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Подаци о подносиоцу примедбе: 

Име и презиме:  

Адреса:  

Број телефона/имејл адреса: 

Примедбу на план подносим као становник подручја обухваћеног планом  

 

Моје примедбе се односе на: 
 
 

ТРАЖИМ ДА СЕ ПЛАН ОДБАЦИ У ЦЕЛОСТИ И УПУТИ НА ДАЉУ ДОРАДУ 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

У Нацрту плана је примећена неусаглашеност са планом ширег подручја, Просторним планом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада” бр. 11/12 
и 9/21). 

Примедба 1 

Конкретно, на простору некадашњег Бродоградилишта и Речне флотиле (Морнарице) у Нацрту ГУП-а се планирају општеградски центри, а Просторним 
планом ове површине намењене су спортско-рекреативним садржајима. Просторни план упућује на задржавање простора од Штранда до Камењара за 
спортско рекреативне садржаје. 

 „Поред планираних спортских садржаја намењених за активну рекреацију, уређиваће се простори за спонтану рекреацију. Површине за рекреацију, која се 
одвија спонтано, планирају се у оквиру простора у којима доминира зеленило. Значајнији локалитети у Новом Саду су: Рибарско острво, Каменичка ада, простор 
од градске плаже Штранд до Камењара“.  

„Подизање и заштита зелених површина засниваће се на уређењу постојећих и повећању зелених површина, пре свега, уз обале Дунава, повезивању зеленила 
уцеловит систем и обезбеђењу равномерног распореда“ 

„У зони приобаља Новог Сада планира се изградња спортских и рекреативних садржаја, али се не планира изградња спортских хала које би својим димензијама 
доминирале у простору.“  

Примедба 2 

Просторни план упућује на два централна постројења за пречишћавање отпадних вода, док је у Нацрту ГУП-а, предвиђен један. 

. „Централна постројења за пречишћавање отпадних вода предвиђају се у Новом Саду ("Север IV") и Петроварадину ("Роков поток"). На постројење за 
пречишћавање "Север IV", капацитета 450.000ЕС, оријентисаће се отпадне воде са подручја бачке стране Новог Сада и насеља: Футог, Ветерник, Каћ и Будисава. 
На постројење за пречишћавање "Роков поток", капацитета 25.500ЕС, оријентисаће се отпадне воде, највећег подручја сремске стране Новог Сада и насеља 
Буковац.“ 

Примедба 3 

Просторни план као једну од мера за смањење штета од поплава предвиђа неинвестиционе мере: .  „Смањење директних и индиректних штета од поплава, 
односно, за повећање укупне ефикасности мера заштите од поплава примењиваће се неинвестиционе мере на просторима угроженим поплавама, односно, 



спроводиће се рестриктивна изградња, уз примену услова изградње у плавним зонама или спречавање изградње у угроженим, али неадекватно заштићеним 
зонама.“ 

„Према концепту одбране од поплава задржавају се постојеће трасе примарних насипа дуж Дунава од Челарева до Ковиља са секундарним насипима: “Футог”, 
“Ветерник”, “Шумска улица” (привремено) и делимично “Каћки”“ 

„Секундарни насип “Шумска улица” задржава се као друга одбрамбена линија до потпуне реконструкције прве одбрамбене линије, до нивоа одбране од 
хиљадугодишње високе воде Дунава и то на деоници од улице Шумске до насипа “Ветерник”. 

Примедба 4 

Према Закону о водама (‘’Службени гласник РС’’, број 30/10) дефинисане су забране и ограничења (члан 133.) на водном зељишту и у том смислу се дефинише 
заштитни појас уз примарни насип (прва одбрамбена линија), ширине 50 m према брањеном подручју и 10 m према небрањеном . Нејасно је како је извршена 
промена намена површина у приобаљу из спортско рекреативних у општеградске центре, под претпоставком изградње новог насипа. Постоји ограничавање у 
тексту Нацрта, да је измена условљена изградњом новог насипа, али сматрамо грубим прекршајем и занемаривањем јасно дефинисаних законом прописаних 
услова. 

_____________________________________________________________________________________ 

Примедба 5 

 

Захтевам да се на површини означеној стрелицом, на парцелама 1741/1, 1736, 1742/1, 1740/1, 1735, 1743/1, 1734, 1744/1 на Телепу, формира парк и избрише 
општеградски центар. Преко 3000 потписа станара са овог подручја је захтевало парк. 

Примедба 6 

Нацрт плана не предвиђа неопходну заштиту и одрживо коришћење простора - коп код Тржног центра „Родић“ (НСА10а,б) Ово подручје је евалуирано од стране 
Покрајинског завода за заштиту природе. У табели са означеним подручјима овај локалитет недостаје, а затим изостаје и на свим даљим приказима подручја 
Еколошке мреже на територији Града Новог Сада. Ускладити решења са овом чинјеницом. 

Примедба 7 

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 већтада 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 бројастановника 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 повећаокомфор 
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. 

Примедба 8 

Са сремске стране, у простору подножја Тврђаве, скоро уз Дунав је по претходном плану био спортски центар. У новом плану овај простор је намењен објектима 
општеградског центра. Захтевам одбацивање оваквог решења, јер сматрам да ће се угрозити визура и видљивост Петроварадинске тврђаве као централног 
елемента овог простора. Ово представља у великој мери смањивање зелених површина, што је у директној супротности са стратегијама и студијама којима је 
вођена израда овог Нацрта, као и јасним захтевима грађана. Не желим да се у Новом Саду деси ситуација као у Београду на Калемегдану. 

Примедба 9 

На Авијатичарском насељу планирани спортски парк је изменама ПГР-а промењен у вишепородично становање. Део планиране површине спортског парка је 
већ у процесу изградње. Предлажем и захтевам да се на преосталој површини од 3,5ха према Булевару Европе изгради нови парк са елементима спортске 
рекреације и одмора, како се у поглављу 5 у делу Детелинара-Авијатичарско насеље и наводи, посебно имајући у виду велики број станова и корисника истих. 

Примедба 10 

Простор Епархије бачке је у плану обележен Епархија Сајлово-Српска православна црква, али није дефинисана намена тог простора. У тексту плана се предлаже 
да простор поприми карактер парковски уређене површине. Предлажем да се то стави као планска одредница, посебно имајући у виду СП Амерички платан на 
Сајлову и мноштво другог вредног дрвећа које чини микроцелину нетакнуте природе. На зацевљеном каналу и у непосредној околини овог подручја, које је у 
претходних годину дана девастирано, забележено је преко 19 заштићених и строго заштићених врста птица као и бројни становници барског екосистема који су 
изгубили станиште. Парк на простору Епархије и Спортски парк на остатку површине некад планираног би донекле смањили утицај лоше изведених решења у 
непосредној околини. 

Примедба 11 

Захтевам да се Рукометни терен у Дунавском парку дефинише као спортски центар, а не као општеградски центар како је наведено у графичком приказу. 
Имајући у виду локацију, девастираност и небригу за исти, сматрам да ово може бити предмет спекулације и даљег уништавања вредности и јавног интереса 
зарад профита појединаца. Исправити и у текстуалном делу. 

Примедба 12 
 
Захтевам да се простору спортског парка на Новом насељу (по важећем ГУП-у) не мења намена у спортски центар и спортско-рекреативне површине. Ново 
насеље већ има 30 хектара плански одвојеног простора у намени градских, зонских и осталих спортских центара и рекреативних површина који покривају цео 
дијапазон тематских целина у домену спорта, уз могућност да се у време реализације дефинишу нових и недостајући садржаји, а у складу са потребама 
становништва. Са друге стране, заједно са околним насељима (Ветерник, Телеп), не постоји ниједан расположив простор у функцији зонског парка. Пренамена 
јавне парковске површине ове величине и потенцијала представља планирање мимо норматива о просторном распореду зонских паркова, прописаних управо 
овим нацртом ГУП-а (1.5 км). 
 
Примедба 13 
 
Новоформирани парк код ранжирне станице је величине око 5 хектара. Осталих 6 хектара су наводно због статуса заштићеног јавног добра плански означени 
као општеградски центар. План уопште не помиње нити препознаје тачне границе зоне општеградског центра која треба плановима нижег реда да буде 
разрађена служби парковских садржаја. Ово даје отворену могућност да се дан после усвајања ГУП-а ПГР-ом уз парк изради хотел, ресторан, пословно стамбени 
објекат. Тражимо да се граница новог парка (у габаритима од 11 хектара) плански јасно дефинише, и уведе обавеза разраде зона општеградског центра унутар 
тих границе искључиво у служби парковске намене и културе. 
 
Примедба 14 
 
Просторно мапирање парковских површина у неизграђеној зони уз Булевара Европе би могло бити много функционалније и сврсисходније уколико би парк био 
ближи зонама становања. Северно од улице Радомира Раше Радујкова било би приоритетније искористити потенцијал и постојећу парковску површину 
проширити до Булевара Европе. Са друге стране, можда није неопходно формирање парка у делу који се налази између две радне зоне (јужно од ранжирне 
станице), и махом је земљиште у приватном власништву. 

Примедба 15 

Код кружног тока на Булевару ЦараЛазара-Булевар Европе мапе су неусаглашене, те је на једној мапи парцела предвиђена за изградњу јавне гараже, а на другој 
зелена површина. Нејасна је намера планера, предлажем партерни бесплатни паркинг по угледу на лиманска паркиралишта.  

Примедба 16 

Према актуелном и предложеном плану на локацији између Народног фронта и Бановић Страхиње предвиђа се 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). 
Предлажем 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 и сл. 

 

                                                                    Потпис: _____________________________________ 



 


