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Градска управа за УРБАНИЗАМ 

Школска 3, Нови Сад 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА 

НОВОГ САДА – 2 локације 

Поштовани, 

Савет Месне заједнице „Иво Андрић“ вам шаље примедбе на предложени генерални 

план, а који се тичу квалитета живљења грађана наше Месне заједнице на Лиману 4.  

Молимо Вас да их најозбиљније узмете у разматрање. Имамо две озбиљне примедбе. 

1. ПРЕДВИЂЕНА ЈАВНА ГАРАЖА КОД КРУЖНОГ ТОКА (Булевар Европе) 

 

Јавне гараже ван центра се нису показале као успешан пројекат у Новом Саду. Постоји 

Јавна гаража преко пута Лиманске пијаце - Макстон. Сазнали смо да није издата цела. 

Од 250 места, око 100 места се издаје повремено или је у већини слободно. То показује 

да грађани немају 600 еура годишње за плаћање закупа гараже, колико кошта. Јавне 

гараже у Новом Саду су употребљиве једино у центру града где се може платити на 
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сат. Даље, преко пута ове предвиђене Јавне гараже се налази новоизграђени Галенсов 

комплекс зграда тзв. Авенија Гарден. Ни тамо нису сва гаражна паркинг места 

продата. Врло добро знамо да се јужно од ове предложене Јавне гараже планира 
изградња нове Галенс зграде (угао Хероја Пинкија и Иве Андрића). Преко пута се 

налази Лиман 4 (дуж целе улице Иве Андрића). По усељењу само овог првог 

Галенсовог Авенија Гарден комплекса зграда, можемо очекивати незапамћене гужве 

са паркирањем, јер ће многи станари из Галенсових зграда паркирати слободно на 

једином паркингу у близини. Немате у близини те зграде ниједан слободан већи 

паркинг. Станари у Иве Андрића биће принуђени да померају аутомобиле у потрази 

за слободним паркингом у Иве Андрића према Народном фронту и тако ће доћи до 

колапса са паркирањем у већем делу Лимана 4. Такође, обе Галенсове зграде 

(новоизграђена и ова која још није започета), имају подземна паркинг места. Они који 

желе да купе паркинг место купиће у тим зградама .Бесмислено је станарима тих 

зграда  који немају средстава или не желе да купе паркинг место,   нудити да иду у 
Јавну гаражу која се плаћа. Они ће ићи на Лиман 4 у потрагу за паркингом. 

Једино решење је да се уместо предвиђене Јавне гараже изграде бесплатни 

паркинзи по угледу на паркинге на раскрсницама Балзакове и Народног фронта, 

као и на углу Иве Андрића и Народног фронта. 

Та паркинг места уместо Јавне гараже ће задовољити потребе Галенсових зграда и 

околине без притиска на паркинге на Лиману 4. 

Приватан интерес инвеститора не може бити никад изнад интереса грађана, зато вас 

молимо да размислите и урадите у ГУП-у ову предложену измену док после не буде 

касно, а незадовољство грађана увећано. 

Немате ниједан оправдан ни урбанистички ни економски разлог за изградњу Јавне 

гараже, јер постоји потреба само за јавним бесплатним паркиралиштем на начин како 

се некада градило на Лиманима. 

Имате прилику да докажете да бринете о грађанима, а не о приватним интересима. 

Грађани Лимана 4 већ сада имају проблеме са паркирањем, а усељењем изграђених 

Галенс зграда, кренуће и незапамћена ноћна мора са паркирањем на Лиману 4. 

На другој мапи (Спорт и рекреација) приметили смо да сте исту површину означили и 

као Спортско рекреативну (роза површина). 
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Да ли заиста мислите да је близина кружног тока и наставак Булевара Европе према 

новом мосту право место за спортско рекреативни садржај? Ово је и сада једна од 

најпрометнијих раскрсница (угао булевара Цара Лазара, Булевара Европе, Иве 
Андрића и Цара Душана), а тек ће бити ако се направи мост. Да ли заиста мислите да 

је спортски и здраво бавити се спортом поред изузетно прометне раскрснице са 

толико издувних гасова и буке?? Размислите и овоме. Није довољно ставити у 

Генерални план неку површину за спортски садржај и рећи „ево место за спорт“, ако 

то место није првенствено здравствено исправно. 

 

2. ПЛАНИРАНА ЗГРАДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НА ТЗВ „ЛИВАДИЦИ“ НА ЛИМАНУ 4 

(Народног фронта) 

 

 

Примедба и предлог за измену је израђен на радионици грађана Лимана 4 са 

НАЦИОНАЛНОМ АСОЦИЈАЦИЈОМ ЗЕЛЕНИХ КРОВОВА СРБИЈЕ и њиховим 

архитектом. 

Локација представља већ озелењену површину на којој градња, иако предвиђена није 

још реализована. Грађани Лимана 4 су препознали могућност конвертовања ове 

површине у изузетан простор природе високих квалитета за становнике овог дела 

Лимана. 
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Локација се налази на углу Народног фронта и Бановић Страхиње. Према актуелном и 
предложеном плану на предметној локацији се предвиђа изградња објекта Градске 

управе (пореске управе). С обзиром да предметни пројекат још увек није реализован, 

грађани су у разговорима са члановима Месне заједнице  идентификовали могућност 

да се за објекат Градске управе определи друга локација (нпр на Булевару Европе има 

доста површина, а и Булевар има најбољу повезаност са свим деловима града). 

Грађани Лимана 4 желе да се предметна локација и даље третира као слободна зелена 

површина и унапреди, пре свега узимајући у обзир критеријум утицаја на квалитет 

живота корисника као и нивоа екосистемских услуга. Оквирна површина локације је 

8000м2, што омогућава креирање различитих амбијената и функција које природа у 

граду може да пружи. 

С тога се предлаже интервенција у форми мини урбане шуме, са изузетним 
екосистемским вредностима, као и разматрање потенцијала за урбано баштованство, 

с обзиром да је локација лако доступна и прецизно оивчена. 

Грађани су такође идентификовали да ни у близини, а ни на целој територији града 

не постоји терен за одбојку, те се предлаже разматрање и оваквих садржаја, уз 

додатак других спортских терена, као и евентуално формирање поливалентних 

простора попут мултифункционалнх мини амфитеатара на отвореном.  Овако 

унапређен простор служио би станарима као место разоноде, окупљања, заједничког 

рада, али пре свега као простор изузетних карактеристика када је у питању урбани 

комфор и квалитет ваздуха. Посебну пажњу потребно је  усмерити ка формирању 

заштитног појаса ка улици Народног фронта, као и одабиру ниског, средњег и високог 

растиња. 

Мини урбане шуме представљају актуелну интервенцију која се спроводи широм 
градова Европе, као активност ка враћању природи. Један од најчешће коришћених 

приступа познат је као Miyawaki метод према ком је могуће на изузетно малим 

површинама у граду формирати брзо растућу шуму. Према истраживањима, урбане 

шуме формиране на овај начин расту десет пута брже, значајно унапређују 

биодиверзитет и пружају многоструке екосистемске услуге. На само пар стотина 

квадратних метара предвиђено је 15-30 различитих врста дрвећа. Више о урбаним 

шумама: 

https://urban-forests.com/en/ 

https://urban-forests.com/en/
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Дакле, апсолутно се не слажемо да је ова површина идеална за Пореску управу, јер за 

који месец, изградњом Лидла, почиње још већи саобраћај у улици Народног фронта. 

Свакако и близина будућег моста је само још један разлог више за густ саобраћај у 

овом делу града. А зграда градске пореске управе само ће додатно још више 
допринети саобраћајној гужви каква никада није постојала у овом делу града, у улици 

са само 2 траке у једном смеру. 

 

Захтевамо да третирате ову локацију као погодну за мини парк и спортско 

рекреативни садржај, а не за зграду Градске пореске управе. Свакако, Град је остао 

дужан спортски и парковски садржај на Лиману након изградње Музичко Балетске 

школе уместо тада постојећих спортских терена и садржаја за децу. Свакако је на месту 

спортских балона  (Хетрик) на Лиману 4 предвиђена  концертна дворана, те ће се 

изгубити и спортски садржај. Захтевамо да измените Генерални план у овом делу и 

генерације ће вам бити захвалне. Имате прилику да урадите нешто лепо, природно и 

јединствено  у Новом Саду. Искористите то. 

Надамо се да ћете уважити оба наша захтева и допринети развоју овог дела града. 

За додатне информације, стојимо вам на располагању. 

Срдачан поздрав, 

У име Савета Месне заједнице „Иво Андрић“ 
Председница Александра Тадијин 


