
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Нови Сад 
Градска управа за опште послове  
Месна Заједница „Лиман“  
Драге Спасић 1, Нови Сад  
Електронска адреса: mesnazajednicaliman@gmail.com 
Тел: 021/455098 
 
Број:  
Датум:  
 

Градска управа за УРБАНИЗАМ  
Школска 3, Нови Сад 

 
 
ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030 
 
Поштовани, 
 
Савет Месне заједницс „Лиман“ Вам шаље примедбу на предложени генерални план, а 
која се тиче квалитета живљења грађана Месне заједнице „Лиман“. Молимо Вас да је 
најозбиљније узмете у разматрање. 
 

 

 
1. ПРЕДВИЂЕНА ЈАВНА ГАРАЖА 

 



2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ: Јавне гараже ван центра се нису показале као успешан пројекат 
у Новом Саду. Као пример за ову тврдњу можемо навести јавну гаражу у овиру Спортскoг 
и пословног центра Војводина - СПЕНС, и ону преко пута Лиманске пијаце - Макстон. 
Према нашим сазнањима, и једна и друга раде далеко испод могућих капацитета, и 
никада нису попуњене. То показује да грађани нису спремни, или нису у могућности, да 
плаћају знатну суму новца колико кошта годишњи закуп паркинг места. 

3. УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ СТАНОВАЊА: Изградњом спратне гараже на предвиђеном 
месту, у њиховој близини би се знатно умањио квалитет становања. Навешћемо три 
негативна аспекта: 

1.  Уништавање површине која потенцијално може бити део квартовског зеленила. 

2.  Нарушавање квалитета ваздуха услед повећаног саобраћаја, и повећане емисије 
издувних гасова из саме гараже. За квалитет ваздуха није занемарљива ни 
чињеница да би изградњом овог објекта, на неколико метара од постојећих 
зграда, било спречено природно проветравање околног простора, које 
садашњим положајем објеката постоји и функционише. 

3.  Затварање визуре према обали Дунава, што осим естетског има и економски 
ефекат, односно умањења вредности станова који би били орјентисани према 
гаражи. 

Дакле, чињенице говоре да изградњом овог објекта проблем паркирања овдашњих 
становника не би био решен већ би се само нарушио њихов квалитет становања. Лиман 
1 који важи за једно од најбоље пројектованих места у Новом Саду, овим би био оштећен 
и наружен. 

4. ПРЕДЛАЖЕМО: 

1. Да се од изградње поменуте гараже одустане, а на том месту да се уреди јавни, 
озелењени, бесплатни паркинг, уз поштовање садње стабала на сваких  неколико 
места, како то већ предвиђају прописи, на начин који ће обезбедити највећу 
густину паркирања. 

2. Да се оближња, узана и тешко проходна улица Милке Гргурове претвори у 
једносмерну (сада двосмерна) и да се са једне стране коловоза, целом његовом 
дужином, изграде уређена паркинг места. 

Сматрамо да би се овим решењима увелико решио и проблем паркирања. 

5. НАПОМИЊЕМО:  ПГР 2165  из 2019. онемогућено je повећање броја стамбених 
јединица на Лиману 1, па самим тим нема потребе за знатним 
повећањем броја паркинг места.  Сматрамо да би се проблем 
паркирања решио начином који је наведен предлогом. 

 

 

Председник Савета МЗ „Лиман“ 

Драгољуб Перковић 


