
Град Нови Сад

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове

Школска 3

Примедба се односи на НАЦРТ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА НОВИ
САД 2030 (1828)

Који се налази на Јавном увиду од 28.12.2021. до 5.2.2022. године

Подаци о подносиоцу примедбе:

Име и презиме: Максим Карановић

Адреса: Бечејска 4, Нови Сад

Број телефона:  0691123488

Примедбу на план подносим као становник подручја обухваћеног планом и као
представник стручне јавности из области заштите животне средине и одрживог
развоја

Моје примедбе се односе на:

ТРАЖИМ ДА СЕ ПЛАН ИЗМЕНИ И ОМОГУЋИ ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И
ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ЗНАЧАЈНОГ ПРИРОДНОГ ПОДРУЧЈА НА КЛИСИ (КОП
КОД ТРЖНОГ ЦЕНТРА „РОДА“).



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Заштита и ревитализација подручја значајног природног станишта на Клиси

Северно од подручја Великог Рита, уз аутопут Е-75, налази се слабо истражено,
мало искоришћено и у великој мери заборављено - језеро. Као једина већа
стајаћа водена површина на територији града Новог Сада, ово подручје
представља огроман природни, економски, развојни, образовни и туристички
потенцијал, који је природа практично сама формирала.

Наиме, као што је веома лако и видљиво са самих сателитских снимака нашег
града, велики део данас насељених зона, некада су били делови тока реке Дунов,
односно његових меандара и плавног подручја саме реке. Подручје о којем је реч
налази се на самом ободу некадашнјег меандра реке. Након исушивања речног
приобаља и изградње градских зона, ово подручје представљало је коп песка
коришћеног за инфраструктурне радове. Копање песка највероватније је
проузроковало доток подземне воде и поновно формирање водене и мочварне
површине. Након губитка своје примарне намене, и у великој мери "препуштања"
подручја природним процесима; разнолик биљни и животињски свет као и друге
групе организама, искористиле су ово сада високо продуктивно водено
станиште.

Различите групе независних истраживача прикупљали су податке на овом
локалитету током претходних година. Иако су истраживања овог подручја у
великој мери ограничена, у досадашњим обиласцима могао се забележити велики
број врста птица, укључујући и строго заштићене и заштићене врсте. Додатна
истраживања су неопходна како би се испитале остале потенцијалне природне
вредности овог подручја. Такође, важно је напоменути и разумети велики
потенцијал и вредност мочварних и других влажних станишта, која су
приоритетна за очување, ревитализацију и заштиту широм Европе и света, али и у
нашј земљи посредством ратификованих мељународних споразума од стране
Републике Србије.

Данас се на сателитским снимцима може приметити и одређена мера деградације
поменутог локалитета и нарушавање природних вредности. Додатно, прилаз
самом подручју је веома отежан посредством ограђивања готово читаве
периферије локалитета, без слободних приступних путева самој воденој
површини.

Постоји много примера уређења мочварних станишта и њиховог искоришћавања,
где се са малим улагањем могу постићи значајни позитивни ефекти за град,
грађане, али и привредне субјекте који послују у околини ових подручја или
поседују земљу или некретнине. Тренутно важећи и новопредложени плански



документи који се односе на ово подручје предвиђали су различите идеје
урбанизације на овом подручју - некада изградњу стамбених зона, а у новим
предлозима изградњу спортског центра са спортским парком.

Како сви ови пројекти нужно укључују значајне и комплексне захвате на самом
земљишту и његово исушивање и крчење ради остваривања могућности
изградње планиране инфраструктуре, верујемо да постоји потенцијал да се
постигну циљеви пласирани кроз планске документе, кроз приступ заштите и
ревитализације природног подручја, те његовог уподобљавања за потребе
рекреације, едукације, научно-истраживачког рада, одбрамбене зелене зоне
и значајног смањења негативних утицаја оближње градске депоније на
непосредну околину.

Овакав приступ испунио би и потенцијално у великој мери обогатио тренутне
жељене ефекте регулације овог подручја, и то уз значајну уштеду градских
средстава. Додатно, овакво природно подручје, лоцирано на самом излазу на
аутопут Е-75 и на територији Града Новог Сада, поспешило би туристички
потенцијал града. Парцеле, некретнине и привредници који послују у околини би
имали највише користи, где би се стекле могућности бављења новим
делатностима, повећања вредности имовине, изградње пратећег садржаја у виду
угоститељских, спортских и других објеката у околини подручја. Ово подручје би
тако могло да представља и део мреже "заштитног зеленила" града Новог Сада,
као и једно од подручја Еколошке мреже Републике Србије, као једно од станишта
у оквиру Еколошке мреже на територији Града Новог Сада. Као потенцијално
научно-истраживачко и едукативно подручје, корист од уређења и овог вида
коришћења подручја имали би Природно-математички факултет, Технолошки
факултет, Пољопривредни факултет, Факултет техничких наука и др., основне и
средње школе Новог Сада и околине, као и удружења грађана,
научно-истраживачке институције, туристичке организације и многи други.

Како би се реализација овог приступа омогућила, потребно је оставити могућност
за заштиту и одрживо управљање овим локалитетом у оквиру планских
докумената, као и израда студије/мишљења Покрајинског завода за заштиту
природе. Такође, укључивање стручне јавности и грађана омогућило би
максимално искоришћење потенцијала овог локалитета.

Додатно, у „Извештају о стању природе на територији Града Новог Сада за
период 2013-2017.“, који је разматран и прихваћен од стране Савета за заштиту
животне средине Скупштине Града Новог Сада у мају 2019. године, ово подручје
се наводи под ознаком и називом: „коп код Тржног центра „Родић“ (НСА10Аа,б)“,
као идентификовани део еколошке мреже на територији Града Новог Сада, уз
пратеће образложење:



„Евидентирана станишта еколошке мреже на подручју града Новог Сада на основу
порекла и еколошких функција можемо поделити на три групе:

1...
2. Остаци ливадских и влажних станишта у депресијама запуштених корита
Дунава, који често садрже и копове испуњене подземном водом, представљају
значајне мозаике природних, измењених и антропогених станишних типова. Ови
простори служе као прибежишта врстама чија су станишта нестала регулацијом
Дунава и уништавањем широког плавног подручја уз леву обалу реке. Ова група
станишта уз северни руб насеља Футог, Ветерник и Нови Сад формирају један
веома значајан, испрекидани коридор око урбанизованог комплекса, једну врсту
„еколошке обилазнице“ око града. Њихово повезивање у мултифункционалну
зелену инфраструктуру би значајно допринело очувању биолошке разноврстности
простора, а проширило би могућности грађана за еколошку едукацију и
рекреацију. У ову групу припадају следеће просторне целине: бара код
Авијатичарског насеља (НСА05), Копови код железничке станице Футог (НСА06),
копови поред пруге код футога (НСА07а,б, НСА08), коп поред пруге код Ветерника
(НСА09а,б), коп код Тржног центра „Родић“ (НСА10а,б), Новосадско ново
гробље (НСА17), копови код Каћа (НСА11а,б, НСА12) НСА 15, Ковиљске слатине
(НСА13).“
Иако је ово подручје очигледно евалуирано од стране Покрајинског завода за
заштиту природе, у наставку истог поглавља овог документа, у табели са
означеним подручјима управо овај локалитет недостаје, а затим изостаје и на
свим даљим приказима подручја Еколошке мреже на територији Града Новог
Сада. Последично, ни тренутни предлог ГУП не предвиђа неопходну заштиту и
одрживо корижћење овог просотра.

Уз све наведене информације, верујемо да би било кључно утврдити постојање
ранијих аката који се тичу овог локалитета, као и специфично мишљење
Покрајинског завода за заштиту природе и разјашњење изостанка овог
локалитета у самом Акту о условима заштите природе који је издат у склопу
процеса израде ГУП. Верујемо да предложено решење коришћења овог простора
представља најбоље решење за потребе града, природе и људи.

У прилогу се налази оквирни предлог граница заштићеног подручја (слика 1.).



Слика 1. Предлог граница заштићеног подручја


