
МЅс)(лена  Маринковић  Радомировић  

Председница  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  
викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица, Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІХ  
седници  од  16. септембра  2022. године,  доноси  

ЗАКЈћУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извеілтај  Комисије  за  планове  о  
изврпіеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детајвне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  
Ко  Сремска  Каменица  пре  излагања  најавни  увид  са  204. седнице  од  21.06.2018. године 5  
Извењтај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  

у  КО  Сремска  Каменица  са  81. седнице  од  30.01.2020. године, Извештај  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детаЈвне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  
Ко  Сремска  Каменица  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  123. седнице  од  01.04.202 1. 

године  и  Извештај  о  обавленом  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  дета.твне  
регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  СремскаКаменицаса  142. седнице  од  19.08.2021. 

године . 

2. закњучак  са  Планом  и  извењтајима  доставити  Градској  угірави  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-439/2018-1 
16. септембар  2022. године  
НОВИ  САд  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службејји  гласник  
Рспубликс  Србијс , бр. 72!09, 81/09 - исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - ус, 
50/13 - ус, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. СтаІуТа  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
H/19), Скупштина  Града  НОБОГ  Сада  на  ХХТХ  седници  од  16. септембра  2022. године , 
доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ВИКЕНД-ЗОНЕ  ,,ГЈІАВИЦА  У  Ко  СРЕМСКА  КАМЕНИЦА  

1. УВОД  

План  детањнс  рсгулацијс  викенд-зонс  ,,Главица  у  КО  Срсмска  Каменица  (у  дајвсм  
тсксту : План) обухвата  део  грађевинског  земњишта  изван  грађевинског  подручја  града  
Новог  Сада, који  се  налази  у  Катастарској  општини  Сремска  Каменица, на  потесу  Старо  
село! 

Викенд-зона се  простире  између  границе  грађевинског  подручја  града  
Новог  Сада  на  северу, Националног  ларка  ,,Фрушка (у  даем  тсксту : Национални  
парк) на  западу  и  југу, те  воћарско -виноградарске  зоне  на  истоку . Мањи  делови  
обухваћеног  простора  налазе  се  у  подручју  Националног  парка. Према  3акону  о  
националним  парковима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 84/15 и  95/18 - др. закон), утврђена  
јс  граница  Националног  парка. 

План  обухвата  46,24 ћа. 
У  складу  са  важећом  планском  документацијом  ширег  подручја , обухваћени  

простор  је  у  већем  делу  намењен  за  викенд-зону , која  припада  зони  заштите  Националног  
парка. Такођс , мањи  део  обухваћеног  простора  намењен  је  за  шуме  и  шумско  земњиште , 
као  и  за  полопривредно  земњиілте  на  подручју  Националног  парка. 

Викенд-зона  се  наставња  на  зону  породичног  становања у  населеном  
месту  Сремска  Каменица, па  је  веза  са  уличном  мрежом  Сремске  Каменице  остварена  
саобраћајницом  која  представња  продужетак  Улиде  Соње  Маринковић , чији  се  један  
крак, са  делимично  изграђеним  коловозом , пружа  дуж  гребена  викенд-зоне, а  други  крак, 
у  виду  некатегорисаног  пута  у  подножју  источне  падине  викенд -зоне , прати  ток  Роковог  
потока  у  ,,Сунчаној  долини . 

Викенд-зона  садржи  око  120 викенд-кућа, објекте  Планинарског  дома  
те  кампа  ,,Бетел  Екуменске  верске  заједнице , који  је  у  непосредном  суседству  окретнице  
за  возила  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, где  су  стационирани  
контејнери  за  одлагање  отпада . 

1.1. Основ  за  израду  Плана  

План  је  израђен  је  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детане  регулације  викенд- 
зоне у  КО  Сремска  Каменица  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  32/17), 
коју  је  донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  )(ХIІ  седници , 30. јуна  2017. године, са  
Реілењем  о  неприступању  изради  стратепјке  процене  утицаја  плана  детане  регулације  
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викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  на  животну  средину, број  У-35-247!17 од  
20. априла  2017. године. 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  Просторни  план  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  11/12 и  9/21) (у  далем  тексту : ППГНС ), као  и  планска  
документација  за  подручје  Националног  парка, тј . Просторни  план  подручја  посебне  
намене  ,,Фрушка (,,Службени  лист  АПВ , број  8/19) (у  дањем  тексту : ППППНФГ)! 

1.2. Извод  из  ппгНс  

3а  подручјејужно  од  дунава, тј . сремску  страну  подручја  Града, карактеристичне  
су  зоне  воћњака  и  винограда , као  и  викенд-зоне, па  су  у  ППГнС  утврђене  њихове  границе  
и  правила  за  уређење . 

3а  подручје  којеје  обухваћено  Планом , утврђеноје  следеће : 

- намена  земњиштаје  за  викенд-зону  
- правила  уређења  и  правила  грађења  за  реализацију  у  подручју  викенд-зоне  за  коју  

није  предвиђена  дала  планска  разрада; међутим , у  условима  за  изградњу  
саобраћајне  инфраструктуре , за  све  нове  путне  правце  условњена  је  детањнија  
разрада, тј . неопходност  израде  пдана  деталне  регулације ; тиме  се  решава  
постојећи  и  перспективни  пешачки, стационарни , бициклистички  и  јавни  градски  
саобраћај , као  и  заштита  постојећих  и  евентуално  нових  инсталација ; 
обухват  викенд-зоне  која  се  са  западне  и  јужне  стране  граничи  са  Националним  
парком, са  северне  стране  граница  се  поклапа  са  границом  трађевинског  подручја  
града  Новог  Сада  и  са  истока  се  пружа  по  источној  граници  парцеле  број  3983 
(поњски  пут); 

- викенд-зона  се  налази  у  загптитној  зони  Националног  парка; 
- зеленило  - потребно  је  формирати  зелену  мрежу, а  у  оквиру  ње  екокоридоре  и  зоне  

ублажавања  негативних  ефеката ; 
- заштићена  природна  добра  - прописан  је  тростепени  режим  заштите  подручја ; 
- као  еколошки  коридор  утврђен  је  Роков  поток, који  пролази  кроз  источни  део  

викенд-зоне; 
према  инжењерско -геоломкој  карти, обухваћено  подручје  је  на  терену  погодном  за  
градњу , литолошки  класификовано  у  седименте  лесних  долина. 

3а  шире  подручје  којеје  обухваћено  у  ППГНс, између  осталог, датоје  следеће : 

- дате  су  мере  за  унапређење  слике  и  структуре  урбаног  предела, све  до  захтева  за  
очување  постојећих  и  уређивање  нових  репера  кроз  добијање  нових  функција  и  
очување  специфичних  визура; 

- утврђена  су  приоритетна  планска  решења  и  пројекти  (објекти  културе, спорт  и  
рекреација , туризам ...) који  су  од  значаја  за  простор  викенд-зоне. 
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Услови  за  изградњу  у  викенд-зонама  на  сремској  страни  града  су: 

,,- парцела  на  којој  се  гради  викенд-објекат  не  може  да  буде  мања  од  1.500 м2; 
- 

у  постојећим  викенд-зонама , у  којима  је  парцелација  изврјлена  пре  доношења  
овог ,парцела  може  да  буде  и  мање  површине, али  не  мања  од 800 
м2  (изузетно  код  затечене  парцелације  минимумје  750 м2); 

- на  парцели  се  може  изградити  један  викенд-објекат  са  помоћним  објектом  који  
је  у  функцији  основног  објекта  (остава, гаража  и  сл.); 

- укупна  површина  свих  објеката  на  парцели  износи  10 % од  површине  парцеле, 
али  не  више  од  150 м2  (бруто  површина); површина  помоћног  објекта  је  
максимум  до  10% од  дефинисане  поврњине  (15 м2); 

- спратност  викенд-објекта  може  бити  приземње  (П) или  приземње  и  поткровње  
(П+Пк); на  нагнутим  теренима  дозвоњава  се  изградња  помоћних  просторија  у  
сутерену  викенд-објекта; 

- архитектонска  обрада  објекта  треба  да  буде  прилагођена  непосредном  
амбијенту  и  околном  пејзажу ; 

- препоручује  се  да  ограда  око  парцеле  буде  од  живице , висине  до  1,5 м; 
- присту  парцелама  у  оквиру  викенд  зона  обезбеђује  се  са  постојећих  атарских  и  

општинских  путева, уколико  се  планом  генералне  (детане) регулације  не  
утврди  другачије ; 

- у  зони  забране  изградње, изградња  нових  објеката  дозвоњава  се  уз  претходну  
сагласност  Министарства  одбране . 

1.3. Извод  из  ппппНфг  

Према  правилима  уређења  у  ППППНФГ , разликује  се  подручје  посебне  намене  
,,Национални  парк , којеје  дефинисано  Законом  о  националним  парковима , од  ,,Подручја  
непосредног  утицаја  на  Национални  парк . 

Према  рефералној  карти  број  1 . 1. ,,Посебна  намена идентификује  се  
следеће : 

- остало  поњопривредно  земњиште , које  се  у  западном  делу  обухвата  Плана  
односи  на  парцеле  бр.  3206, 3207/1, 3207/2 и  3207/3, те  у  источном  делу  наделове  парцела  
бр. 3516, 3517 и  3519; 

- шуме  и  шумско  земњиште  у  Националном  парку, које  се  у  западном  делу  
обухвата  Плана  односи  на  парцелу  број  3200 и  делове  парцеле  број  3552; 

- грађевинско  земњиште  зона  кућа  за  одмор, које  се  односи  на  највећи  део  
обухвата  Плана. 

Према  рефералној  карти  број  3.1. ,,3ањтита  природних  добара  идентификује  се  
следеће: 

- заштићено  подручје  у  Националном  парку, режим  запітите  11 степена  у  којем  је  
њума  која  се  простире  јужно  од  обухвата  Плана, као  и  уски  делови  парцела  обухваћени  
Планом, и  то  на  југозападу  - део  парцеле  број  3552, као  и  на  југоистоку  - делови  парцела  
бр. 3516, 3517 и  3519; 
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- зањтићено  подручје  у  Националном  парку, режим  заштите  111 степена  у  којем  је  
шума  кроз  коју  протиче  Роков  поток  и  простире  се  југоисточо  од  обухвата  Плана, као  и  
мање  површине  које  су  у  западном  делу  обухвата  Плана, и  то  делови  парцела  бр.  3186, 
3187 и  3552, као  и  целе  парцеле  бр.  3200, 3206, 3207/1, 3207/2 и  3207/3 и  део  парцеле  број  
3205/2; 

- локални  еколошки  коридор  обухвата  Роков  поток; 
- унутар  заштитне  зоне  Националног  парка  налази  се  грађевинско  землиште  

викенд-зоне  ,,Главица . 

Према  рефералној  карти  број  4. ,,Карта идентификује  се  следеће : 
- подручје  посебне  намене  где  је  прописана  директна  примена  ППППНФГ, 

односно  где  ,,није  дозволена  корекција  основне  намене  израдом  планских  докумената  
јединица  локалне локацијске  услове  издаје  надлежни  орган  Аутономне  
Покрајине  Војводине  за  потребе  изградње  објеката  у  границама  Националног  парка  и  
објеката  у  границама  заштите  заштићеног  природног  добра  од  изузетног  значаја; простор  
обухвата  Плана  мањим  делом  на  западу  (2,19 ha шумског  и  полопривредног  земњипјта ) и  
на  истоку  (0,04 ћа  полопривредног  землишта) залази  у  нодручје  посебне  намене ; 

- спровођење  ППППНФГ  ван  подручја  посебне  намене, гдеје  дефинисана  примена  
планских  докумената  јединица  локалне  самоуправе  уз  обавезну  примену  смерница  и  мера  
заштите  утврђених  у  ППППНФГ; израдом  нових  планских  докумената  јединица  локалне  
самоуправе , дозволена  је  корекција  основне  намене  уз  примену  правила  уређења, 
смерница  и  мера  заштите  утврђених  у  ППППНФГ; простор  обухвата  Плана  у  највећем  
делу  (44,04 ha зоне  кућа  за  одмор) налази  се  ван  подручја  посебне  намене! 

Према  смерницама  за  спровођење , усБајањем  ППППНФГ  престао  је  да  важи  
ППГНС  у  делу  просторне  целине  ,,Национални односно  на  подручју  посебне  
намене! Из  тог  разлога, правилима  уређења  у  просторној  целини  ,,Национални  парк , 
између  осталог, датоје  следеће: 

- на  осталом  полопривредном  земњишту  забрањена  је  изградња  објеката  осим  на  
локалитетима  и  у  коридорима  дефинисаним  у  ППППНФГ ; дозвоњена  је  изградња  само  
инфраструктурних  мрежа  и  објеката  у  складу  са  ППППНФГ; 

- на  шумском  земњишту  могу  се  градити  објекти  инфраструктуре  у  складу  са  
ПППпнфг  и  просторним  плановима  подручја  посебне  намене  за  инфраструктуру , 
шумски  путеви, излетничке  и  планинарске  стазе, надстрешнице  и  nунктови  екстремних  / 
авантуристичких  спортова  и  сл.; изградња  саобраћајне  мреже  на  шумском  земњишту  је  
дозвоњена  само  у  коридору  постојећих  путева, према  правилима  ППППНФГ; 

- 
у  режиму  11 и  јІГ  степена  заштите, за  изградњу  и  реконструкцију  

инфраструктурних  мрежа  и  објеката  треба  прибавити  посебне  услове  Покрајинског  завода  
за  заштиту  природе ; 

- на  простору  еколоuіких  коридора  није  дозволена  промена  намена  површина  нод  
веГетацијом  у  природном  и  блиско  природном  стању. 

Општим  правилима  грађења  на  подручју  посебне  намене  утврђене  су  обавезе  
инвеститора  изградње  новог  објекта  или  реконструкције , доградње , санације  и  алаптације  
постојећих , легално  изграђених  објеката! 
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1.4. Дињ  доношења  Плана  

Цил  израде  и  доношења  Плана  је  дефинисање  услова  за  изградњу  савремене  
саобраћајнице  у  продужетку  Улице  Соње  Маринковіћ , која  ће  омогућити  двосмерни  
колски  саобраћај , одвојене  пепјачке  стазе, делимично  опремање  инфраструктуром  и  
стварање  услова  за  јавни  градски  превоз  путника. Такође, цил  је  да  се  ближе  преиспита  
простор  са  функционалног  (комуникације ), као  и  просторно -урбанистичког  аспекта  
(погодност  за  изградњу  и  атрактивност ). 

1.5. Постојеће  стање  

Саобраћајна  веза  викенд-зоне  са  уличном  мрежом  Сремске  Камснице  остварена  је  
саобраћајницом  која  представла  продужетак  Улице  Соње  Маринковић . У  оквиру  ове  
саобраћајнице  постоји  изграђен  коловоз  ширине  3,5 м  којим  возила  саобраћају  у  оба  
смера, али  се  саобраћајница  прекида  на  граници  Националног  парка, након  чега  прелази  у  
макадамски , па  землани  шумски  пут  дуж  гребена, све  до  јужног  дела  границе  Плана, на  
највишем  делу  викенд-зоне. 

На  већем  делу  простора , приступ  постојећим  викенд-кућама  одвија  се  приватним  
некатегорисаним  колским  прилазима ; делимично  је  изграђена  надземна  
електроенергетска  мрежа  и  мрежа  електронских  комуникација . У  Улици  Соње  
Маринковић , непосредно  уз  северну  границу  Плана, постоји  изграђена  секундарна  
водоводна  мрежа. 

Наставњајући  се  на  стамбену  зону викенд-зона  садржи  тридесетак  
викенд-кућа  са  источне  стране  пута  (парцела  број  3554), који  се  пружа  по  гребену  
Фрушке  горе, а  којим  се  продужава  Улица  Соње  Маринковић ; садржи  и  десетак  викенд-
кућа  са  западне  стране  тог  пута. На  знатно  нижем  делу  терена , у  долини  Роковог  потока, 
пружа  се  атарскі  пут  (парцела  број  3983), дуж  којег  су  парцеле  са  само  три  изграђене  
викенд-куће. 

Између  ова  два  пута  пружају  се  приватни  пролази  до  бројних  воћњака, ливада  и  
піумом  обраслих  терена, али  и  до  парцела  са  око  седамдесетак  викенд-кућа. Ти  пролази  су  
слепи, односно  нису  међусобно  повезани , јер  су  им  препрека  стрме  косине. Уочлив  је  
недостатак  везе  поменутих  путних  праваца, којима  се  приступа  до  највећег  дела  викенд-
зоне. 

Западни  део  падине  гребена  стрмо  се  спушта  у  правцу  државног  пута  ІБ  реда  
ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  Зрењанин  
Житиінте  Нова  Црња  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња)), 
на  који  се  приклучује  Улица  вилине  воде, а  на  њу  Чајничка  улица  која  опслужује  
стамбену  зону а  преко  тих  улица  су  делимично  доступне  парцеле  викенд-зоне, 
те  су  и  ту  изграђене  четири  викенд-куће . 

С  обзиром  на  то  да  се  западно  од  викенд-зоне  простиру  стрми  терени  обрасли  
шумом  у  зони  111 степена  заштите  Националног  парка, ајужно  од  ње  се  простиру  шуме  у  
зони  Іі  степена  заштите , ово  пружа  изузетно  квалитетне  микроклиматске  услове  за  
боравак  на  отвореном , и  то  у  садејству  са  осунчаном  источном  страном  гребена, која  се  
спушта  до  Роковог  потока, сегментом  међу  планинарима  познате  ,,Сунчане  долине . 
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Вредност  оВог  подручја  пре  више  деценијајс  препозната  од  стране  ,,викендаша  и  
излетника, тако  да  на  локацији  лред  крај  горњег  приступног  шумског  пута  успешно  ради  
Планинарски  дом Од  њега  се  рачвају  планинарске  стазе  које  се  интензивно  
користс, с  обзиром  на  то  да  сс  на  удањености  од  око  1 km налазе  крајња  стајалипЈтајавног  
градског  превоза  - на  Парагову  и  Чардаку . 

На  истом  гребену , пре  краћег  времена , изграђени  су  објекти  кампа  ,,Бетел  
Екуменске  верске  заједнице ! Они  су  у  непосредном  суседству  окретнице  за  возила  Јавног  
комуналног  гтредузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, где  су  стационирани  контејнери  за  одлагање  
отпада, веома  потребни  викенд-зони. Југозападно  од  те  локације , мало  ловише  у  шуми, 
налазс  се  остаци  некадашњег  планинарског  дома  предузећа  ,,Хлеб , чија  парцела  није  у  
обухвату  Плана. 

Мало  јужније, на  највишем  делу  терена  уз  приступни  пут  (парцела  број  3554), у  
оквиру  викенд-зоне  бесправно  је  изграђен  комплекс  објеката  који  тренутно  није  у  
употреби  (ограђен  високим  зидовима, са  кулом  којаје  обзидана  око  бивше  телевизијске  
антене , садашњег  релетитора  мобилне  телефоније , са  мноштвом  подземних  просторија ...). 

Граница  Националног  парка  се  пружа  дуж  горњег  приступног  шумског  пута  
(парцела  број  3984 у  КО  Сремска  Камсница ); на  дужини  од  око  280 гп  одмиче  сс  од  
источне  ивице  тог  пута  и  обухвата  шумом  обраслу  нарцелу  број  3200 (власник  Јавно  
предузеће  ,,Национални  парк  Фрушка  гора ), као  и  четири  парцеле  са  викенд-кућама  и  
једну  неизграђену  парцелу. Ових  шест  парцела, укупне  nовршине  1,39 ha, наслањају  се  на  
викенд-зону  утврђену  у  ппгнс  и  укњучени  су  у  подручје  обухваћено  Планом, пошто  их  
поменути  nриступни  пут  дели  од  шуме  Националног  парка. 

Такође , граница  Националног  нарка  се  пружа  делом  источне  регулације  доњег  
пристуnног  пута  (парцела  број  3983 у  КО  Сремска  Каменица), у  дужини  од  200 м, при  
чему  траса  Роковог  nотока  остаје  западно  од  њега, унутар  викенд-зоне. Ток  nотока  није  
регулисан , Тј . није  формирана  парцела  потока  који  се  пружа  по  поњопривредном  
земњишту  у  nриватном  власништву  (nарцеле  бр. 3238/5, 3239 и  3240 у  КО  Сремска  
Каменица ). При  томе, Роков  поток  nредставња  локални  екологпки  коридор  унутар  
заштитнс  зоне  Националног  nарка! Земњипіте  око  потока  је  делимично  обрасло  трстиком, 
& у  јужном  делу  се  састоји  од  ливада  и  мањих  шумских  заједница  које  прерастају  у  густу  
шуму  Националног  парка. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Планом  је  обухваћено  грађевинско  земњиште  изван  грађевинског  подручја  у  
Катастарској  општини  Сремска  Каменица, унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  земњишта  утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 3158, 2157!3 и  3986 (пут). Од  ове  тачке  у  лравцу  истока  граница  
обухвата  и  прати  северну  границу  парцела  бр. 3158, 3159, 3160 и  3161 до  пресека  са  
западном  регулационом  линијом  планиране  улице, коју  прати  у  правцу  југа  до  пресека  са  
јужном  регулационом  линијом  nланиране  улице. дање, у  правцу  југоистока  граница  
прати  јужну  регулациону  линију  планиране  улице  до  пресека  са  западном  границом  
парцеле  број  3276, затим  скреће  ка  североистоку , прати  западну  границу  парцеле  број  
3276 до  тромеђе  nарцела  бр!  3276, 3281 и  3277/3. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југоистоку , прати  северну  границу  nарцеле  број  3276 и  њеним  продуженим  правцем  
долази  до  источне  регулационе  линије  планиране  улице, коју  прати  у  nравцу  североистока  
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до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  3284/2. дање, у  правцу  југоистока  граница  
прати  јужну  границу  парцеле  број  3284/2 и  њеним  продуженим  правцем  долази  до  
источне  регулационе  линије  планиране  улице, затим  скреће  ка  југу, прати  источну  
регулациону  линију  планиране  улице  до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  
парцеле  број  3238/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  кајугозападу , прати  претходно  описан  
правац  до  пресека  са  источном  границом  парцеле  број  3983 (пут), затим  скреће  ка  
југоистоку , прати  источну  границу  парцеле  број  3983 (пут) до  тромеђе  парцела  бр.  3965/1, 
3532/1 и  3983 (пут). дање, граница  скреће  кајугозападу , нресеца  парцеле  бр. 3983 (пут) и  
3533 до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 3533 и  3965/1, затим  прати  северну  
границу  парцеле  број  3965/1 и  границу  Националног  парка  до  тромеђе  парцела  бр. 3965/1, 
3545 и  3984 (пут) и  управним  правцем  долази  до  западне  регулационе  линије  планиране  
улице. дале, граница  скреће  ка  северу, прати  западну  регулациону  линију  планиране  
улице  до  пресека  са  границом  парцела  бр. 3552 и  3 86 (пут), затим  скреће  ка  
северозападу , прати  границу  парцела  бр.  3552 и  3 186 (пут) до  северне  регулационе  линије  
планиране  кружне  раскрснице . Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  североистоку , прати  
северну  регулациону  линију  планиране  кружне  раскрснице  до  пресека  са  источном  
границом  парцеле  број  3552, односно  долази  до  границе  Националног  парка. Од  ове  тачке  
граница  скреће  ка  северозападу , прати  границу  Националног  парка  до  тромеђе  парцела  
бр. 3552, 3170 и  3084 (пут), затим  скреће  ка  северу, прати  источну  границу  парцела  бр. 
3084 (пут) и  3986 (пут) и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  описа  границе  
обухвата  Плана. 

Планом  је  обухваћено  46,24 ha. 

З. НРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Концепција  уређења  простора  

Подручје  викенд-зоне  носедује  значајне  естетске  вредности  предела, 
микроклиматски  и  визурама  повоњан  положај , на  чему  се  заснива  концепција  уређења  
простора, у  највећој  мери  намењеног  за  изградњу  викенд-објеката . 

С  обзиром  на  то  да  се  посебно  атрактивне  парцеле  пружају  уз  Улицу  Соње  
Маринковић  и  њен  продужетак , тј . горњи  приступни  пут  по  гребену , њихов  највећи  број  
се  намењује  за  изградњу  викенд-објеката, а  мањи  број  за  изградњу  сродних  ванстамбених  
садржаја . Наиме, ту  се  задржавају  три  изграђена  локалитета  са  објектима  који  имају  
потенцијала  за  развој  у  намени  туризам , спорт  и  рекреација . 

Утврђују  се  нове  реrулационе  линије  Улице  Соње  Маринковић , чиме  се, до  
границе  Националног  парка, омогућава  комфорно  одвијање  колског, нешачког  и  
бициклистичког  саобраћаја . Проширењем  саобраћајне  површине  те  улице  за  окретницу  на  
северу, стварају  се  услови  за  завршетак  линије  градског  превоза  путника, са  стајалиштем . 
Уз  нову, кружну  раскрсницу  те  улице  са  пролазом  Гороцвета , планира  се  
трансформаторска  станица  (у  далем  тексту: ТС) и  површина  за  смештај  контсјнера  за  
примарну  селекцију  комуналног  и  баштенског  отпада. 

Од  кружне  раскрснице  дале  ка  југу, као  продужетак  Улице  Соње  Маринковић  
планира  се  саобраћајница  ужег  профила, која  се  простире  по  територији  Националног  
парка  (111 степен  заштите) и  пружа  се  до  јужне  границе  обухвата  Плана, која  је  
истовремено  граница  другог  степена  заштите  Националног  парка . димензионисање  и  
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лоцирање  планиране  саобраћајнице  условњавају  делимично  у  терен  усечен  садашњи  
шумски  пут, бочни  нагиби  терена  по  гребену, као  и  део  ограда  парцела  са  подзидима . 
Саобраћајница  се  планира  проширењем  піумског  пута  по  парцели  број  3984. 

Источно  од  те  саобраћајнице , део  простора  је  унутар  Националног  парка, те  се  
директно  примењује  ппппнфг  са  правилима  за  зону  111 степена  заnітите . То  се  односи  
на  површину  намењену  за  шуму  и  шумско  земњиште  у  Националном  парку  (парцела  број  
3200), које  је  погодно  за  окупњалиште  излетника  и  ,,викендаша , као  и  на  суседне  
површине  намењене  за  поњопривредно  земњиште  (парцеле  бр. 3206, 3207/, 3207/2 и  
3207/3). 

Јужни  део  границе  Плана  стрмо  се  спушта  ка  истоку  до  Роковог  потока, 
поклапајући  се  са  границом  Националног  парка, са  чије  шумовите  стране  је  утврђен  11 
степен  заштите, којем  се  прилагођава  урбанистичко  решење  овог  дела  викенд-зоне . Зато  
се  са  севера  планира  изградња  приватних  приступа  до  постојећих  викенд-објеката  чије  
парцеле  се  граниче  са  шумом . Тиме  се  од  дање  узурпације  чува  постојеhа  шумска  стаза  
унутар  Националног  парка, и  то  у  природном  стању  који  одговара  режиму  заштите . На  
делу  нижег  терена  планира  се  друга  ТС. 

Због  осунчаног , али  положајем  знатно  мање  атрактивног  простора  за  дужи  
боравак, границом  источног  дела  подручја  викенд-зоне  утврђују  се  регулационе  линије  
Нове  улице, тј . доњег  приступног  пута  у  ,,Сунчаној  долини .  Та  саобраћајница  ужег  
профила  се  планира  са  минимумом  инфраструктурне  опреме , па  у  мањој  мери  омогућава  
одвијање  колског  саобраћаја . Уз  ту  саобраћајницу  се  планира  трећа  ТС. 

За  потребе  регулације  Нове  улице  обухватају  се  и  уски  делови  парцела  бр. 3516, 
3517 и  3519, које  су  намењене  за  поњопривредне  површине  у  подручју  посебне  намене  
Националног  парка, где  се  директно  примењује  ппппнг  са  правилима  за  зону  11 
степена  заштите . 

У  истом, југоисточном  делу  обухвата  плана, уз  Нову  улицу  планира  се  јавна  
површина  намењена  за  регулацију  потока  са  заштитним  појасем. На  крајњем  јужном  и  
северном  делу  површине  намењене  за  поток, планира  се  изградња  друмских  објеката . 

Између  поменута  два  приступна  пута  (горњи  по  гребену  и  доњи  уз  Роков  поток) 
задржавају  се  и  делимично  проширују  постојећи  приватни  пролази  који  су  иденти-
фиковани  на  важећој  катастарској  подлози. Концепцијом  уређења  простора  задржава  се  у  
функцији  пролазГороцвета , који  је  делимично  са  тврдом  подлогом  и  инфраструктурном  
опремом, а  планира  се  делимично  проширење  његове  трасе, тако  да  износи  око  5 м, те  да  
се  повеже  са  Новом  улицом, тј . планираном  саобраћајницом  уз  Роков  поток. 

до  групација  постојећих  викенд-објеката  планирају  се  и  нове  трасе  приватних  
колско-пешачких  пролаза  који  сада  недостају . Ови  пролази  ширине  око  3 м  се  не  
планирају  за  површине  јавне  намене, јер  за  то  нема  потребе , с  обзиром  да  се  не  планира  
лрерастање  викенд-зоне  у  зону  породичног  становања. Поред  постојећих  пролаза, 
планирају  се  два  нова  којима  ће  се  повезати  поменуте  јавне  саобраћајнице  - по  гребену  и  
уз  Роков  поток. Такође, могуће  је  формирање  и  других  приватних  пролаза  који  ће  се  
повезати  на  планиране  пролазе  и  јавне  саобраћајнице . 

За  нове  објекте  примењују  се  услови  за  изградњу  у  викенд-зонама  који  су  дати  у  
ппгНС. 3а  поврпіине  піумског  и  поњопривредног  земњишта  важе  услови  заштите  и  
спровођења  из  ппппнфг . 
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3.2. Намена  землnшта  и  нумерички  показатели  

Планом  сс  утврђују  наменс  земњишта  у  складу  са  графичким  приказом  број  2 
,,План  намсне  земњишта, саобраћаја , нивелације  и у  размери  1:2500. 

Табела  број  1: Нумерички  показатењи  у  обухвату  Плана  

НАМЕНА  Површина  
(ћа) 

Проценат  
(%) 

Внкснд-зона  39,76 86,0 
Туризам, спорт, рекреација  1,05 2,3 
Поњопривредно  земњиште  0,54 1,2 
Приватни  колско-пешачки  пролази  1,44 3,1 
Саобраћајнице улице, окрстница  2,23 4,8 
ТС  0,01 - 

Шума  и  шумско  земњиште  у  Националном  парку  0,89 1,9 
Поток  0,32 0,7 

УКУПНО  46,24 100 

Планирани  максимални  капацитст  изградње  на  простору  у  обухвату  Плана  износи  
приближно  300 викенд-објеката . 

3.3. План  регулације  површина  јавнс  намене  са  нивелацијом  

3.3.1. План  рсгулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђсне  површине  јавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  3 
,,План  регулације  површина  јавне  намене  са  планом у  размери  1 :2500. 

Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површинс : цела  парцела  број  3165 и  делови  парцела  бр. 3164, 3166, 
3177, 3179/2, 3179/3, 3180, 3181, 3182/2, 3183(1, 3183/2, 3183/4, 3184, 3185/1, 3185/2, 
3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187, 3196, 3200, 3207/1, 3207/2, 3207/3, 3208/1, 
3208/2, 3208/8, 3208!9, 3208/10, 3209/1, 3209/2, 3210, 3211, 3227/1, 3228/1, 3229/1, 3229/2, 
3238/5, 3239, 3240, 3241/1, 3241/3, 3242/2, 3242/4, 3243/3, 3243/6, 3243/8, 3243/9, 3244, 
3245/1, 3245/2, 3246/1, 3246/2, 3250, 3251/1, 3251/2, 3252, 3253, 3254/1, 3254/2, 3255/1, 
3255/6, 3256/1, 3256!2, 3257/1, 3257/2, 3260, 3261/7, 3261/8, 3262, 3263/6, 3264/1, 3264/2, 
3266/1, 3266/2, 3266/3, 3266/5, 3267/1, 3267/2, 3267/3, 3267/4, 3267/5, 3267/6, 3267/7, 3268, 
3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3277/1, 3277/2, 3278/1, 3278(2, 3279, 3477, 3479, 3480, 
3483, 3486, 3487, 3510, 3511, 3512, 3514, 3516, 3517, 3519, 3545, 3546, 3547, 3552, 3983 и  
3984; 

- ТС: делови  парцела  бр. 3252, 3538 и  3552; 
- шума  и  шумско  земњиште  у  Националном  парку : део  парцсле  број  3200; 
- поток: делови  парцела  бр. 3238/1, 3238/5, 3239, 3240 и  3238/5. 
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У  случају  неусаглаілености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3 План  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  
парцелације , 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. 

Остало  грађевинско  землиште  поделено  је  у  карагперистичне  целине  и  намењено  
је  за  викенд-зону, за  туризам , спорт  и  рекреацију, полопривредно  земјњипЈте, те  за  
приватне  колско-пеіначке  пролазе. 

3.3.2. План  нивелације  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  
77,00 м  до  257,0 м  са  генералним  падом  од  запада  према  истоку . Падови  постојећих  

саобраћајница  крећу  се  од  1 % до  22 %, а  најчешће  су  од  8 % до  12 %. Планиране  
саобраћајнице  су  прилагођене  терену , са  nадовима  углавном  испод  5 %, најчешће  око  2 
%, највећи  пад  је  12 % на  средини  западне  саобраћајнице . Пре  реализације  Плана  
потребно  је  терен  снимити  у  висинском  погледу , пошто  је  план  нивелације  урађен  на  
основу  катастарског  плана  размере  1:2500, тј . при  изради  пројекта  саобраћајница  могућа  
су  одступања  нивелета  од  нивелета  датих  овим  планом . Планом  нивелације  дати  су  
следећи  елементи : кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајнице  и  нагиб  нивелете . 

3.4. Трасе, коридори  и  капацитсти  инфраструктуре  

3.4.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Планирано  саобраћајно  репіење  заснива  се  на  проширењу  nостојећег  nута  који  
представла  продужетак  Улице  Соње  Маринковић , и  изградњу  нове  саобраћајнице  уз  
источну  границу  овог  простора  (Нова  улица). 

Планом  је  дефинисана  ширина  регулације  продужетка  Улице  Соње  Маринковић , у  
оквиру  које  се  планира  изградња  двосмерног  коловоза, окретнице  за  аутобусе , тротоара  и  
заштитног  зеленила . Овом  саобраћајницом  дефинисани  су  саобраћајни  елементи  пута  који  
ће  омогућити  кретање  возила  јавног  превоза  путника . На  мес  укрштања  овог  пута  са  
границом  Националног  парка, планира  се  изградња  кружне  раскрснице , коју  би  користила  
возила  интервентних  и  комуналних  служби . У  оквиру  поnречног  nрофила  продужетка  
Улице  Соње  Маринковић  не  планира  се  изградња  бициклистичке  стазе. 

Уз  источну  регулацију  границе  Плана  (у  правцу  север-југ), пданира  се  Нова  улица, 
тј . саобраћајница  која  ће  у  оквиру  попречног  nрофила  садржати  двосмерни  коловоз, 
тротоар  и  заштитно  зеленило . Ова  саобраћајница  планира  се  на  траси  постојећег  
некатегорисаног  пута. 

Осим  навбдених  саобраћајница  на  нивоу  секундарне  уличне  мреже, не  предлажу  се  
нове  стамбене  улице. Постојећи  гтриватни  пролази  се  задржавају , уз  могућност  
пропјирења , као  и  формирања  нових  nролаза  којима  би  се  омогућио  nриступ  до  
nостојећих  викенд-кућа. 
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Паркирање  возила  решаваће  се  у  складу  са  наменом  простора, у  оквиру  
индивидуалне  грађевинске  парцеле. 

3.4.2. Водна  инфраетруктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојећег  и  планираног  водоводног  
система  Града  Новог  Сада . 

У  Улици  Соње  Маринковић  постоји  изграђена  секундарна  водоводна  мрежа  
профила  О  100 мм. 

Планом  се  омогућава  изградња  секундарне  водоводне  мреже  у  постојећим  и  
новопланираним  улицама, као  и  у  постојећим  и  планираним  прслазима. 

Планирана  мрежа  повезаће  се  на  постојећу  и  чинићејединствену  целину. 
До  изградње  планиране  мреже  потребе  за  водом  решаваће  се  преко  бупіених  

бунара  на  сопственим  парцелама. 
Положај  и  капацитети  водоводне  мреже  приказани  су  на  графичком  приказу  број  4 

,,План  водне  инфраструтур , у  размери  1:2500. 

Одвођење  отпадних  вода  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  вода  биће  реніено  преко  септичких  јама  на  парцелама  
корисника . 

Планом  се  не  предвиђа  изградња  канализационе  мреже  отпадних  вода  на  
обухваћеном  простору , а  у  складу  са  прибавњеним  условима  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Септичке  јаме  морају  бити  водонепропусне , како  би  се  спречило  загађење  
подземних  водоносних  слојева, а  и  како  се  не  би  нарушила  стабилност  терена. 

Септичку  јаму  поставити  минимум  З  м  од  границе  парцеле, и  минимум  5 м  од  
објекта  уколико  то  омогућава  постојећа  парцела. 

Атмосферске  воде  ће  се  делом  упијати  у  тло, а  делом  ће  се  гравитационо  сливати  
ка  нижим  теренима  Фрушке  горе  и  Роковом  потоку . 

С  обзиром  на  то  да  постојећи  поток  није  имао  своју  катастарску  парцелу, Планом  
је  она  дефинисана . У  односу  на  парцелу  дефинисан  је  и  заштитни  појас  потока, ширине  5 
м  мерено  од  парцеле  (горње  ивице  потока). Сви  радови  на  евентуалној  регулацији  потока, 
морају  бити  у  свему  према  условима  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе , односно  
Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине . 

3.4.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  елеіпричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система. Основни  објекат  за  снабдевање  биће  ТС  1 10/35(20) kV ,,Нови  
Сад  б . Од  ове  ТС  полазе  20 kV водови  до  ТС  20/0,4 kV koje ce налазе  на  ужем  и  ширем  
подручју  Сремске  Каменице . Викенд-насење  се  снабдева  из  ТС Из  ове  ТС  и  из  
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нових  ТС  које  ће  се  градити  у  складу  са  потребама  nланираних  објеката , до  потрошача  ће  
полазити  мрежа  јавног  осветлења  и  дистрибутивна  0,4 kV мрежа, чиме  ће  бити  
омогућено  квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  свих  објеката  на  подручју . 

Нове  ТС  се  могу  градити  као  стубне  и  као  слободностојећи  објекти  на  парцелама  
свих  намена , према  потребама , односно  условима  надлежног  дистрибутивног  предузеhа  и  
у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Свим  ТС  потребно  је  
обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  ради  обезбеђења  интервенције  у  
случају  ремонта  и  хаварије . У  регулацијама  површинајавне  намене  потребноје  изградити  
инсталацију  јавног  осветлења . 

Планирана  20 kV u 0,4 kV мрежа  се  може  градити  подземно  и  надземно ! У  
попречним  профилима  улица  и  приватних  пролаза , планирани  су  независни  коридори  за  
пролаз  електроенергетских  каблова . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

С  обзиром  на  захтевани  степен  комуналне  опремлености  за  викенд-насела, на  
подручју  се  не  планира  системско  снабдевање  топлотном  енергијом . Објекти  се  могу  
снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  који  не  утичу  штетно  на  
животну  средину , као  и  коришћењем  обновливих  извора  енергије ! 

На  подручју  постоји  делимично  изграђена  гасоводна  мрежа  притиска  до  4 bar Koja 
се  снабдева  гасом  са  гасоводне  мреже  Сремске  Каменице . У  случају  да  су  испуњени  
просторно -технички  услови  (слободан  линијски  коридор  и  минимално  дозволено  
растојање  у  односу  на  планиране  инсталације ), оставла  се  могућност  прикњучења  
објеката  изградњом  приклучака  од  постојеће  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  на  
парцелама  викенд-објеката. 

06новливи  извори  енергије  

На  подручју  у  обухвату  Плана  постоји  могућност  корипіћења  обновливих  извора  
енергије . Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
корињћењем  обновливих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозволава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  
не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  nарцеле  уколико  се  поболшава  
енергетска  ефикасност  објекта! Код  објеката  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  лоред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система-
ваздушних  колектора, Тромб-Мишеловог  зида  и  сл, 

Активни  соларни  сисмеми  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  могу  се  
поставлати  под  следећим  условима : 

- викенд-објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  главног, помоћног, 
економског  објекта; 
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- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јаше  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора , за  осветњење  рекламних  uаноа  и  билборда , за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализациј  у. 

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 . 

Геотермална  енергиа  

Системи  са  тогілотним  пумпама  могу  се  поставњати  на  парцелама  свих  намена  
које  се  односе  на  могућу  изградњу  објеката. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  
лица) потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа . 

Енергија  ветра  

Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  10 kW) могу  се  
поставњати  на  парцелама  викенд-објеката, тако  да  висина  стуба  није  већа  од  уд&њености  
стуба  од  објекта  на  самој  парцели  или  од  границе  суседне  парцеле . 

3.4.4. 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  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

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

- у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  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  дозвоњавају ; 

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

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

На  подручју  постоји  делимично  изграђена  мрежа  електронских  комуникација . У  
случају  да  су  испуњсни  просторно -тсхнички  услови  (слободан  линијски  коридор  и  
минимално  дозвоњено  растојање  у  односу  на  планиране  инсталације ), оставња  се  
могућност  прикњучсња  у  системе  електронских  комуникација  изградњом  прикњучака  од  
постојеће  мреже  до  објеката. У  случају  неопходности  поставњања  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децснтрализацијс  мреже, 
уличне  кабинете  поставњати  на  поврuзинама  намењеним  зеленилу  или  на  осталом  
земњишту , уз  сагласност  власника  парцеле. 

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

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

- антенски  системи  се  могу  поставњати  на  кровне  и  горње  фасаднс  површине  
објската  уз  обавезну  сагласност  власника  Тих  објеката ; 

- антенски  систсми  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  сс  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  
намењсним  зсленилу  уз  обавезну  сагласност  власника; базнс  станице  
поставати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  
станице; 

- антенске  системе  поставјати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 
уколико  се  у  близини  налазс  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  зај  едничкс  употребе ; 
обавезно  је  изврпіити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антснског  система, а  поссбно  утицај  на  оближње  објскте  становања  
који  се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем; 
за  поставњање  антенских  система  и  базних  станица  мобилнс  телефоније  и  
осталих  слектронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  
надлежне  управе. 

3.5. План  урсђења  зелсних  површина  

Претежни  део  подручја  у  обухвату  Плана  налази  се  у  заштитној  зони  Националног  
парка, док  се  мањи  ивични  делови  подручја  налазе  унутар  Националног  парка, И  ТО  у  
рсжиму  П  и  111 степена  заштите. Из  тог  разлога, постојећи  потенцијал  зеленила  
неопходно  је  очувати  и  унапредити . 

Концепцијом  озелењавања  планира  се  повезивање  шуме  и  шумског  земњишта  
Националног  парка  са  осталим  површинама  на  којима  се  планирају  контролисане  
активности  које  неће  угрозити  функције  Националног  парка . 

Озелењавање  се  врши  у  складу  са  цињевима  заштите  природних  вредности , 
очувања  биодиверзитета  и  функционалности  екосистема  овог  подручја ,  тако  што  ће  се  
смањују  нсгативни  утицаји  всштачких  површина  на  микроклиматске  карактсристике  
локалитета  озелењавањем  простора  око  објеката. Избор  врста  за  потребе  садње  
зеленила, чија  је  улога  побоњшавање  еколошких  услова  на  лредмстном  простору , 
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треба  да  буде  одређен  у  складу  са  педолонјким , хидролошким  и  микроклиматским  
условима  локалитета . Ради  унапређења  еколошких  функдија  локалитета , планирати  
комбиновање  дрвећа  и  жбуња  различитих  висина  (дрвеће, жбуње, покривачи  тла  и  
слично ). 

У  складу  са  решењем  Министраства  заштите  животне  средине , нриликом  
планирања  избора  врста  за  озелењавање , отраничити  удео  једне  врсте  на  1О% од  
укупног  саднот  потенцијала  (предност  дати  избору  већег  броја  6илних  врста  у  односу  
на  велике  групе  једне  врсте  дрвећа). Избегавати  следеће  врсте  које  спадају  у  
категорију  инванзивних  врста : дивли  дуван  (Aѕclepіaѕ  ѕyrіaca L.), Јасенолисни  јавор  
(Асег  negundo L.), Kuceno дрво  (Alіnathus altіѕѕima Ѕw.), Багремац  (Атогрhа fгисјјсоsа  
L.), 3ападни  копривић  (Celtіs occіdentalіѕ  L.), дафина  (Eleagnus anguѕtіfolіa L.), 
Пенсилвански  длакави  јасен  (Fraxіnuѕ  pennѕylvaіііca Marѕhall.), Трновац  (Gledіchіa 
trіachantoѕ  L.), Гоџи  (Lіcіnum hаlітіfоЈјим  Мјll..), Петолисни  брпіњен  (Parthenocіѕѕuѕ  
іnѕerta (A. Kern.) Frіtѕch.), касна  Сремза  (Prunuѕ  ѕerotіna Ehrh.), Јапанска  Фалопа  
(Reynourіa ѕyn. Fallopіa Japonіca), Багрем  (Robіnіa pѕeudoacacіa L.) u Сибирски  Брест  
(ulтиѕритјlа  L.). 

Предлаже  се  кровно  озелењавање  у  складу  са  наменом , режимом  јІј  степена  
заштите , као  и  посторним  окружењем . 

3.5.1. Правила  за  озелењавање  јавних  површина  

Саобраћајне  површине  

Планирају  се  зелене  површине  у  категорији  јавног  зеленила  - једноструких  
дрвореда  у  профилима  саобраћајница , и  то  са  размаком  између  дрвећа  од  око  10 м. 
дрвореде  је  потребно  парцијално  допунити  жбунастим  врстама, ради  болег  очувања  
биодиверзитета . Главне  функције  ових  зелених  површина  су  стварање  повоњног  
микроклимата , заштита  од  nрашине  и  гасова, па  избор  бињних  врста  треба  да  
карактерише  отпорност  на  гасове , диМ  и  прашину. 

Шуме  и  шумско  землиште  у  Националном  парку  

У  складу  са  пппПНфг  спроводе  се  правила  уређења  и  изградње  на  шумском  
земњишту  парцела  број  3552 (шума), која  се  налази  се  унутар  Националног  парка, и  то  у  
режнму  IјІ  степена  заштите , па  на  тој  неизграђеној  катастарској  парцели  није  дозвоњена  
изградња  објеката  нити  nромена  намене  из  шумског  у  грађевинско  земњиште . 3а  потребе  
краћег  задржавања  и  уживања  посетилаца  у  предеоним  лепотама  Фрушке  горе, неопходно  
је  партерно  и  вртно-архитектонски  уредити  видиковац  уз  директну  nримену  ПППпнфГ. 
У  највећој  мери  треба  задржати  nостојеће  високо  зеленило , а  простор  nрилагодити  за  
окупање  и  рекреацију  излетника  и  ,,викендаша , боравак  омладине  и  старијих , те  за  игру  
деце. Предлаже  се  поставка  урбаног  мобилијара  (канте, клупе, расвета) и  уређење  
простора  са  функцијом  видиковца  на  заравњеном , травнатом  делу  терена  са  ког  се  пружа  
поглед  у  долину  Роковог  потока. 

3а  све  радове  треба  прибавити  услове  и  мере  заштите  Покрајинског  завода  за  
заштиту  nрироде . 
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Поток  

Планира  се  формирање  површине  намењене  за  поток  на  деловима  парцела  дуж  
планиране  Нове  улице , а  која  се  налази  у  заштитној  зони  Националног  парка. На  овом  
простору  потребно  је  регулисати  Ток  Роковог  потока , а  преосталу  површину  задржати  у  
функцији  упијања  воде  (трска, шаш  и  сл.), односно  озеленити  у  функцији  ванњумског  
зеленила, са  условима  за  заілтиту  природе  унутар  локалног  еколошког  коридора . 

3.5.2. Правила  за  озелењавање  осталих  површина  

Подручје  у  обухвату  Плана  налази  се  на  брдовитом  терену, који  се  састоји  од  
гребена, падина  и  долине  са  Роковим  потоком . Активности  на  озелењавању  и  уређењу  
простора  треба  •усагласити  са  функцијом  постојећих  и  планираних  објеката, који  
подразумевају  привремени  боравак  корисника . При  томе, стрме  и  теже  приступачне  
делове  парцела  треба  очувати  у  природно  обраслом  стању  и  шумском  застору, који  врњи  
улогу  стабилизације  тла  при  већим  падавинама , као  и  што  предстаања  станиште  за  
животињске  врсте  које  делимично  шире  свој  животни  простор  изван  шумских  станишта  у  
Националном  парку . 

За  озелелавање  простора  користити  првенствено  дрвенасте  и  жбунасте  врсте  
карактеристично  за  шуме  овог  дела  Фрушке  горе  (храст, китњак, цер, медунац , бела  липа, 
граб, јавор, свиб, дрењина, руј  и  др.).  У  складу  са  Конвенцијом  о  биолошкој  
разноврсности  није  дозвоњено  користити  инвазивне  врсте. 

Старејединке  инвазивних  врста  које  поседују  декоративну  вредност  и  налазе  се  по  
уређеним  зеленим  површинама  или  дрворедима , треба  постеnено  заменити  врстама  које  
се  не  понашају  агресивно  унутар  Панонског  биографског  региона . 

Треба  тежити  да  што  већи  део  вепітачких  (поплочаних , бетонираних ) површина  
буде  засенчен  крошњама  високих  лишћара. 

Од  четинарских  и  других  украсних  врста, за  оnлемењивање  простора  око  објеката  
треба  користити  само  партерне  хортикултурне  врсте. 

Алохтоне  и  украсне  врсте  могу  се  користити  само  за  пејзажно  уређење  и  
оплемењивање  простора  у  оним  деловима  где  се  предвиђа  изградња  објеката. 

Викенд-зона  

Зеленило  викенд-зоне  је  просторно  најзаступњенија  категорија  зеленила. Обликује  
се  у  виду  винограда , воћњака  и  вртова, као  и  мањих  повртњака . Пожењна  је  декоративна  
листопадна  и  четинарска  вегетација , уз  живу  ограду  дуж  граница  nарцела. Усдови  за  
држање  животиња  (кућни  њубимци  и  домаће  животиње ) одређени  су  одговарајућом  
законском  регулативом . 

Туризам , спорт  и  рекреација  

3еленило  у  оквиру  ове  намене  има  претежно  декоративну  улогу, па  се  nростори  за  
дешавања  на  отвореном  планирају  nод  крошњама  високих  лишћара  и  уз  поставку  цветних  
алеја. Одабир  бињног  материјала  треба  да  буде  у  складу  са  условима  средине  (утицај  
ветра, падавина, осунчаности ). 



Минимално  озелењавање  у  оквиру  комплексаје  25 %, а  у  зависности  од  величине  
парцеле , на  преосталом  простору  изван  планираних  објеката  предлаже  се  поставка  
дечијих  игралишта, мини  спортских  терена  (баскет, одбојка  и  сл.), пратећих  колиба  за  
услужне  трговачке , угоститењске  и  едукативне  садржаје , простора  за  окупњање  око  ватре, 
трелиса  и  тремова  за  боравак  група  корисника  на  отвореном  простору , те  видиковаца , 
информационих  табли  са  мапама  планинарских  стаза, ознака  за  стазе  и  сл. 

Полопривредне  површине  

У  складу  са  ппппнфг , директно  се  спроводе  правила  уређења  осталог  
поњопривредног  земњишта  - парцела  бр.  3206, 3207/1, 3207/2 и  320713 , које  се  налазе  
унутар  Националног  парка, и  то  у  режиму  јјЈ  степена  зајлтите . Забрањена  је  изградња  
објеката , и  то  у  складу  са  ограничењима  из  ППППНФГ . 

3.6. 3аштита  градителског  наслеђа  и  природних  добара  

У  Регистру  заштићених  културних  добара, унутар  подручја  обухваћеног  планом  
нема  заштићених  објеката  и  археолошких  локалитета. Међутим , на  фасади  Планинарског  
дома  ,,3анатлија  налази  се  плоча  са  обележјем  које  указује  на  историјски  значај  објекта  
за  раднички  локрет  пред  други  светски  рат. 

Обавеза  инвеститора  и  извођача  радова  унутар  обухвата  Плана  је, да  уколико  
приликом  земњаних  радова  наиђу  на  археолошко  налазиште , предмете  или  остатке  
некрополе , одмах  обуставе  радове, налаз  оставе  у  положају  у  којем  је  пронађен  и  о  налазу  
обавесте  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

У  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  добара. Пронађена  геолоілка  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 , и  предузме  мере  заштите  од  
уништења, оштећивања  или  крађе. 

У  складу  са  условима  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе  важе  следеће  мере: 

-	 зеленило  - потребно  је  формирати  зелену  мрежу, а  у  оквиру  ње  екокоридоре  и  
зоне  ублажавања  негативних  ефеката ; треба  их  спојити  и  у  њима  формирати  
површине  за  рестаурацију  (зоне  намењене  за  повратак  врста  у  своја  природна  
станишта  која  су  из  неких  разлога  напустиле ) и  зоне  ублажавања  (површине  
које  обезбеђују  и  одржавају  функцију  заштићених  зона  и  дају  могућност  
развоја  делатности , као  што  су  лов, пчеларство , туризам  и  рекреација ); 

- заштићена  природна  добра  - проnисан  је  тростепени  режим  заштите  подручја ; 

у  11 стелену  режима  заштите  за  простор  под  ілумским  екосистемима  Фрушке  
горе, прописано  је  ограничено  и  строго  контролисано  коригпћење , са  
активностима  на  очувању  и  обнови  ілума, као  и  станишта  значајне  флоре  и  
фауне  на  којима  је  потребно  спровести  интервентне  мере  заштите  
биодиверзитетских  вредности ; у  јјј  степену  режима  заштите  дозвоњене  су  
контролисане  активности  и  ограничено  коришћење  са  традиционалним  
привредним  делатностима  (воћарство , виноградарство , производња  здраве  
хране), као  и  изградња  туристичких  објеката  у  складу  са  функцијама  
Националног  парка; 
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- као  еколошки  коридор  утврђен  је  Роков  гіоток , који  пролази  кроз  источни  део  
викенд-зоне; утврђене  су  мере  заштите, тако  да  се  обезбеди  функционисање  
коридора, чија  ће  се  структура  мењати  ширењем  урбаних  садржаја; треба  
очувати  природолике  катактеристике  обале  коридора  у  њто  већој  мери, а  за  
пројекте  уређења  обале  тражити  посебне  услове  Покрајинског  завода  за  
заштиту  природе  (за  изградњу  и  реконструкцију  објеката  и  инфраструктуре , 
као  и  за  рекреативне  активности , за  уређење  вода  и  остале  мелиорационе  
радове, за  копање  рибњака  и  трансформацију  постојећих  малих  водених  
станишта  у  рибњаке ...); утврђена  је  обавеза  предузимања  одговарајућих  мера  
за  одржавање  оптималних  услова  водног  режима  у  истраживаним  
екосистемима , чишћењем  и  одржавањем  проходности  доводних  канала  и  
спречавањем  органског  и  неорганског  загађивања  водених  станишта. 

Простор  у  обухвату  Плана  налази  се  у  заштитној  зони  Националног  парка  и  мањим  
делом  у  границама  режима  заштите  111 (трећег) степена  Националног  парка, као  и  
просторном  обухвату  еколоціки  значајног  подручја  ,Фрушка  гора  и  Ковињски  рит  (број  
14) еколошке  мреже  Републике  Србије . У  складу  са  решењем  Министарства  загптите  
животне  средине, важе  следеће  мере: 

планирање  ускладити  са  мерама  утврђеним  ППППНФГ  за  режим  заштите  111 
степена  Националног  парка  према  којем  се  изградња  објеката  и  
инфратруктуре  ограничава  на  потребе  одрживог  коришћења  и  управњања  
заштићеним  подручјем , на  одржавање  постојећих  објеката, постојећу  викенд  
зону  и  поставњање  подземних  водова  уз  постојећу  инфраструктуру ; промена  
намене  површина  ограничава  се  за  потребе  ревитализације  и  унапређења  
природних  стамишта, односно  није  дозвоњена  промена  намене  из  шумског  у  
грађевинско  вемњиште  и  сл.; 
неопходно  је  обезбедити  очување  предеоне  и  биолошке  разноврсности  кроз  
заштиту  и  уређење  предеоних  елемената , односно  кроз  очување  и  одрживо  
коришћење  природних  и  блиско  природних  поврњина, као  и  других  површина  
са  очуваном  или  делимично  измењеном  дрвенастом , жбунастом  и  травном  
вегетацијом ; 

- планиране  активности  ускладити  са  мерама  заштите  еколошке  мреже  
Републике  Србије, мерама  утврђеним  ПППпнФг , међу  којима  је  мера  којом  се  
ограничава  изградња  нових  садржаја; није  дозвоњено  планирати  
објекте /садржаје  чији  се  утицај  манифестује  путем  повишеног  нивоа  буке, 
вибрација  и/или  узнемиравања  живог  света  осветњењем , а  код  којих  се  
планским , грађевинским  и!или  техничким  решењима  не  може  обезбедити  
уклањање  наведених  негативних  утицаја, јер  се  простор  у  обухвату  Плана  
налази  у  зони  директног  утицаја  на  заілтићено  подручје ; 

- озеленавање  вршити  у  складу  са  цињевима  заштие  природних  вредности , 
очувања  биодиверзитета  и  функционалности  екосистема  овог  подручја, 

- у  цињу  очувања  заштићених  и  строго  загнтићених  дивњих  врста, неопходно  је  
предвидети  обавезу  примене  решења  осветњења  предметног  простора  тако  да  
осветњење  буде  функционално , а  да  се  истовремено  смањи  негативно  дејство  
осветњења  на  живи  свет: 
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није  дозволено  емитовање  покретних  светлосних  снопова  и  светлосних  
снопова  усмерених  ка  небу , нити  унакрсно  осветење  делова  објеката  
изнад  висине  крошњи  дрвећа, 

- украсно  осветњење  објеката  планирати  у  складу  са  интересима  заштите  
фауне  (осветлење  само  карактеристичних  делова  и  то  на  одређени  
временски  период, осветЈЋење  смањити  на  минимум  током  друге  
половине  ноћи  и  сл.); 
ради  смањења  утицаја  на  ноћне  врсте  летећих  животиња , за  изворе  
воћног  осветњења  изнад  нивоа  приземња  (тераса, степеништа  итд.) 
изабрати  моделе  расвете  за  директно  осветњење  са  заштитом  од  
расипања  светлости ; 

- код  осветњења  стаза  и  саобраћајница , светлосни  снопови  треба  да  буду  
усмерени  према  земњи  (спречити  осветлавање  горњих  делова  крошње ); 

предвидети  да  планирана  кровна  површина  мора  да  подразумева  кориіпћење  
техничких  решења  којима  се  на  најмању  могућу  меру  смањује  рефлексија  
сунчевог  зрачења  и  промена  микроклиматских  услова, што  подразумева  
исклучење  употребе  разних  рефлектујућих  површина  за  потребе  одржања  
поволних  микроклиматских  услова; искњучење  рефлектујућих  површина  
значајно  је  за  потребе  заштите  орнитофауне ; боја  фасаде  и  крова  не  сме  да  
одудара, односно  да  се  истиче  у  односу  на  преовлађујуће  боје  простора . 

- далеководне  објекте  и  инфраструктуру  изоловати  и  обележити  тако  да  се  на  
минимум  сведе  могућност  електрокуције  (страдања  услед  удара  струје) и  
колизије  (механичког  удара  у  жице) летећих  организама  и  то  тако  да  носачи  
изолатора  буду  изоловани  пластичним  навлакама  (изолаторе  поставити  на  
носаче  у  положаје  на  доле, а  жице  обележити  на  упадњив  начин). 

- предвидети  мере  заштите  за  еколошки  коридор  Роков  поток: 
- није  дозвоњено  уништавање  површина  под  вегетацијом  у  природном  и  

блиско  природном  стању  (ливаде , пашњаци, тршћаци  итд.) као  и  чиста  
сеча  шумских  појасева  или  других  врста  зеленила  у  непосредној  
близини  водотока  - еколошког  коридора; 

- поплочани  или  бетонирани  делови  обале, морају  садржати  појас  нагиба  
до  45°, а  структура  овог  појаса  треба  да  омогућује  кретање  животиња  
малих  и  средњих  димензија , првенствено  током  малих  и  средњих  

.водостаја ; 
- током  реконструкције /одржавања  постојећих  обалоутврда, поплочане  

или  бетониране  делове  комбиновати  са  мањим  просторима  који  
ублажавају  негативне  особине  измењене  обалне  структуре  и  на  тај  
начин  омогућити  кретање  врста  кроз  измењене  деонице  реке, 

- поплочане  или  изграђене  деонице  на  сваких  200-300 м  (оптимално  на  
100 м) прекидати  мањим  зеленим  површинама  које  су  саставни  део  
зајлтитног  зеленила; обезбедити  надовезивање  зелених  површина  
између  вештачких  деоница  обале, а  ова  зелена  острва  неопходно  је  
повезивати  са  зеленим  коридорима  околног  терена; 

- обезбедити  отвореност  потока  са  улогом  еколошких  коридора  на  целој  
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дужини  и  обезбедити  проходност  уређењем  зеленила  у  зонама  
водопривредних  објеката ; 

- редовно  одржавати  травнату  вегетацију  у3 обалу ; 
прибавити  посебне  услове  заштите  природе  за  примену  одговарајућих  
техничких  реіпења  којима  се  обезбеђује  безбедно  кретање  животиња  уз  
еколошки  коридор  за  израду  техничке  документације  приликом : 
регулације  водотока  (пресецање  меандара , изградња  насипа  и  
обалоутврда , 
продубњивање  корита), поплочавања  и  изградње  обала, изградње  и/или  
обнавлања  саобраћајница  које  се  укрштају  са  еколошким  коридорима , 
те  изградње  нових  и  обнавњања  старих  мостова; 

- избегавати  директно  осветњење  обале  и  применити  одговарајућа  
техничка  решења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  
коридора  од  утицаја  светлости , применом  одговарајућих  планских  и  
техничких  решења  (смањена  висина  светлосних  тела, усмереност  
светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  објектима , примена  
посебног  светлосног  спектра  на  осетливим  локацијама , ограничавање  
трајања  осветњења  на  прву  полови-ну  ноћи  и  сл.); 
забрањено  је  узурпирати  приобално  земњиште  коридора  преоравањем , 
изградњом  објеката  и  слично ; 

- на  грађевинском  земњишту , наменити  што  већи  део  деонице  еколојпког  
коридора  за  зеленило  посебне  намене  са  улогом  очувања  биолошке  
разноврсности . 

3.7. Услови  u Nіepe завітите  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  Плана  као  и  у  непосредној  близини  није  успоставњен  
мониторинг  чинилаца  животне  средине, нити  се  на  обухваћеном  подручју  налазе  објекти  
који  својим  радом  негативно  утичу  на  животну  средину . 

Услови  и  мере  заштите  животне  средине  утврђени  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  водне  и  
снергетске  инфраструктуре ), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  живота, 
дефинисањем  правила  уређења  и  грађења, а  у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  
површинејавне  намене  и  површина  осталих  намена . 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  
средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон  и  95/18 - др. закон) и  другим  прописима  из  ове  
области , 

делатности  на  планираним  просторима  које  ће  се  одвијати  на  парцелама  
породичног  становања  треба  да  задовоње  еколошке  стандарде  и  функционалне  
критеријуме , односно  да  обезбеде  задовоњавајућу  удањеност  од  суседне  парцеле  или  
намене , пречишћавање  отпадних  вода, складијлтење  сировина  у  складу  са  прописима  и  
санитарно -хигијснским  захтевима , адекватно  одлатање  отпада, као  и  спречавање  свих  
видова  затађивања  тла, подземних  вода  и  ваздуха. 

У  викенд-зони  се  не  очекују  активности  које  би  утицале  на  квалитет  ваздуха  и  
ниво  буке . 
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Мере  заштите  ваздуха  

Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  коНтролу  емисије , 
успоставњањем  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  резултатима  
мерења, ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозволених  граница . 

Планирањем  зелених  површина  дуж  постојећих  и  новопланираних  саобраћајница , 
као  и  лосвећивањем  поссбне  пажње  очувању  постојећег  зеленила, спречиће  се  
нарушавање  микроклиматских  услова  обухваћеног  простора . 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  у  обухвату  Плана, обавлаће  сс  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 0/13 и  26/21 - др. закон), 
Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  
РС , бр.  11/10, 75/10 и  63/13) идругим  подзаконским  актима. 

Заштита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

део  простора  у  обухвату  Плана  нема  изграђену  канализациону  мрежу  па  се  отпадне  
воде  одводе  у  септичке  јаме  на  парцелама  корисника! Основне  мере  заштите  вода  биће  
остварене  изградњом  канализационе  мреже, чиме  ће  се  спречити  досадапјње  интензивно  
загађење  животне  средине  настало  упуштањем  комуналних  отпадних  вода  у  подземле . 

Заштита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  примену  следећих  
прописа: 

- Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 

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

за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , 
 бр. 67/11,48/12 и  1/16), 

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

- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  поврліинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник број  24/14). 

С  обзиром  на  то  да  не  постоји  изграђена  канализациона  мрежа  за  одвођење  
отпадних  и  атмосферских  вода, отпадне  воде  је  потребно  испуштати  у  водонепропусну  
септичкујаму  довоњног  капацитета . 

На  простору  у  обухвату  Плана  налази  се  локални  еколошки  коридор  Роков  поток, а  
услови  и  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  условима  прописаним  од  стране  
надлежног  покрајинског  завода  за  заштиту  природе . 

Због  великог  утицаја  урбаног  и  поопривредног  окружења  Националног  парка, као  
и  у  цињу  повезивања  заштићеног  подручја  преко  локалних  еколоnіких  коридора  са  
дунавом  као  коридором  од  европског  значаја, дефинишу  се  мере  заштите  за  заштитну  
зону  усклађене  са  Уредбом  о  еколошкој  мрежи  (,,Службени  гласник  РС , број  102/10), и  
то: 

- објекте  визуелно  уклопити  у  природни  амбијент, водећи  рачуна  да  се  не  наруши  
предеони  диверзитет  падина  Фрушке  горе; 

- при  подизању  објеката  очувати  морфологију , односно  природну  физиономију  
терена; 
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- обезбсдити  сарадњу  са  управлачем , Јавним  прсдузећсм  ,,Национални  парк  
Фрушка  гора  за  потребе  уређсња  и  функсионисања  викенд  зоне, због  непосредне  
близине  Национапног  парка; 

- забрањено  је  испуштање  непречињћених  отпадних  вода  у  природни  реципијент; 
- забрањено  је  отварање  позајмишта  и  одлагање  грађевинског  и  депоновање  

отпадног  материјала  у  Националном  парку  и  његовој  заштитној  зони . 

Посебни  услови  заштите  вода  

Условно  чисте  атмосферске  воде, чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  без  
пречишћавања  одвести  у  поток, атмосферску  канализацију , околне  површине  и  др,  путем  
уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  испупітати  у  јавну  канализациону  мрежу , 
према  условима  надлежногјавног  комуналног  предузећа . Уколико  у  близини  обухваћеног  
простора  није  изграђена  јавна  канализација , као  привремено  решење  до  изградње  исте, 
предвидети  изградњу  водонепропусне  септичке  јаме, одговарајуће  запремине , без  
упијајућег  бунара, коју  ће  редовно  празнити  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

Забрањено  је  у  површинске  и  подземне  воде  уношење  опасних  и  штетних  материја  
које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус ) тј . узроковати  физичку , хемијску , 
биолошку  или  бактериолошку  промену  вода, а  у  складу  са  чланом  97. и  чланом  133. став  
9. Закона  о  водама . 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , 
претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , сскундарно  или  
терцијално ), тако  да  задоволавају  пронисане  граничне  вредности  по  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  матсрија  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање , и  прописане  вредности  квалитета  ефлуента  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање , како  се  не  би  нарушило  одржавање  квалитета  воде  
реципијента  (іІ  класа  воде). 

Забрањено  је  уношење  загађујућих  материја  у  подземне  воде, односно  узроковање  
погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ловршинским  и  подземним  водама  и  
седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Ради  очувања  и  одржавања  водних  тела  површинских  и  подземних  вода  и  
заштитних  и  других  водних  објеката , спречавања  погоршања  водног  режима, обезбеђења  
пролаза  великих  вода  и  спровођења  одбрана  од  погтлава, као  и  заштите  животне  средине, 
треба  имати  у  виду  одређене  забране  и  ограничења , у  складу  са  чланом  133. Закона  о  
водама . 

Мере  заштитс  од  буке  

Проілирењем  постојеће  саобраћајнице  дуж  Улице  Соње  Маринковић  очекује  се  
повећање  новоа  буке  од  досадањег , па  ће  се  заштита  остварити  формирањем  дрвореда! 
Такође , реализација  пешачких  стаза  имаће  позитиван  утицај  на  животну  средину  
обухваћеног  простора . Изградња  нових  саобраћајница  незнатно  ће  повећати  ниво  буке. 
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Ради  превенције , али  и  заuітите  простора  од  прекомерне  буке, потребно  јс  
успоставити  одговарајући  мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  схладу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (5,Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  88/10), предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  срсдину . 

Мере  управлања  отладом  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  рС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон ), 

Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , број  92/10), Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , 

транспорта , складинітења  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, 

На  подручју  Плана, одлагање  отпада  се  врши  у  адекватним  кантама  на  парцели  
корисника, на  начин  који  задовоњава  захтеве  хигијене, естетске  захтеве  и  захтеве  свих  
корисника  јавних  површина . На  основу  Правилника  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакупњање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14), утврђују  се  број , 

места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  
Града  Новог  Сада. Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  
Одлуком  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 25/10, 37/10 - 

исправка, 3/11 - 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). 
За  сакупњање  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специјалне  контејнере  

прилагођене  различитим  врстама  отпадака  (хартија, стакло, пластика, метал), а  смештај  
контејнера  планира  се  на  делу  саобраћајне  површине  дефинисане  за  окретницу , паркинг  и  
пратеће  пешачке  стазе  са  аутобуским  стајалиштем . 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

Поред  радиоактивних  супстанци , за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  штетне , 

треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  и  у  извесној  
мери  могу  бити  штетни , што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе. 

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
поња, као  што  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. 
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Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачењима , 
обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  

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

3.8. Мере  заштите  од  ратнлх  дејстава , елементарних  непогода  и  
Других  катастрофа  

У  вези  мера  заштите  од  ратних  дејстава  утврђују  се  посебни  услови  у  зони  
ограничене  градње  око  војног  комплекса. Ради  прилагођавања  потребама  одбране  земње, 
у  обухвату  Планадозвоњенаје  изградња  објеката  максималне  висине  12 nі  u за  изградњу  
објеката  потребнаје  сагласност  Министарства  одбране . 

Мере  заштите  од  землотреса  

Подручје  Новог  Сада  спада  у  зону  угрожену  земњотресима  јачине  7° и  8° Mcѕ  
скале, па  сви  објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  обласt 

Мере  заштите  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђује  се  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удаеношћу , обавезом  кориілћења  незапаЈивих  материјала  за  
њихову  градњу, проходношћу  терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  
случају  потребе, а  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закон), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  
ову  област. 

Како  је  подручје  претежно  намењено  викенд-зони, угроженост  од  пожара  није  
изражена  у  већој  мери. У  условима  изградње  се  дефинишу  минимална  растојања  између  
објеката  на  комплексима . Смањењу  угрожености  погодује  што  је  nодручје  заштићено  од  
ветрова . 

Мере  заштите  од  поплава  

Подручје  није  угрожено  од  поплава  површинским  и  подземним  водама, али  се  у  
окружењу  Роковог  потока  примењују  опште  мере  заілтите  озелењавањем  простора. 
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Мере  заштите  од  удара  грома  

3апзтита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређен  и  nравилно  уземњена. 

3.9. Услови  за  несметано  кретање  и  лрисТуп  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката  (прилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  поврілина, треба  применити  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања 5  лројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15), односно  у  складу  са  пролисима  који  
регулишу  ову  област . 

3.10. Степен  комуналне  опрем .ености  
који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја, потребно  је  обезбедити  приступ  изграђеној  јавној  
саобраћајној  површини . 

Потребан  степен  комуналне  олремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом  и  снабдевању  електричном  енергијом . Комунално  опремање  ће  се  обезбедити  
прикњучењем  на  изграђену  или  планирану  водоводну  и  електроенергетску  мрежу. 

Снабдевањс  топлотном  енергијом  може  се  решити  употребом  алтернативних  и  
обновњивих  извора  енергије  (соларни  колектори , топлотне  пумпе, улотреба  брикета, 

пелета  итд.), као  и  локалних  тоnлотних  извора  (сопствене  котларнице  које  користе  
енергенте  који  не  утичу  uјтетно  на  животну  средину ). 

4. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

4.1. Нравила  грађења  за  викенд-зону  

У  складу  са  правилима  из  ППГНС , те  са  графичким  приказом  број  2 ,,План  намене  
земњишта, саобраћаја , нивелације  и у  размери  1 :2500, утврђују  се  следећа  
правила  за  изградњу  објеката  у  викенд-зони: 

- приликом  формирања  нових  грађевинских  парцела, парцела  на  којој  се  гради  
викенд-објекат  не  може  да  буде  мања  од  1.500 м2; 

- затечене  - постојеће  парцеле  настале  парцелацијом  пре  доношења  овог  плана  
могу  бити  и  мање  површине , али  не  мање  од  750 м2, осим  уколико  им  се  издвајају  делови  
зајавну  саобраћајну  nовршину  или  лриватни  пролаз  и  Тиме  умањује  nовршина  испод  750 

м2; 
- приликом  формирања  грађевинских  парцела, у  складу  са  графичким  nриказом  

број  3 ,,План  регулације  ловршинајавне  намене  са  планом у  размери  1:2500 
обавезно  је  следеће: 
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1) издвајање  површине  зајавне  намене  - саобраћајне  површине  (улице) и  поток; 
2) издвајање  гіовршине  за  планиране  приватне  пролазе , где  је  то  потребно , а  

могуће  их  је  формирати  и  другачије  у  односу  на  графички  приказ , а  у  складу  
са  правилима  из  Плана; по  потреби  се  утврђује  право  службености  пролаза  
на  површинама  за  приватне  пролазе  - постојеће  и  планиране  (приказане  и  
остале  могуће); 

З) приступ  планираним  грађевинским  парцелама  могуће  је  остварити  и  правом  
службености  пролаза  Мимо  мреже  приватних  пролаза ; 

4) у  поступку  озакоњења  где  објекат  делом  прелази  на  суседну  парцелу, могућа  
је  корекција  границе  парцеле  тако  што  ће  јој  се  део  парцеле  припојити , уз  
поштовање  услова  о  минималној  површини  који  важи  за  затечене /постојеће  
парцеле ; 

- пре  инфраструктурног  опремања  пролаза  препоручује  се  спајање  делова  парцела  
планираних  за  приватне  пролазе  како  би  се  обезбедио  прикњучак  на  инфраструктуру  на  
површини  јавне  намене; то  подразумева  да  се  приликом  израде  пројекта  парцелације  за  
изградњу  викенд-објекта  не  условњава  једновремено  спајање  делова  за  приватни  пролаз ; 
јавном  комуналном  инфраструктуром  сматра  се  она  унутар  јавне  површине , а  не  унутар  
поврілина  намењених  за  лриватни  пролаз; 

- на  грађевинској  парцели  се  може  изградити  један  викенд .објекат  (главни , 
основни ) и  један  помоћни  објекат  који  је  у  функцији  главног  објекта  (пуіііница , судіница, 
остава , гаража  и  сл!); могућа  је  изградња  посебних  објеката  за  које  се  не  издаје  
грађевинска  дозвола  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (вртна  сенила, стазе  и  
др!); 

- спратност  главнот  објекта  може  бити  приземње  (П) или  приземње  и  поткровње  
(П+Пк); на  нагнутим  теренима  дозвоњава  се  изградња  помоћних  просторија  у  сутерену  
главног  објекта  (до  Су+П+Пк), под  условом  да  се  не  гради  издвојени  помоћни  објекат; 
дозвоњенаје  изградња  објеката  максималне  висине  12 м  и  за  изградњу  објеката  потребна  
је  сагласност  Министарства  одбране; 

- помоћни  објекат  је  максимално  приземне  спратности ; на  терену  у  нагибу, 
препоручује  се  да  буде  полуукопан , у  облику  земунице  са  нокривачем  од  земЈве  и  
растиња; 

- грађевинске  парцеле  морају  имати  пристул  са  јавне  nоврпіине  намењене  за  
саобраћајницу  директан  или  обезбеђен  преко  nриватног  пролаза  који  је  минималне  
тнирине  2,5 м; 

- укуnна  површина  свих  објеката  на  nарцели  износи  износи  10 % од  површине  
парцеле , али  до  150 м2  (бруто  површине  у  основи); од  укупне  бруто  површине  у  основи  
свих  објеката  на  парцели , nовршина  nомоћног  објекта  је  максимално  до  10 % од  
дефинисане  nовршине; 

- у  обрачун  заузетости  ларцеле  не  улази  површина  nосебних  објеката  за  које  се  не  
издаје  грађевинска  дозвола  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи, односно  
подзаконским  актима  (вртна  сенила  до  20 м2  основе, стазе, платои, вртни  базени  и  
рибњаци  површине  до  25 м2  и  дубине  до  1,2 м, надстрешнице  основе  до  20 м2, дечија  
игралишта, дворишни  камини  nовршине  до  2 м2  и  висине  до  З  м, колски  прилази  
објектима  ширине  2,5-3 м, соларни  колектори  који  се  не  прикњучују  на  
електродистрибутивну  мрежу); 
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- архитсктонска  обрада  викенд-објеката  треба  да  будс  прилатођена  непосредном  
амбијенту  и  околноМ  пејзажу, па  се  препоручује  изградња  објеката  у  каскадама , мањих  
платоа  повсзаних  рампама  благих  нагиба, те  кровних  равни  и  надстрсшница  које  прате  
пад  терена  и  сл.; 

- прспоручује  се  да  ограда  око  парцеле  буде  од  живице, висине  до  1,5 м; не  
дозвоњава  се  изградња  пуних  зидних  платана  по  границама  парцела . 

4.2. Правила  грађења  за  туризам , спорт  и  рекреацију  

У  складу  са  графичким  приказом  број  2 ,,План  намене  земњишта, саобраћаја, 
нивелације  и  регулације , у  размери  :25ОО, на  три  планиране  локације  утврђују  се  
следећа  правила  за  изградњу  објеката  за  туризам , спорт  и  рекреацију : 

- у  складу  са  графички  дефинисаним  условима  за  три  локације , обавезно  је  спајање  
парцела  у  једну  грађевинску  парцелу  - комплекс ; 

- обавезноје  издвајањејавне  поврвіине  намењене  за  саобраћајницу , штоје  услов  за  
формирање  грађевинске  парцеле, као  и  за  изградњу  или  реконструкцију  објеката  на  
постој  ећим  парцелама ; 

- приликом  формирања  комплекса , на  делу  парцеле  број  3225 обавезно  је  
издвајање  површине  за  приватни  пролаз  у  складу  са  графичким  приказом  број  З  ,,План  
регулације  поврјнинајавне  намене  са  планом  

- на  грађевинској  парцели  се  можс  изградити  један  или  више  главних  и  помоћних  
објеката  који  формирају  комплекс  у  функцији  туризма  (угоститењски , образовни , 
културни  и  сл. садржаји ), те  спорта  и  рекреације  (камповање , планинарење , бициклизам  и  
сл.), који  подразумевају  индивидуални  или  групни, активни  или  пасивни  боравак  у  
природи  (школе  сналажења  у  природи, оријентације , сакупњања  шумских  плодова, 
припреме  здравих  оброка  и  сл.); 

- задржавају  се  постојећи  објекти  или  се  граде  нови, чија  спратност  је  дата  на  
графичком  приказу ; спратност  објеката  може  бити  приземње  (П) до  приземње  и  
поткровње  (П+Пк), а  на  нагнутим  теренима  дозвоњава  се  изградња  спрата  или  сутерена  
(до  П+1+Пк  или  Су+П+Пк); дозвоњенаје  изградња  објеката  максималне  висине  12 nі  u за  
изградњу  објеката  потребна  ј  е  сагласност  Министарства  одбране; 

- максимални  индекс  заузетости  ларцеле  износи  25 %; површина  појединачних  
објеката  на  парцели  се  не  ограничава ; 

- начин  архитектонске  обраде  и  атрактивност  објеката  на  комплексу  треба  да  су  
прилагођени  непосредном  амбијенту  и  околном  пејзажу; евентуална  доградња  објеката  
препоручује  се  да  буде  у  каскадама, мањим  платоима  повезаним  рампама  благих  нагиба, 
те  уз  кровне  равни  и  надстрешнице  које  прате  пад  терена  и  сл.; 

- препоручује  се  да  ограда  око  парцеле  буде  од  живице, висине  до  1 ,5 м; не  
дозвоњава  се  изградња  пуних  зидних  платана  по  границама  парцела, а  изузетно  се  
задржава  декоративна  ограда  комплекса  на  парцелама  бр.  3225 и  3226; 

- грађевинске  парцеле  имају  приступ  са  Улице  Соње  Маринковић  и  њеног  
продужетка  дојужног  дела  границе  Плана; 

- условњава  се  решавање  паркирања  возила  на  планираним  локацијама  у  складу  са  
условима  за  реализацију  саобраћајних  површина . 



28 

4.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструіпуром  

4.3.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

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

Закона  о  путевима  (,,Службени  тласник  РС  бр.  41/18 и  95/18 - Др. закон), 
Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  тласник  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  заштитн  од  пожара  (,,Службени  тласник  РС , бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  
87/18 - др. закон ), и  осталим  прописима  који  perynunіy ову  област. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  
уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , 
пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  22/15). 
Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  

и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина. Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта , то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Тротоари  су  минималне  
ширине  1 м  (једносмерни ), односно  1,6 м  (двосмерни ). У  зони  пешачких  прелаза  
минимална  ширина  тротоара  и  пешачких  стаза  је  3 іn на  дужини  не  мањој  од  3 м. На  
местима  где  је  предвиђена  већа  концентрација  пешака  као  што  су: аутобуска  стајалишта, 
централне  функције  и  слично, потребно  је  извршити  проширење  пешачких  стаза. По  
правилу, врши  се  одвајање  пешачкот  од  колског  саобраћаја . Раздвајање  се  врши  применом  
заштитног  зеленог  појаса  тде  тодје  то  могуће . 

Коловоз  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Приликом  израде  пројектне  (техничке ) документације  могуће  је  кориговање  трасе  

саобраћајних  поврпіина  од  решења  приказаном  на  графичким  приказима  и  
карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  управњач  пута  то  захтева, а  за  то  
постоје  специфични  разлози  (очување  постојећет  квалитетнот  растиња, подземне  и  
надземне  инфраструкгуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  
постојећих  и  планиранихјавних  површина . 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  излаз  најавну  саобраћајну  
површину, директно  или  индиректно  преко  приватног  колскот  пролаза . Минимална  
ширина  приватних  пролазаје  2,50 rn, a препорукаје  оптимално  5 м. 

Паркирањс  и  гаражирање  возила  

Власници  викенд -објеката  обезбеђују  паркирање  возила  на  својим  парцелама. 
Власници  објеката  на  планираним  комплексима  за  гуризам, спорт  и  рекреацију, за  
паркирање  возила  за  сопствене  потребе  и  потребе  корисника  комплекса  обезбеђују  
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просТор  на  солственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  саобраћајне  поврілине , и  То  - 
једно  паркинг  или  гаражно  место  на  70 м2  бруто  ловршине  објекта . 

На  јавној  саобраћајној  поврілини  могућа  је  изградња  јавног  паркинга, који  треба  
да  се  уреди  у  тзВ. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  танкостеним  тіластичним  
или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом ) који  спречавају  клизање, 
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге  довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  воде. Они  могу  бити  и  у  боји, 
а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  
поврілина. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  дефини-

сане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
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 . 

4.3.2. Правила  за  реализацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  лолагати  у  зони  јавне  површине, између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 

уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 
Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  nоставњају  тако  да  водоводна  

мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 гл, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

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

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

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  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  лрикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода. 

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

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

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

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

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

Прикњучење  објеката  врми  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 
Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  

прикњучак . 
Индивидуални  водомери , за  мерење  потроіnње  воде  за  породичне  стамбене  и  

пословне  објекте , поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта, на  парцели  корисника , 0,5 ш  од  регулационе  линије. 

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

Водни  услови  

За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  Роковог  потока, 
уважити  утврђене  услове. 

Уз  мајор  корито  потока, обострано , мора  се  обезбедити  стално  проходна  радно-
инспекциона  стаза  за  пролаз  и  рад  механизације  која  ради  на  одржавњу  потока, ширине  
минимум  5 м  у  грађевинском  подручју , односно  10 м  у  ванграђевинском  подручју . У  
овом  појасу  не  могу  се  градити  никакви  објекти , поставњати  ограде, депоновати  
материјал , садити  дрвеће  и  сл. 

У  случају  да  се  планира  поставњање  подземне  инфраструктуре , планирати  је  изван  
заштитиног  појаса  потока. Подземна  инфраструктура  мора  бити  уколана  
минимум  1 м  испод  нивоа  терена  и  мора  подносити  оптерећења  тешке  
грађевинске  механизације  којом  се  одржава  поток, а  саобраћа  приобалним  делом . 
Евентуална  укрштања  инсталација  са  потоком  планирати  под  углом  од  90°. 

Саобраћајне  површине  планирати  изван  заштитиног  појаса  потока. Уколико  је  
потребно  саобраћајно  повезивање  леве  и  десне  обале  канала, исто  је  моrуће  планирати  уз  
изградњу  пропуста  - моста, уз  услов  да  се  обезбеди  статичка  стабилност  истог  и  потребан  
протицај  у  профилу  пропуста  - моста  у  свим  условима  рада  система . 

У  поток  се  могу  упуштати  атмосферске  и  друге  комплетно  пречишћене  воде  са  
површина  обухваћених  Планом, уз  услов  да  се  претходно  изврши  анализа  да  ли  и  под  
којим  условима  постојећи  поток  може  да  прими  додатну  количину  атмосферских  вода, а  
да  не  дође  до  прсливања  из  корита  по  околном  терену . 
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Границе  и  намена  Водног  земњипјта  које  је  у  јавној  свсјини  Републике  Србије , не  
моту  се  мењати  без  сагласности  Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  
Сад. 

4.3,3. Правила  за  реализацију  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергстску  мрсжу  

Прикњучење  објеката  породичног  становања  на  електроенергетску  мрежу  решити  
попезивањем  на  постојећу  или  планирану  електроенергетску  мрежу . Прикњучак  извести  
изтрадњом  надземног  или  подземног  прикњучног  вода  до  ормара  мернот  места. Ормаре  
мерног  места  поставњати  на  регулационој  линији  или  на  споњапіњим  фасадама  објеката, 
у  складу  са  електроенергетским  условима  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  
,,Електродистрибуциј  а  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  тасног  
прикњучка  од  постојеће  тасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. Деталније  услове  
за  прикњучење  прибавити  од  надлежнот  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  елсктронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  телекомуникациони  систем  решити  изградњом  прикњучка  
(подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника )  од  постојеће  уличне  мреже  до  
приступачног  места  на  фасади  објекта  у  коме  ће  бити  смештен  типски  
телекомуникациони  орман. детаЈЂније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
оператера . 

4.3.4. Посебна  правила  за  опремање  простора  

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

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

Сва  одступања  од  планскот  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  реализација  која  се  
подразумева  и  на  повріпинама  намењеним  за  приватне  колско-пепіачке  пролазе. 
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4.4. Локације  за  које  је  обавезііа  израда  урбанистичког  пројекта  

На  подручју  у  обухвату  Плана  се  не  условњава  израда  урбанистичких  пројеката . 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији  и  локацијских  
услова, који  садрже  правила  уређења  и  грађења , услове  за  прикњучење  на  
инфраструктуру , податке  о  постојећим  објектима  које  је  потребно  уклонити  и  друге  
услове  у  вези  са  посебним  законима . Изузетно , за  површине  унутар  Националног  парка, и  
то  за  шумско  и  поопривредно  земњиште  директно  се  примењује  ППППНФГ, а  за  
саобраћајне  површине  и  инфраструктуру  примењује  се  овај  план. 

На  подручју  обухваћеном  Планом  није  обавезна  израда  урбанистичког  пројекта , 
као  и  расписивање  и  спровођење  урбанистичко -архитектонског  конкурса  за  било  коју  од  
локација . Парцелација  и  препарцелација  грађевинског  земњишта  може  се  вршити  само  у  
цињу  привођења  земњишта  планираној  намени . 

Енергетска  својства  објеката  се  утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  
својствима  који  чини  саставни  део  техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  
издавање  употребне  дозволе . 

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

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1.1. ПоложајуППГНС АЗ  
1.2. Извод  из  ППГНС  - Шематски  прикази  викенд-зона   1:5000 
1.3. Извод  из  ППППНФГ - Посебна  намена  простора АЗ  
1.4. Извод  из  ППППНФГ  - 3аштита  природних  добара А3 
1.5. Извод  из  ППППнФг  - Карта  спровођења АЗ  
2. План  намене  земњишта, саобраћаја, нивелације  и  регулације   1:2500 
3. План  регуладије  површинајавне  намене  са  планом  парцелације  1:2500 
4. План  водне  инфраструктуре  1:2500 
5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  инсталација  1:2500 
б . Синхрон  план  инфраструктуре  и  зеленила  1:2500 
7. Попречни  профили  улица  1:100 (200). 

План  деталне  регулације  викенд-зоне у  ко  Сремска  Каменица, садржи  
текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потnисом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. 

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

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 
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План  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  
доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  
број  2, и  путсм  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број ; 35-439/201 8-І  
16. ссптембар  2022. годинс  
НОВИ  САД МЅсіена  Маринковић  Радомировић  
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ОдГОВОРИ  УРБАНИСТА  

\ 

На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилггика  о  садржини , ігачиггу  и  поступку  
израде  докумсната  нросторног  и  урбанистичког  плаиирања  (,Службсгги  гЈгасггик  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈЈ)УЈБМ  ДА  ЈБ  ј-ІАЦРТ  ПЛАНА  дЕТАЈbНЕ  РЕГУЈЈАЦИЈЕ  ПРОСТОРА  
ВИКЕНД-ЗОНЕ  ,,ГЛАВИЦЛ  У  КО  СРЕМСКА  КАМЕНИЦА ; 

пРИпРБМлБн  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ГIЛАНИРАЊУ  И  
И3ГРАдЊИ  И  ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  ј-јА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОЈ-ГА, КАО  
ИДАЈЕ  

- ПРИПРЕМЛ)ЕН  И  УСКЛАЂБН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈБЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

У  Новом  Саду, 30.08.2022. годиіІе  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМпА  ГІОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-439/!8 
дана: 21. 06. 2018. године  
нОВИ  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВР[пЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ВИКЕНД-ЗОНЕ  ,,ГЛАВИЦА  
У  кО  СРЕМСКА  КАМЕНИЦА  

ПРЕ  Т4ЗЛАГАЊА  Нл  ЈАВНИ  увИд  

Стручна  контрола  Нацрта  пјіана  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главнца  у  кО  Сремска  
Каменица, обавњенаје  на  204. седници  Комисије  за  планове  одржаној  2].Об.20]8. године, 
са  почетком  у  ! 0,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  
Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  З , у  Великој  сали  на  трећем  спрату  

204. седници  присуствовали  су: 3оран  Бакмаз, председник  Комисије , Васо  Кресовић , 
Радоња  дабетић  и  Радосав  Шћепавовић  чланови  Комисије  за  планове . 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  1 Урбанизам 1  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
и  Градске  угіраве  за  грађевиј-тско  земњипјте  и  инвестиције . 

НаІ(он  уводног  образложе fћа  одговорвог  урбанистс  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће  

ј . даје  Одлука  о  изради  плана  детањне  регулације  викевд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  
Каменица, усвојена  на  ХХјГ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  30. јуна  
2017. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  број  32/20]7) са  Реењем  о  
неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  викенд-зоне  

у  КО  Сремска  Каменица  на  ЖИВОТН  средину . 

2. да  је  Концептуал fіи  о f(вир  плана  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  
Сремска  Каменица , био  на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  З ]. јула  до  Г 4. августа  2017. 
године. У  току  равог  јавног  увида  није  доставњена  ни  једна  примедба , предлог  ни  
сугестија  на  Концептуалви  оквир  планског  реџјења . 

З. да  је  текст  за  Нацрт  плана  детањне  регулације  викенд-зоІ -іе у  КО  Сре.мка  
Каменица  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправІ(а, 64/10 уС, 24/1 ], 121/12, 42/I З -УС, 50/!З  
УС, 98113-УС, 132/14 и  145/ І 4). 



јМијловић  

4. На  204. седници, одржаној  21. јуна  2018. године, Комисија  за  гјланове  размаграла  је  
Нацрт  плана  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  и  тоМ  
приликом  дала  позитивно  мишјћење  на  исти. 

Након  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детал)не  
регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  Ко  Сремска  Каменица  може  се  упутити  у  дајbи  
поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  
изградњи  (T Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, Ѕ I/09-исправка, 64/10 - УС, 
24/11, I21/I2,42/13-УС, 50ІІ 3-УС,98/I3-УС, 132114 и  145/14). 

Овај  извештај  је  саставни  део  записника  са  204. седнице  Комисије  за  планове  

Извештај  доставити : 

I. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  зем.њиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  заду?ј(еном  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5 . Арх  ив  и  

ј-јада  Милић, дипл.инж.арх. 

В  д  Начелника  
Грјске  управе  за  урбаниам  и  грађсвинске  послове  
/ .;;/ -\ 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДЈ4НА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-439/18 
дана: 30. 01. 2020. године  
нОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈћЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНАдЕТАЈћНЕ  

РЕГУЈЈАЦИЈЕ  ВИКЕНД-ЗОНЕ  ,,ГЛАВИЦА  У  КО  СРЕМСКА  КАМЕНИЦА  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  47. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
23.05!2019. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, Жарка  3рењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  і  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, на  55. седници  одржаној  17.07.2019.године, на  
72. седници  одржаној  28.11.2019. године  и  на  81. седници  одржаној  30.01.2020. године, 
разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  
регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. 

47. седници  присуствовали  су  : Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије , Радосав  Шћепановіћ , члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  
члан  Комисије  за  планове. 
55. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Васо  Кресовић, Радосав  
Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 
72! седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  и  Нада  
Милић, секретар  Комисије  за  планове . 
8 1. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  
за  планове. 

Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  
усвојена  је  на  ХХП  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  30. јуна  2017. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  Репіењем  о  неприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  плана  детаЈЂне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  на  
животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  
био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  3 1.07. до  14. 08. 20 17. године. 

Нацрт  плана  детајвне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  израдило  је  ЈП  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  кО  Сремска  
Каменица, Комисија  за  планове  (претходног  сазива) извршила  је  на  204. седници, одржаној  
21.06.2018 године  и  том  приликом  дала  позитивно  миілзвење  на  нсти . 
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Нацрт  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  изложен  је  на  
јавни  увид  у  периоду  од  15. 03. 2019. године  до  13. 04. 2019. године  (чијеје  оглашавање  објавњено  
у  листу  1дневник T1  од  1 5. марта  20 19. године). У  Току  јавног  увида  доставњно  је  10 (десет) 
примедби, штоје  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеномјавном  увиду . 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  47. (јавној) седници, одржаној  23.05. 
20 19. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  tiдневникіТ  од  2 1. 05. 20 19. године) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  
викенд-зоне у  КО  Сремска  Каменица. 
Након  изношења  ставова  обрађивача  плана  на  јавној  седници  омогућено  је  подносиоцима  да  
додатно  образложе  своје  примедбе , након  чегаје  закњучен  јавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  10 (десет) 
примедби, на  Нацрт  плана  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица.. 
Том  приликом  Комисија  је  донела  Закњучак  којим  одлаже  доношење  коначног  става  док  
обрађивач  не  преиспита  свој  став  изнет  у  Извештају  о  спроведеном  јавниом  увиду  а  по  ітитању  
саобраћајног  решења  и  то  у  погледу  преимедби  бр. 9. и  10. Наставак  разматрања  Комисија  је  
спровела  на  55. седници  одржаној  17.07.2019.године  када  нису  донети  закњучци  по  гтриспелим  
примедбама . 
На  72. седници  одржаној  28.11.2019. године, Комисија  за  планове  је  наставила  разматрање  
поднетих  примедби  али  и  допис  Градске  управе  за  грађеЕинско  земњиште  и  инвестиције  од  27. 
новембра  2019. године . Комисија  за  планове  је  том  приликом  донела  посебан  Закњучак  којим  се  
тражи  да  обрађивач  плана  да  изради  допуну  Извештаја  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
у  складу  са  захтевом  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  као  и  изјашњење  у  
погледу  усаглашености  Нацрта  плана  са  Просторним  планом  подручја  посебне  намене  ,,Фрушка  
гора  (,,Сјјужбени  лист  АПВ  број  08/2019). 
На  8 1. седници  одр)каној  30.01.2020. године, Комисија  за  планове  је  наставила  разматрање  
примедби  али  и  Допуну  извештаја  обрађивача  о  спроведеномјавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  
регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. У  затвореном  делу  седнице  Комисија  
је  констатовала  следеће: 

Примедбе  су  доставили : 

1-6. Покрајински  секретаријат  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине, 

7. Телеком  Србија, 

8. ЕПС  Дистрибуција , Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  

9. Синигпа  Симовић  

10. Јованка  Малешев  и  

1 1. Градска  управа  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  



з  

Примедбе  бр. ј-б. 

Покрајински  секретаријат  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  уочио  је  
неусаглашености  са  Просторним  ппаном  подручја  посебне  намене  Фрушка  гора  
( Службени  гласник  AnBt, број  8/19) (у  д&јвем  тексту: ППППН  Фрушка  гора) који  је  
Скупштина  АПВ  донела  у  фебруару  ове  године , те  је  доставио  следећих  ијест  примедби  
(нумерација  на  цртежима  1-6): 

примедба  бр.I: 

Кагасарска  гіарцела  3 зз  КО  Сремска  Каменица  се  налази  у  оквиру  границе  НацноНалног  
арка  Фрушка  гора , у  реж  му  заштите  2. стегіена  (закон  о  нациоНалним  ііаркооима , ,,Службенн  

гласник  РС , број  84/ ѕ). п 
 
ема  flPflrІ H-y Фрушке  горе  по  намени  је  uјуме  и  tЈЈуМско  земјbИіІјте  у  

Националном  парку. ППГ] Гј 
 
ј -ом  Фрушке  горе  простор  у  окомру  Националног  парка  Фрушка  гора  је  

дефинисан  као  подручје  i себне  намене. Према  реферајіној  кајпи  број  4. Kopіno сnробођењо  за  
предметну  парцелу  је  де  ині4сана  директна  ііримена  ГІПГIПК -а  Фрvшка  гора . У  кііаду  са  тіім , 

іотребно  је  кориговати 
 

бухват  Нацрта  ПДР-а , Део  катастарске  парцеле  35зз  КО  Сремска  
Каменица , који  се  налази  у  6ухвату  Нацрта  HДР-а, треба  искњучити  из  обухвата . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу  у  складу  са  ставом  обрађивача  
наведсном  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

примедба  бр 2: 

Катастарске  парцеле  3 

Националног  парка  Фрушк . 

,,Службени  гласник  РС . 6р  

87, 318G и  део  гарцеле  3552 КО  Сремска  Каменица  се  налазе  у  оквиру  
гора , у  режиму  заштите  З. степена  (Закон  о  националним  парковима , 

34/15). ППППН-ом  Фрушке  горе  простор  у  оквиру  Националног  парка  

  

Фј :-Ј LіЈі- ( Јја  је Ііін  :І$ о  1 р; ј  оо . Е :че  .асііе . Ггрема  ј  фс hілјіој  Іартјі  ( рс  i Bn ІJoІ  
;.ј .q о  за  гірсДгтн  гареі  јо  дефинеа t і.л  дијектіја  np еііа  ГјПППІ -I а  вј:ІУLLІја  гора . - 

оз)х а ппеtјно  је  < риоіати хГа  КІцріа  ЛДР--а  . таа  і t пі ;і 1 7 І  З  
діО  ііјџ?Јі О  (ремд гн - а , нОи н .ііи  у  о&уаТу  Нацјт  ЛДР-а, тј Нс kучі-і  

t 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу . Комисија  за  плаиове  
прихвата  да  сс  Нацрт  плана  усагласи  са  Просторцим  планом  подручја  посебпе  
наменс  Фрушка  гора  изузев  дела  који  се  односи  на  пла iiирану  саобрачајиицу  у  
продужетку  Улице  Соњс  Маринковић . 
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грw.еба  [5р  
іІјкј 3 ЧІ(. Г)7)1 7 (2 ј 2Гі 7/ с ) СЈлі:Иі еІІиц.І. t ті : е  у  

о5 лг Гіііі1 ФруLІЈ I І  гсра . у  ри вјппе  . u гІНЗ о  
Сјі  бНІл  гЛНиk РС . рој  4/І5:. ППГјПНс-г  Фрушіе  гор  пјосіср  v оір  

На IојІНо  napііa Фрші гој  јі  ДLфt1ијiсі* іао  ј1сручје  Ііосбј  Н WН  ГІрсі\i јеЕрLілL к  

крти  бс  4 Кто  сqрозоЛе з  прДМТіа  ірц2л  ЈС  і2фuНLiЕс1tЧ  Д  ): І tн l гжмеи  ГІППГ  - 

tі ІІЈІ Горј . С  апіјог .  Д1 Сt грсдлелјс  ј ЦгІ јЛазі  И 1 .ГІМ tЏЕІСВ  fl О ІГІ t1 уЛИЦ  
Г.1 ріі  п t і , ОІ  Лііј)ЦОЛ  СС  СГу  2]Д  Іі2ТLІ  ? -гЕЈухТу ЦГt1 ПДР .в. О tiјо  tІЊсГ) ј  

м I с  %I (Јі Г?Ііі  ( ІІрЈ t С  ђје  рШ L І  Г ІОLу  :ГlПГ?1Н рvш гсра  3а  Наведјіе  парцме  не  
јјі--  І -4 ІІ Li f1. І -t ј . І k іІІіІ  гІ ІіІјІ јХ ІІ tі Li и ј ? іІІЕ 1. 

Гр . сда  
јјІ  ј1i i г  Hjv ІЈј/іІЈпјІ  ГСfl т1, јіі H І гіјјв L1 гІа -О  Срс,-ісі гниці  јп сІ  гјгіј u 

јІН? ј Ј СКО  . Тt іІг LІГІ? 

ј ) сгіа  јіј  и t ос:т  

јјаі . гсНаУінг:іМ  гіжy, а Трt іе  ларцеЧе  2(71: .?7/2 14 

іІ (ЈѕІісірІеДН ) еМјbL-ј Uтеу  НdLIсні.л ;наi нІрку. Погјіен : је  

  

yСагЈіЈіЕи 1 г1 І 1 ИІ  НјјК  Г11ІЏЛіt Ннрту t: ; фИНан  ttі . гІ .гНаМІ  у  flnuІІ Hy 

Фргіјі ГG2 Парі nлу  220око  

ггbИј.те  у  Ніцг -ісч- л  јо  

отло  поУhо:прШ .реднс л  

С  w1 јј  -І tвці  у  Н  цргу дР- дt г -u і  исі  ј  R20 цјј  

napіw. піри n 2О7/L. 32с7/2 л  3?.()7/З  КО  
ч . іі  ІJ Гјі .. 

гі ј  шчМ  ЕіФ  

ј- мјіјuа  јо  

Ні  парL аЈ  и  :) ?І лц  Гће  Л 131 ) ТГІ  Н .WТт. 

ј  Јј -.І ИНј1 чн ГІрг_ ПГЧППН .: Фтј u І Ope. ПІ(К 7 ІМQ V .?тЊn І ? .? і f 

рдвои О оу  лобі  1 ОЛL А bгт? : 

Ч( ЈО ?f. НQ.%І ГІО 3 І ГІЊСi ј LІ  ј  и] грвд .zі  објіа  ГІ  ОСІt І t1 Л  ІиІГL1а -1 КорІ1дОЈ  и4і  

дефин u- жі ПЈотрНигј  гі . а -wМ  дозЕогІІа  је  изгрді- а го  иuфраігруІтурн uх  1ре+ t 

оагі  у  СІЛ 4v са  Протрі tu ПЛіІСЖ l, Т2Ч tL9 13. / нuстичк i и  Дјl ГL- сгјо ti а  урј)е tІ; Ј  И  

иградњу  гов )Шиј 2 L о&јеІс 2Т2 ПОсбл  И  Гјј 1Т  јІіо  2гісІ  и  и  ілрLжо  с2оІр LІ1 LіјјІе  tі  друг-

И  Нфјt?ІСт  К1 јЈ  

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбе . Комисија  за  планове  
прихвата  да  се  Нацрт  плана  усагласи  са  Просторним  планом  подручја  посебне  
намене  ,,Фрупіка  гора  изузев  дела  који  се  односи  на  планирану  саобраћајнипу  у  
продужетку  Улице  Coіbe Маринковић . 

tЈиј, д6г1 bј .Ѕ: 

Н ;аг (гар. (јј  јіі rі Кі) Ііе  ј;г І 2 Іе  јјј2 -і Li је-  оІуh І 2ІрГІ . і  ГЏј - Гіл uј .п  

гІІІ.ј  HQW)r -јі~т -ј  t f л-t јt,еІІгг  г  ІІ - Лy СІ Qрту  u к;ј i і - ији  ()е? nnflfli і -y 1Ј;)уL.uн  tо ) 

12рЦсІi2 је  іо  НІ  tенјі  ОСН. О  ІО  њОПрИЕіјХІО  зС Li. ІјЈЈге  у  еiсиру  ! зциоНлног  ЛЖ2 У  Сk1? С1 

-?4О  Рсњ  - л- оd је  ІІa појz огір д:јОМ  ЗсІИ/ ЈІ?ір  за  ЛОд L посеіч? 

нІfН  Q(. ј -,Q •ІТ З LiZ Ћ tЈГ? ІЦ  / 1Ј ? јТЛ  5 ј : ,. і e јІ d 

- С Hd ј L .)І 4Гј  і1ІІ8 іі  y Іог  дсрІ- І  і  дефин +і i Нdt ј  p(): І г-ІІ  П  ЛІјОІ . 

Комисија  за  плаііове  прихвата  примедбу . 
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Лгед6 бр  
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13ГХдІ о( ГІіЈНи ГТорuњiн  

:и КО ј tі 1Јс іИј  

онр 7ннџ п јІИј-јг LI 

г .оІ  1іе  НцрІ  DіVі  ГLt- ГілјиПи  

іегј ГПППНу  ф Іі1 О[Ј Г I ј L К i і [)ЦМсi 2 ко  (ј  iеиц  је  ло  нмеи  

шугѕе  іi tuуо  iЛ iијТ  іј L оІі11]иІом ii ЈІ (, геМ рl , ј,гј wј у ; ђс  .тд  зј  
IѕђМ. іМ іL/ !ЛШНу  . і ) і d)ЈІчј і ) !1 Ј,,L І G іі ?іс  ј!LLікно  у  громорноІ  ЛLI Ј  
ІІі ,І !о vјо  і9 ј -јіі  іу : о З ;ЅЈb шІу  се  

-
., Објети і фіјчтј ;- Ітре у ІІ ? гі. 

Гјг .4 і гіен ч  

гј? ДмГи : 

ГІіоІ:гL ІІ 4 flЛ. (ЈМ  W Л  ј:іОСТОрІІ  W г. ПТІ-к! И.% 

L11у L1 пути LL L јојги  у  ф (Ніциј u ШСј(1 t:l ncІn Іe r иГ qЕ  у  сніІІдY С] ОІ )ГLkіі  

У  . ЛЈHО Оf]D Ѕ і . іГ 1 МН. Х  Г1ЛІ U1L1I1 ЈОІі,јІРЛт I гI, ГДС  

јіЈуІ l,]г u ЛОІЈј1 ІІ l!Г( ііЛ  

и. іетни - јіе ПЈІІјиН  гІ(! І lдсиЈе uіни LіО  и  гунктоЕiи  kLті)с-Гіи ! ~~антуј fпwііі uN 

Преіа  nr1rjnH -y  фрwгіјч  гор ђрг ч qсчоtл Пр  WШ4 О  3 І  

tзад .у д :ј v е и  гр; дНІ оbртi ј  не  ]р()јге  Н  

доз-во bеніі  ај i: у  іСі :1д ) ј! (ј f птлј Пріііліu] ре ]ft г] Іо]- С  

ТіІчІін  13 . &іІІ  HС l ј W и  дјЈ-уГVј  услон u -јј  Г)ењ  и  Изгр -Дјњ  1Ііхр l іј<! і  

оент  Л L еј  1 друг  јагИе  ј  іін  и  гір LLо  сЈој;I јн  и  дјуге  иНфf асuруГујЈе У  гал.іду  с  

-неЈеии і  грдња  проджтІі  уИІе  Сііе  гларt1ніuЈ I ић  ј12 ілоГ 1т!d Мо  іо  лоnЈјіОј  Грu піі  

4 кО  Сремс +t ІгЅеннца  уз  ноіхгліІо  прсширІ-tІе  рглнје , г : іі 1о iі Vt] u г .еІЕЈіІњH д( ј1! 

іо  Н ! І СГ2 СКV І & лу  3552 Сјгі;іа  ј{іІгежІц  

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу . Комисија  за  планоае  
прихвата  да  се  Нацрт  плана  усагласи  са  Просторним  планом  подручја  посебне  
намене  ,,Фрушка  гора  изузев  дела  који  се  односи  на  плапирану  саобрачајницу  у  
продужетку  Улице  Соње  МаринковиІі . 

Примедба  број  7 

Телеком  Србија , Предузејіе  за  телекомуникацаје  а.д. предлаже  да  се  у  тексту  
нацрта  плана  брише  део  у  јіоглавЈЂу  345. Електронске  комуникације , где  је  у  првом  
пасусу  наведено : іс  обзиром  на  зактевани  степен  комуналне  опремњености  за  викенд-
насеЈЂа , на  подручју  се  не  планира  опремање  објеката  инсталацијама  електронских  
комуникација . 

Комисија  за  плановс  прихвата  примедбу . 
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Приіиедба  број  8:  
ЕПС  дистрибуција , Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  предлаже  да  се  

предвиди  монтажна  бетонска  трансформаторска  станица  (МБТС) у  30ни  3еленила  на  
парцелн  број  3533 у  складу  са  издатим  условима  за  израду  овог  плана. 

Комисија  за  планове  делимичио  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду. 

Примедба  број  9:  
Синиша  Симовић  (Соње  Маринковић  165, Сремска  ј<аменица ), власник  гіарцеле  број  

3256/1 чији  део  је  нацртом  плана  предвиђен  за  гјригјајање  атарском  путу  ради  формирања  

регулације  Улице  Соње  Маринковић , указује  да  то  изискује  одузимање  7,34 м  земе  од  пута , ла  

преуіаже  да  се  одузме  н2  м  оД  асвалтног  пута  и  тиме  створи  могућност  да  се  има  5 м  асвалтног  

пута . Наводи  разлоге  против  11уништавања  зеленог  појаса , а  и  због  губЈbења  смисла  живења  на  

том  простору . Имамо  комплетну  инфраструктуру  tіa не  треба  викенд  зону  претварати  у  зелени  

•, 

т  
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Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложеІ*.е  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду. 

Примедба  број  10:  
Јованка  Малешев  (Пут  за  Главицу  139, Сремска  Каменица), власница  парцеле  број  

3541/1 чији  су  делови  дуж  две  границе  предвиђени  за  приватне  пролазе  ширине  3 м, 

предлаже  тіда  се  изађе  на  лице  места  и  да  пут  иде  између  парцела  с  једне  стране  3544/4, 

3544/3, 3544/2, 3544/1 и  са  друге  стране  3539/6, 3539/5, 3539/4  Предлог  подноси  јер  
приступ  имају  све  околне  парцеле, изузев  парцела  бр. 3541/1, 3544/1 и  3544/2. У  прилогује  
доставила  графички  приказ. 
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Комисија  за  гілаіове  делимично  прихвата  примедбу , уз  образложење  дато  у  
Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. Комисија  за  планове  сматра  да  
је  потребно  кориговати  Нацрт  плана  тако  да  се  уместо  планиране  границе  парцеле  
дефини[пу  предложене  границс  гіарцелс. 

Примедба  број  11:  
Градска  управа  за  грађевинско  земњииітс  и  инвестиције  (Ул. Стевана  

Брановачког  број  З, Нови  Сад) 

Градска  управа  за  грађевинско  зе .tлилпе  и  инвести tјије  (Стевана  Брановачког  3, Нови  

Сал) тражи  слсдеће  .,У  океиру  процедуре  Доношења  Плана  дсталне  регулацијс  викенд-зоне  
ГлааииаН  у  КО  Сремска  Камсница, потрсбно  је  извршити  корскцију  плаiјског  решењл, како  би  

се  обезбедио  плански  основ  за  реализацију  саобраћајне  поврiflине  - окретиице  и  омогућ u-гјо  

оптималііо  саобраћајно  рсшење, а  у  зони  парцсле  бр. 3165 КО  Сремсјса  Камепица . У  складу  

са  потребном  интереенііијом  на  корскцији  плала. спровести  поiребну  дал.у  проt&едуру. у  скпалу  

са  Законом  о  плаііирању  и  изградњи  
У  прилогу  је  доставјbејіа  Изјава  о  давању  сапасности  дорић  Михајла  (І -Іови  Сад, 

Максима  fl рког  32) лата  тој  уУірави  дана  13. І  І  .20] 9. мдиііс  ..за  улазак  у  поссд  и  изірадњу  
саобраNајних  понріііина  и  аутоГзускс  окрстјјицс  иа  катастарској  ііapuenu број  3165 КО  Сремска  
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Камсјјиіта, и  то  на  делу  предмегвс  непокретности  јtефиiiнсаном  јІИ  графичком  
прнлогу  КОјИ  

чини  сасіавІји  лсо  ове  сагласпости , а  који  лредсгаања  ііовршиіиу  од  око  13 ј  м2. Рок  важејјdж  
сагііасности  је  .две  и  ,јо  гсднвс  од  дана а  рецЈаваibу  нмовинскоііра1инк  одјтоа  

ћс  се  пріісгупити  каДа  за  то  буду  обсзбеђена  средства  у  буцсту  Града  Hoііor Сада, у  складу  са  

Одтуком  о  програму  уређиватbа  і -рађевиііског  земЛигјгга  и  важсhим  урбат tистичким  лјтаном  

Сапіасностјс  да-т-а  ,,у  і tиу  добијања  потрсбиик  дозвојта  и  уласка  у  іітјсед  рали  извођсња  радова  

јЕа  реализадији  изградње  саобраhајііих  ітовріпиііа  у  Ујтици  Coіі,c Мариітковић  у  Срсмској  

Камеиици  и  аутобуске  окрстііитхе  ком  јiриликом  ћс  сс  постојсћа  комуііазпта  ијјфрасгрукхура  

(водоводііи  пјахт) изместиіз  на  преосіали  део  Ііapnenc. 

Пгтz,і  дет,ігте  рагулџе глz уко  Cі..&.czz .ијz 

- і•u91- t т4.z,іе z рд&.,tz,4лсg 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Сходіто  члану  50. Закона  о  планираіу  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  
плана  на  ЈІадлежио  поступање. 

Имајући  у  виду  прихваћене  примедбе, Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  цео  Нацрт  
планског  документа  ИЗЛОЖИТИ  ІІa ПОИОВПИ  јавни  увид. 

Иакон  пОступања  по  овом  И3вештају, обрађивач  плана  ће  плаііски  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  дању  процедуру. 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ В.д. Начелника  
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Градске  управе  за  урбанизам  и  рађевинске  послове  

Радугbа  Дабетић, дипл.инж.арх. 

Дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ : 

І . Васо  Кресовић, дипл. инж.арх. 

2. Радосав  Шћепановић , дипл.инж.арх. 

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

4. Зоран  Вукадиновић , дипл.инж.саобр . 



РЕГIУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грлд  ноВИ  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОг  СЛДА  
комисил  ЗА  ПЛАHОВЕ  
Број: V-35-439/18 
дана: 19.08.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ПОНОВНОМ  ЈАВНОМ  УВјІДУ  У  НАЦРТ  HJіAHA ДЕТАЈLНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  ВИКЕНД-ЗОНЕ  ГЛАВИЦА  У  кО  СРЕМСКА  КАМЕНИЦА  

Комисија  за  плаиове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  142. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
19.08.202 1. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, 
у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плапа  о  
спроведеном  поновном  јавном  увиду  у  Нацрт  деталне  регулације  викенд-зоне  Главица  у  КО  
Сремска  Каменица  

142. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Милан  Ковачевић  и  Ивал  Бракочевић , чланови  
Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члал  Комисије  за  плаuове. 

Одлука  о  изра,ци  плака  деталне  регуладије  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица, 

усвојена  је  на  ХХІІ  седници  Скугпптине  Града  Новог  Сада  одржаиој  30. јуна  2017. годипе  
( тСлужбени  лист  Града  Новог  Сада  број  32/1 7) са  Решењем  о  неприступању  изради  стратешке  
процепе  угицаја  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  на  
животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  деталне  регулације  викеnд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  био  
је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  3 .07.20 17. годиnе  до  14.08.2017. године. 

Нацрт  плана  деталне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  израдило  је  Јавно  
предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад. 

Стручну  контролу  Нацрта  плаuа  дсталне  регуладије  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  
Каменица, Комисија  за  плаuове  (претходног  сазива) извршила  је  на  204. седници, одржаној  
21.06.20 18. године  и  том  приликом  дала  позитивно  мипіњење  на  исти. 

Нацрт  плана  деталне  регуладије  викенд-зоне у  КО  Сремска  Камепица  изложен  је  па  
јавни  увид  у  nериоду  од  15. 03. 2019. године  до  13. 04. 2019. године  (ччјеје  оглашавање  објавњено  у  
листу  1дневник  од  15. марта  20 19. године). У  току  јавног  увида  доставњно  је  10 (десет) примедби, 

што  је  обрађивач  плаuа  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  сгтроведеног  јавпог  увида, Комисија  за  плаnове  је  на  47. (јавној ) седници, одржаној  23.05. 

2019. године  (ііujeje одржавање  објавњено  у  листу  1дневник  од  21. 05. 2019. године) разматрала  
Извештај  обрађивача  плаuа  о  спроведепом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регуладије  викенд- 

зоне у  КО  Сремска  Каменица . 
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Том  приликом  Комисија  је  донела  Захњучак  којим  одлаже  доношење  коначног  става  док  обрађивач  
не  преиспита  свој  став  изнет  у  Извештају  о  спроведеном  јавниом  увиду  а  по  питању  саобраћајног  
решења  и  то  у  гтогледу  преимедби  бр. 9. и  10. Наставак  разматрања  Комисија  је  спровела  на  55. 

седници  одржаној  17.07.2019.године  када  нису  донети  зак.њучци  по  приспелнм  примедбама . 

На  72. седници  одржадој  28. 11.2019. године, Комисија  за  планове  је  наставила  разматрање  
поднетих  примедби  али  и  допис  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  н  инвестиције  од  27. 

новембра  2019. године. Комисија  за  планове  је  том  приликом  донела  посебаu зак.іучах  којим  се  
тражи  да  обрађивач  плапа  да  изради  допуну  Извештаја  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  у  
складу  са  захтевом  Градске  управе  за  грађевинско  зем.њиште  и  инвестиције  као  и  изјашњење  у  
погледу  усаглашености  Нацрта  плапа  са  Просторним  планом  подручја  посебне  намене  ,,Фрушка  

(,,Службепu лист  АПВ  број  08/2019). 

На  8 1. ссдници  одржаnој  30.01.2020. године, Комисија  за  плаnове  је  наставила  разматрање  
примедби  али  и  Допуну  извештаја  обрађивача  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плаnа  детањне  
регуладије  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. У  затвореном  делу  седнице  Комисијајс  
донела  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  викенд-зоне  
,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. Имајући  у  виду  прихваhене  примедбе, Комисија  за  планове  је  
зак.њучила  даје  цео  Нацрт  плана  потребно  изложити  на  поновнијавни  увид. 

На  87. седници  Комисије  за  плановс  која  је  одржана  14. маја  2020. године, Комиснја  за  планове  је  
разматрала  Нацрт  плаnа  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  пре  
излагања  на  поновни  јавни  увид. Том  приликом  је  зак.њучено  да  је  Нацрт  плаnа  детањне  регулације  
вuкенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  припремњен  у  екладу  са  Законом  о  планирању  н  
изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20) u 

Извештајем  о  обав.њеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плаuа  дета.њне  регулације  викенд-зоне у  
КО  Сремска  Каменица. Комисијаје  том  приликом  дала  позитивно  мипЈ.њење  на  исти, уз  услов  да  се  
изврше  мање  корекције  Нацрта  плаnа. 

На  97. седницн  одржаној  30. јула  2020. године, Комисија  за  плаnове  разматралаје  корuгован  Нацрт  
плаиа  у  скла,цу  са  Извештајем  Комисије  са  87. седнице  као  и  предлог  обрађuвача  да  се  допуне  

правила  грађења  за  викенд-зону. Комисија  прихвата  корекције  Нацрта  плана  у  тачки  ,,4. 1. Правила  

грађења  за  викенд-зону  уз  мање  корекције. У  првом  ставу, друга  алинеја, друга  реченица  треба  да  

гласи: ,,Постојеће  парцеле, које  испуњавају  услове  за  грађевинску  парцелу  (не  мање  од  750 м2), 

остају  грађевинске  парцеле  уколuко  им  се  uздвајају  деловu за  јавну  саобраhајну  површину  unu 

приватни  пролаз  и  тиме  умањи  површина  испод  750 

На  123. Седнuци  Комисије  за  планове  која  је  одржана  1. априла  2021. године, Комиснја  је  поново  

разматрала  Нацрт  плана  детањне  регулације  викепд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  пре  

излагања  на  поновни  јавни  увuд, на  предлог  обрађивача  Нацрта  плаuа  број  455/21 од  25.02.2021. 

год. Комисија  за  планове  је  том  приликом  прихватила  предложенс  корекцuје  обрађивача  с  тим  даје  

на  21. страnи  у  одењку  4) потребно  нзоставити  реч  тај . Комисија  је  констатовала  да  је  Нацрт  

плаuа  детањне  регулације  внкенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  кориговаu и  у  складу  са  

Извештајем  о  извршеној  стручној  контроли  пре  излагања  на  поновни  јавни  увид  са  97. седнице  

одржане  30. јула  2020. године  и  прuпремњен  у  скјіаду  са  Законом  о  планирању  и  uзградњи  



з  

(!!службени  гласник  Републике  србијеІ , бр. 72/09, 81/09-исправка  64/10 - ус, 24/1 ј , 121/12, 42/13-
ус, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20). 

Нацрт  плака  детањне  регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  ко  Сремска  Каменица  је  изложен  на  
поновнијавни  увид  у  периоду  од  20.07.2021. До  03.08.2021. године  (чпјеје  оглашавање  објавњено  у  
листу  ттдневник!І  од  20. јула  2021. године). У  току  јавног  увада  доставњено  је  2 (две) примедбе  на  
Нацрт  пдаuа, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увпда, Комисија  за  планове  је  на  142. (јавној) седници, одржаној  
19.03.2021. године  (чије  је  одржавање  објавњено  у  листу  тідневник !т  од  20.07.2021. године) 
разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  
регулације  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. 

У  затворепом  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  2 (две) 
примедбе  на  Нацрт  плана  детањне  регуладије  викенд-зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица. 

Примедбе  су  поднели: 

1 Синuша  Симовић, Соње  Маринковић  165, Сремска  Каменица; 

2. Министарство  одбран,е  Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру . 

ПриNІедба  број  1  

(подносилад : Синиша  Симовић, Соње  Маринковиh 165, Сремска  Каменица) 

Власник  парцеле  број  3256/1 чији  део  је  нацртом  плаиа  предвиђен  за  припајање  атарском  путу  ради  
формирања  регуладије  Улице  Соње  Маринковић , указује  да  то  изискује  одузимање  појаса  његовог  
земњишта  ширине  5 м  од  ивице  постојећег  пута, па  предлаже  да  се  у  те  сврхе  одузме  2  гп  од  
асвалтног Овнм  преддогом  понавња  своју  примедбу  на  претходиом  јавном  увиду  из  2019. 

године, кадаје  тражио  да  се  сузи  исти  појас  којије  тада  био  предвиђен  ширине  7,26 м. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  обрађивача  дато  у  Извештају  о  
сuроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  2 

(подносилац  Миігистарство  одбраu,е  Сектор  за  матерuјалне  ресурсе, Упраnа  за  инфраструктуру ) 

Мипистарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру  навело  је  
следеће: 
Обавепітавамо  вас  да  је  од  издавања  услова  за  израду  предметног  плана  (наш  акт  бр. 1568-4 од  

1 3 .07.20 1 7. г.) дошло  до  промена  услова  за  потребе  одбране, због  примене  Правилника  о  одређнвању  

заштитних  зона  око  војних  комnлекса  и  војних  објеката  (,,СВЛ  бр.  37/15, 01/16, 14/17 и  6/19). 
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Обухват  плана  деталне  регулације  викснд  зоне  ,,Главица  у  КО  Сремска  Каменица  се  налази  у  зони  

ограиичене  градње  око  војног  комплекса. У  предметној  зони  дозвоњева  је  изградња  објеката  

маЕсималне  висине  12 м  и  за  изградњу  објеката  потребнаје  сагласност  Министарства  одбраие. 

На  основу  налред  наведсног, а  у  складу  са  тачком  8. И  13. Одлуке  о  врстама  инвестиционих  објеката  

и  просторних  и  урбависти tјких  планова  од  значаја  за  одбраuу  (,,Службени  гласник  РС , број  85/15), 

потребноје  да  се  у  плански  документ  увссу  услови  Министарства  одбраі-іе. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Сходно  члану  50.. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извемтај  се  доставла  обрађивачу  плана  на  
надлежло  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упуhивања  у  процедуру  доношења . 

Овај  Извештај  је  саставгіи  део  записника  са  142. седнице  Комисије  за  планове  од  19.08.2021. 

године. 

 

ПГК  КОМИ5 ЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам .и  іађевинске  послове  

uадоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

  

  

јн  Мпхајловић  

ЧЛАНОВИ  КОММСИЈЕ: 

1. Зораи  Вукадиновић, дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

3. Радосав  Шћспановић, дипл.инж.арх. 

4. Милал  Ковачсвић, дитіл.инжарх. і v і,  

5. Иван  БраЕочсвић , дипл.инж.арх.  ,.-7 t 

6. Јасмина  Лазић, маст.инж.арх.  
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