
Становање… део 1.  

 

 

Основна примедба: На основу ”Студије становања за генерални план Новог Сада”, документациона 

основа за ревизију генералног урбанистичког плана Града Новог Сада, коју је издало ЈП ”Урбанизам”, 

децембра 2009. године јасно је да потребе за новим објектима вишепородичних стамбених зграда већ 

тада није било. Према подацима које сте сами објавили у том документу наведено је да је број станова 

према броју домаћинстава довољан до 2029.године. Ту годину сте навели као врхунац раста броја 

становника града и у истој студији наводите да ће након тога број становника опадати. На страници број 

6. бавите се темом „Прогноза“ у којој то и јасно закључујете. По садашњем извештају нове стамбене 

зоне, поготово вишепородичних стамбених зграда нису потребне Граду Новом Саду и инсистирамо на 

томе да се спрам тога ГУП и уприличи. У ту сврху потребно је да коригујете урбанистичке показатеље, 

како би повећали квалитет живота становника града. Јасно сте навели да „становање не задовољава 

критеријуме комфора када је површина у питању.“ на страни 3, наведеног документа. Да би се повећао 

комфор становника града предлажемо да уместо повећања зоне градског центра уведете: 

- парцеле које ће бити зеленило унутар градских зона – оформите нове паркове! 

- повећајте минималну величину парцеле (породичне на 450 m2 , вишепородичне 1200 m2)  

- смањите висину и спратност вишепородичних стамбених објеката  

- смањите број стамбених јединица за породичне стамбене зграде 

- смањите степен заузетости парцела (30%) 

- смањите минималну бруто развијену површину  

- уз пословне објекте додајте обавезне зелене површине (30%), поготово у зонама које су 

дефинисане као општеградски центри уз инсистирање на кровним баштама и фасадним 

вртовима. 

  

 

1. Примедба на табелу број 10. Општа правила за формирање парцела и планирање објеката 

породичног становања. Повећати минималну величину парцеле на 450m2. Са тим да је у једном 

породичном објекту дозвољена количина стамбених јединица 3, величина парцеле која је 

написана је немогућа за организовање квалитетног становања. 

2. Зашто се у оквиру једне урбане целине дозвољава само два типа породичног становања. Зар 

није могуће направити план детаљне регулације који омогућава већу варијабилност, поготово 

на сремској страни града? Касније у плану говорите о могућности реализације другачијих 

типологија (куће у низу, терасасто постављени објекти,…) па будите доследни током писања 

текста. 

3. Не треба повећавати максималну бруто развијену површину на 600m2, нека остане 480m2, што 

ће омогућити повољнији однос зелене површине и површине под објектом на парцели и 

смањити број ”шпекулативних” стамбених јединица. 

4. Ако сте направили на сремској страни нове стамбене комплексе породичних зграда стр. 209, не 

треба да дозволите до три стамбене јединице. Људи који желе да живе у природном окружењу, 

зашто би куповали парцеле које деле са другим људима?  

5. У табели број 11. за. вишепородичне стамбене зграде предвиђате минималну величину парцеле 

600 m2, са степеном заузетости до 40%. Предлажемо да повећате потребну површину парцеле 

барем дупло, како би се зелена површина могла организовати, поред паркинг места. Наравно, 

да би то условило препарцелацију и спајање парцела у веће, али зар није циљ ГУПа, и 

напуштање образаца који су довели до превелике густине и лоших саобраћајних решења, које 

сви трпимо. 



6. Ако сте дефинисали урбанистичке показатеље, напишите тачно који су услови у којима 

дозвољавате повећање степена заузетости и сл. Пракса је показала да изградњом нових објеката 

углавном заклањате видик, светло и угрожавате директно здравље становника на постојећим 

објектима. Да ли је то решење угла блока, да ли је то социјално становање и сл? 

Предлажемо да се ове реченице на страни 210. испод табеле 11 избришу! 

7. Зашто је дефинисана висина стамбених етажа на 8? Дефинишите тачно подручја у којима је 8 

(у односу на ширину и капацитет саме улице), јер висина вишепородичних стамбених зграда 

на подручјима на којима се мења намена из породичне у вишепородичну (Нова Детелинара, 

Салајка, Грбавица, делови центра итд.) направила кањоне у којима ниже етаже немају светла, 

а тамо су махом дозвољаване висине П+4. Повећањем густине утичете и на будући саобраћајни 

колапс. 

8. Уведите обавезну проверу инсолације за све новоизграђене објекте, како би доказали да њихова 

изградња нема утицаја на квалитет живота, осветљеност и проветравање станова суседних 

зграда. 

9. Нема потребе да се становање обавља и у пословним зградама, веће висине. Предлажемо да 

бришете реченицу. ”Такође, становање је могуће и на вишим спратовима пословних објеката, 

у виду пословних апартмана. То је становање у намени пословања или општеградског 

центра.”  на страни 211. 

10. Ако су планови генералне и детаљне регулације нижег реда, зашто се њима препушта 

разматрање различитих одступања. На основу којих параметара се дозвољава одступање, ако 

оно претходно није дефинисано у ГУП-у. 

11. Предлажемо да наведете да није могућа изградња објеката виших од суседних вишепородичних 

зграда, поготово, ако је претходним плановима на тим местима није била омогућена нижа 

спратност. Повећавање висине, поготово у подручјима великих и средњих густина заклања се 

видик постојећим објектима. Поглед има комерцијалну вредност и изградњом нових објеката, 

вредност постојећих станова опада.  

12. Еко становање – повећати количину зеленила на 50% и у складу са тиме редефинисати 

урбанистичке показатеље 

13. Делове Сремске Каменице, Парагова и Боцки прогласити викенд насељима, поготово уз ободе 

Фрушке Горе. Предлог да се подручја између заштитног зеленила и уз заштитно зеленило 

преведу у викенд насеља. На тим потезима дозволити искључиво једну јединицу на парцели. 

14. Укинути на насељу Поповица, зоне општеградског центра. 

 

 

Дана  

 

Потпис: ________________ 

 

Примедбе доставити: Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, 

Школска 3, Нови Сад 

Напомена: Уз ову примедбу је могуће предложити фотографије и графички прилог. 


