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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 1 

 

У складу са горе наведеним протестујем на тему неучешћа грађанки и грађана Новог Сада 

приликом предлога, разматрања а на крају и усвајања Генералног урбанистичког плана за град 

Нови Сад до 2030. 

Недостатак слуха за грађанство изузетно је приметно у процедуралном смислу имајући  у виду 

израду, јавни увид ( као и недостатак раног јавног увида) за потребе израде и усвајања 

ГУПНС30 тачније до идејне и аргументоване садржине планског развоја града. 

Нетраспарентност јавних набавки, уговора и друго, непостојање одређених студија, анализа и 

друго, штетност предложених пројеката по зелену инфраструктуру која вековима служи као 

природно решење у савладавању високог водостаја Дунава, као и угрожавање зелене 

инфраструктуре за нас значи угрожавање безбедности грађанки и грађана Новог Сада и шире, 

посебно се обазирући на одбрану од поплава . 

Угрожавање готово природног водног,  шумског и ваздушног екосистема предметног подручја, 

резултираће директном претњом за преко 200 строго заштићених и заштићених врста 

избројаних на Каменичкој ади, Дунавцу и Шодрошу. 

 

Стога улажемо оштар протест на план рекултавизације, тј урбанизације водног земљишта, као 

и план за реализацију вештачке међународне веслачке стазе, те план за реализацију “градске 

плаже” на предметном подручју Шодроша, Каменичке аде и Дунавца. 

 

Такође, ОВИМ ПУТЕМ И ЗВАНИЧНО тражимо одлагање предложених решења дата у 

ГУП НС 30, а која се односе на водно земљиште Дунавца, Каменичке аде и Шодроша, 

најраније до одговора Уставног суда на поднету Уставну жалбу и Уставну иницијативу. 

 

У прилогу достављамо Иницијативу за заштиту плавног јавног добра Каменичке аде, 

Дунавца и Шодроша, за коју се залаже преко 10 000 становника града Новог Сада, што 

потврђујемо приложеним потписима ПЕТИЦИЈЕ за  заштиту плавног јавног добра 



Каменичке аде, Дунавца и Шодроша. 

 

Нажалост, одговор Покрајинског завода за заштиту природе није прихватљив, и 

сматрамо га политичком одлуком, а који гласи да Завод не располаже финансисјким 

средствима у средњерочном плану до 2030. године, да би израдио студију о валоризацији 

предметног подручја. У формалним разговорорима са представницима покрајинског 

секретаријата за финансије, сазнали смо да су средства за израду наведене студије врло лако 

обезбеђују кроз АПВ фондове намењене управо за изненадне интервенције. 

 

Стога се наш захтев односи на захтев за допуну ГУП са Студијом о валоризацији Дунавца, 

Каменичке аде и Шодроша од надлежног Покрајинског завода за заштиту природе. 

 

У прилогу: 

1. Иницијатива за заштиту плавног јавног добра Каменичке аде, Дунавца и 

Шодроша 

2. Петиција 

3. Одговор ПЗЗП 

4. Уставна жалба 

5. Уставна иницијатива 

 

 

 

 

ПОТПИС 
 

 

У НОВОМ САДУ, ДАТУМ 

________________________________________________________________________________ 


