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ПРИМЕДБА на Генерални урбанистички план за Нови Сад до 2030. године

У складу са оглашеним јавним увидом поводом израде генералног урбанистичког плана за
град Нови Сад до 2030, у својству заинтересоване стране, која се залаже за циљеве усмерене
ка заштити, одржавању и ревитализацији плавног подручја Шодроша, Дунавца и Каменичке
аде наступам и као члан(ица) Неформалне грађанске иницијативе Дунавац Шодрош, али и
као формално заинтересована страна те подносим:

ПРИМЕДБА 2

Zахтевам повлачење ГУП ЗБОГ ЕВИДЕНТНЕ НЕУСАГЛАШЕНОСТИ У
ПРОЈЕКТОВАНИМ ПЛАНОВИМА са просторним плановима вишег реда: У Р Е Д Б A
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПУТА Е 80 – ДУНАВ (ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII) у коме
је на неколико чланова разложена важност очувања ретензионих плавних области, као и
зелене инфраструктуре са примарним циљем заштите од поплава. Непоштовање читавог низа
међународних конвенција, протокола и Европске директиве о водама, као и оглушавање о
национални Закон о водама препознатљиво је готово у свим сегментима планиране
интервенције на плавном јавном добру Каменичке аде, Дунавца и Шодроша.

Евидентне су такође неусаглашености паралелне документације и у самом предлогу
генералног урбанистичког плана за Нови Сад до 2030. године. Па тако у делу који се тиче
Заштите природних вредности видимо да је Каменичкој ади дата минимална заштита
станишта строго заштићених и заштићених врста, обележено на мапи са ХСА22а, и ХСА 22б.



Детаљ са :Заштита природних вредности, ГУПНС2030

У другом документу посвећеном одбрани од попплава, у коме се предлаже измештање насипа
на водном земљишту предметног подручја на Каменичку аду, погледати графику 2, доле,
приметан је изостанак обележавања Законом о заштити природе заштићеног значајног
станишта преко 200 строго заштићених и заштићених врста.
Предложеним насипом угрожава се читава област од око 170 ха водног земљишта, а
директним сужавањем корита реке Дунав на 600 м ширине ( од тренутних преко 1200)
угрожава се безбедност грађанки и грађана Новог Сада, и то у административним границама
града Новог Сада, и са леве и са десне обале међународне реке Дунав.

ПОТПИС

У НОВОМ САДУ, ДАТУМ
________________________________________________________________________________



Детаљ са: Одбрана од поплава ГУП НС2030


