
На основу члана 52. став 1. тачка 14. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Предлога плана

детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу и Извештаја о стратешкој процени
утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину,
Скупштина Града Новог Сада на ХХХУШ седници од 29. јуна 2018. године, доноси

ЗАКЊУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о

извршеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12

у Каћу и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела
Државног пута 1Б-12 у Каћу на животну средину пре излагања на јавни увид са 123.

седнице од 17. августа 2016. године и Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана

детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу са 134. седнице Комисије за планове

од 22. новембра 2016. године, Закључак са 138. седнице од 21. децембра 2016. године као

и Извештај о учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута
1Б–12 у Каћу на животну средину.

2. Закључак са планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и

грађевинске послове.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИ САД
СКУПШТИНАГРАДА НОВОГ САДА Председ
Број: 35–362/2016–1
29. јун 2018. године
НОВИ САД



На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник

РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,

98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада —

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града

Новог Сада на ХХХУШ седници од 29. јуна 2018. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ДРЖАВНОГПУТА ГБ-12 У КАћУ

г увод

Планом детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу (у даљем тексту:

план) обухвата се део Државног пута 1Б-12 Суботица – Сомбор — Оџаци — Бачка

Паланка — Нови Сад – Зрењанин – Житиште — Нова Црња — државна граница са

Румунијом (гранични прелаз Српска Црња) (у даљем тексту: Државни пут). Та деоница

Државног пута, дужине око 2,35 Кт, простире се од границе катастарских општина Каћ

и Нови Сад Ш, где се укршта са путним објектом - надвожњаком, до почетка постојеће

денивелисане раскрснице, којом се од тог пута одваја Државни пут ПА–129 Каћ –

Шајкаш – Тител — Перлез – Ковачица – Сечањ – државна граница са Румунијом

(гранични прелаз Јаша Томић) (у даљем тексту: Државни пут ПА-129).

Државни пут је један од најзначајнијих путних праваца Војводине, који повезује

Нови Сад са Банатом и даље са Румунијом на истоку, а такође и са Бачком и даље са

Хрватском и Мађарском. У односу на Град Нови Сад, овај коридор представља

значајан уводно–изводни правац којим се, поред интензивног транзитног и теретног

саобраћаја, одвија локални саобраћај насељених места Каћ, Будисава и Ковиљ.

Просторни развој Града Новог Сада и интензивирање нелегалне изградње

пословних објеката у зони овог пута, учинили су да он прераста од "отвореног пута" у

"градску саобраћајницу" на већем делу своје трасе у обухвату плана.

Подручје које се обухвата планом у већем делу је приведено планираној намени

(постојећи пут са једном коловозном траком за двосмерни саобраћај), док се у северном

делу проширује на пољопривредно земљиште, и то за потребе реализације планираног

путног појаса Државног пута (проширење за другу коловозну траку).

На западном делу простора обухваћеног планом, Државни пут се укршта са

индустријским колосеком, и то са његовим путним објектом — надвожњаком, док се на

источном делу укршта са локалним путем Римски шанчеви – Каћ, и то са његовом

раскрсницом у нивоу, која је уједно и веза двеју новоформираних радних зона које се

пружају непосредно уз Државни пут. Уз Државни пут су обострано изграђене две

станице за снабдевање горивом, које су прикључене на њега. Од источне границе

обухвата плана почиње денивелисана раскрсница, којом се од Државног пута одваја

Државни пут ПА-129, ка Каћу.



1.1. Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела
Државног пута 1Б–12 у Каћу ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/16), чији је
саставни део Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
дела Државног пута 1Б-12 у Каћу на животну средину.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су Просторним планом Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 1 1/12) (у даљем тексту: ППГНС),
којим је обухваћени простор намењен за јавну саобраћајну површину - државни пут 1

реда, при чему се задржава постојећа траса пута и планира се њено проширење за још
једну коловозну траку.

Планом генералне регулације насељеног места Каћ ("Службени лист Града
Новог Сада", број 23/13) (у даљем тексту: План генералне регулације), дефинисани су
положај и регулација овог путног правца, као и садржаји попречног профила пута.
Тако, у складу са Планом генералне регулације којим су дефинисане границе
грађевинског земљишта за радне зоне, северно и јужно од овог путног правца, на
мањем делу простора обухваћеног планом, који се налази северно од постојеће парцеле
Државног пута, налази се пољопривредно земљиште на којем је скоро у потпуности
спроведена парцелација за потребе проширења овог пута.

Од посебног утицаја за израду плана је следећа усвојена планска документација:
- План детаљне регулације дела радне зоне у Каћу ("Службени лист Града

Новог Сада", број 58/14);
– План детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто пута Е75

("Службени лист Града Новог Сада", број 9/06).

1.2. Циљ доношења плана

Циљ доношења плана је да се на основу анализе постојећег стања пута,
урбанистичко—планскеи до сада урађене пројектне документације, сагледају утицаји на

дефинисање коначног решења, ради постизања континуираног система, који ће

задовољавати све критеријуме за овај ранг пута, како у домену техничко-

експлоатационих карактеристика, тако и са аспекта безбедности, заштите животне

средине и других параметара савремених саобраћајница.
Планом су сагледани саобраћајни аспекти дефинисања модерне саобраћајнице

која треба да омогући ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја, усклађено са
потребама корисника радних зона у суседству.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТГРАБЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено грађевинско подручје у Катастарској општини (у даљем
тексту: КО) Каћ, унутар описане границе.



За почетну тачку описа границе плана утврђена је тачка број 19, која је тачка

разграничења КО Каћ и КО Нови Сад Ш. Од ове тачке у правцу истока граница прати

северну границу парцеле број 6515 (Државни пут), затим пресеца парцелу број 6509

(индустријска пруга) до тромеђе парцела бр. 6512 (Државни пут), 6636 (пут) и 4527.

Даље, граница прати јужну и источну границу парцеле број 6636 (пут) до пресека са

планираном северном регулационом линијом Државног пута, затим прати планирану

северну регулациону линију Државног пута до преломне тачке на граници парцела бр.

6621 (пут) и 6512 (Државни пут). Од ове тачке граница скреће ка југу, пресеца парцелу

број 6512 (Државни пут), долази до преломне тачке на јужној граници парцеле број

6512 (Државни пут), затим скреће ка западу, прати јужну границу парцеле број 6512

(Државни пут) до тромеђе парцела бр. 6512 (Државни пут), 6509 (индустријска пруга)

и 4600. Даље, граница пресеца парцелу број 6509 (индустријска пруга) до јужне

границе парцеле број 6515 (Државни пут), коју прати до границе КО Каћ и КО Нови

Сад 111, затим скреће ка северозападу, прати границу КО Каћ и КО Нови Сад 111 и

долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе плана.

Планом је обухваћена површина од 12,28 ћа.

3. ПРАВИЛАУРЕБЕЊА

3.1. Планирана намена и подела простора на просторне целине

Подручје обухваћено планом намењено је за саобраћај, односно то је

инфраструктурни коридор намењен међународном, регионалном и локалном

саобраћају, те чини једну просторну целину.
Дуж трасе пута изван обухвата границе плана, разликују се посебне просторне

целине чија намена простора је дефинисана важећом планском документацијом, што је
ОД утицаја на различите деонице Државног пута:

1. део на западу, дужине 224 111 између стационажа Кт 177+412 и Кт 177+636;

пут је на објекту пружајући се делимично (дужином од 40 т) изнад железничке пруге;
2. део дужине 660 т између стационажа т 177+636 и Кгп 178+296; са обе стране

пута је пољопривредно земљиште;
3. део дужине 378 т између стационажа Кт 178+296 и Кт 178+674; са северне

стране је планирана радна зона и сервисна саобраћајница, а са јужне пољопривредно

земљиште;
4. део дужине 1.094 т између стационажа Кт 178+674 и Кгп 179+768; са обе

стране пута је планирана радна зона, сервисне саобраћајнице и обострано станице за

снабдевање горивом.



3.2. Концепција уређења простора

У обухвату плана планирају се површине јавне намене намењене за саобраћај,

при чему су у великој мери у функцији друмског саобраћаја, тако да садрже постојеће и

планиране коловозе, бициклистичке стазе и зелене површине. На мањем делу простора

на западу извојен је део земљишта намењен за железничко подручје, преко којег се

пружају планирани надвожњак Државног пута и бициклистичке стазе.

3.3. Нумерички показатељи

Површине јавне намене су:
- саобраћајне површине .......................................................................12,04 ћа,

- железничко подручје ...........................................................................0,24 ћа.

Укупна површина обухваћена планом ................................................12,28 ћа.

3.4. План регулације површина јавне намене са нивелацијом

3.4.1. План регулације површина јавне намене

Грађевинско подручје обухваћено планом у потпуности је површина јавне

намене. Од целих и делова постојећих катастарских парцела образоваће се парцеле

површина јавне намене, према графичком приказу "План регулације површина јавне
намене" у Р 1 : 2500.

Површине јавне намене су:
- саобраћајна површина: целе парцеле бр. 4389/3, 4487/3, 4488/3, 4489/3,

4490/3, 4491/3, 4492/3, 4493/3, 4494/3, 4495/3, 4496/3, 4497/3, 4498/3, 4499/3,
4500/3, 4501/3, 4502/3, 4503/3, 4504/3, 4505/3, 4506/3, 4508/2, 4509/2, 4510/2,
4511/2, 4512/2, 4513/2, 4514/2, 4515/2, 4516/2, 4517/2, 4518/2, 4519/2, 4520/2,
4521/2, 4522/2, 4523/2, 4525/2, 4526/2, 4527/2, 6515, 6621/1, 6626/2 и делови
парцела бр. 4484, 4507, 4524, 6509, 6512;

– железничко подручје: део парцеле број 6509.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на

графичком приказу "План регулације површина јавне намене" у Р 1:2500, важи

графички приказ. Осовина саобраћајнице дефинисана је координатама осовинских

тачака које су дате на графичком приказу.

3.4.2. План нивелације

Терен кроз који пролази траса државног путаје равничарски. Планом нивелације

дати су кота прелома нивелете, осовине саобраћајница и нагиб нивелете што је и

приказано у графичком приказу број 3 "План намене земљишта, саобраћаја, регулације,

нивелације" у размери 1:2.500. Нивелете су дате оријентационо, у складу са нивелетама



постојећег Државног пута. Тачне нивелете ће бити дефинисане у пројектној

документацији.

3.5. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Друмски саобраћај
Траса коридора Државног пута планира се са две коловозне траке (постојећа и

планирана) од којих је свака са по две саобраћајне траке по смеру. Разлог овоме су

очекивана саобраћајна оптерећења на овом коридору. Дограђује се лева коловозна

трака.
У складу са просторним условима и наменом простора у окружењу, дефинисани

су садржаји попречног профила, тако да поред коловоза Државног пута садрже и

бициклистичке стазе, и то на деловима где се пут пружа по надвожњаку, као и уз

пољопривредно земљиште. Међутим, на деловима трасе утз планиране радне зоне,

планиране бициклистичке стазе смештају се изван обухвата плана, а у оквиру

планираних сервисних саобраћајница, паралелних са Државним путем.

Планирани значајнији путни објекти, укрштаји и раскрснице у оквиру плана су

приказани у графичком приказу број 3 "План намене земљишта, регулације, нивелације

и саобраћаја" у размери 1 : 2.500. Стационаже су дате оријентационо (тачне стационаже

ће бити дефинисане у пројектној документацији), и то:

1) !(т 177+412 - почетна стационажа деонице Државног пута обухваћене планом;

деоница Кгп 177+412 – Кт 177+736 представља путни објекат надвожњак изнад

локалне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге (Подбара) —

Распутница 3 — Распутница 2 – (Каћ). Поред постојећег путног објекта

планира се нови надвожњак за леву коловозну траку Државног пута;

2) Кт 178+714 — прикључци сервисних саобраћајница планиране радне зоне са

обе стране Државног пута. На прикључцима су планирана проширења

коловоза Државног пута за додатне траке за улив/излив са/на трасу пута.

Планирана су само десна скретања код укључења на Државни пут;
3) Кт 179+257 - станица за снабдевање горивом моторних возила "Јелић"са леве

стране пута. Изградњом планиране леве траке пута ће се изградити и

планирана проширења коловоза Државног пута за додатне траке за улив/излив
са/на трасу пута;

4) Кт 179+319 – станица за снабдевање горивом моторних возила "Мол" са десне

стране пута. Реконструкцијом постојеће десне коловозне траке,
реконструисаће се и постојеће додатне траке за улив/излив са/на трасу пута;

5) Кт 179+541 - прикључење општинског пута Римски Шанчеви–Каћ и

сервисних саобраћајница. На прикључцима су планирана проширења коловоза

Државног пута за додатне траке за улив/излив са/на трасу пута. Планирана су

само десна скретања код укључења на Државни пут. Међутим, у првој фази



реализације, до изградње планиране денивелисане раскрснице Државног пута

на истоку (изван подручја обухваћеног планом, на стационажи Кгп 180+347),

планира се изградња раскрснице са пуним програмом скретања, са додатним

саобраћајним тракама за улив/излив са/на државни пут и д0датним

саобраћајним тракама за лево скретање са државног пута како би се омогућила

ефикасна веза радне зоне северно од Државног пута са грађевинским

подручјем насељеног места Каћ, те смеровима ка Новом Саду и Зрењанину.

Раскрсница се мора опремити семафорском сигнализацијом, као и додатном

сигнализацијом која би упозорила учеснике у саобраћају на посебан режим

саобраћаја на предметној раскрсници.
6) КШ 179+768 - крајња, источна стационажа деонице Државног пута обухваћене

планом.
Као меродавно возило усваја се теретно возило максималне дужине до 12 111.

У оквиру плана, ширине регулација дуж Државног пута су променљиве, као и

садржаји у оквиру попречног профила, што је последица низа ограничавајућих услова

(постојећа траса пута, конфигурација терена, постојећи изграђени објекти,

инфраструктура, услови надлежних установа и др.). Карактеристични попречни

профили су дати у прилогу овог плана. Димензије су дате оријентационо, а коначне

димензије ће се дефинисати у пројектној документацији.
У обухвату плана се налазе само приступи станицама за снабдевањем горива,

док је земљиште са изграђеним станицама за снабдевањем горива изван обухвата

ПЛЗНЗ.

Заштитни појас и појас контролисане градње
У складу са чл. 28 - 30. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр.

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) заштитни појас и појас контролисане градње

Државног пута планирају се тако да први садржај објеката високоградње буде удаљен

минимално 20 т од ивице земљишног појаса Државног пута, уз обезбеђење приоритета

безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу. Уз делове

подручја обухваћеног планом која се непосредно наслањају на грађевинска подручја

радних зона у атару Каћа, заштитни појас и појас контролисане градње Државног пута

поклапају се са границом овог плана. На деловима обухваћеног планом која се

непосредно наслањају на пољопривредне површине, заштитни појас и појас

контролисане градње су означени на графичком прилогу број 3.

У заштитном појасу јавног пута, у складу са чланом 28. став 2. Закона о јавним

путевима, може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод,

железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове,

инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног

пута која садржи саобраћајно–техничке услове.
У појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и

депонија отпада и смећа.



Јавни путнички саобраћај
У обухвату плана нису планирана стајалишта јавног превоза.

Паркиралишта
У обухвату плана не планирају се паркиралишта.

Бициклистички саобраћај
Дуж коридора Државног пута планирају се бициклистичке стазе које су делови

међународних и националних бициклистичких коридора. Ове бициклистичке стазе

морају бити физички одвојене од коловоза и минималне ширине 2 т, а дате су на

графичком приказу број 3 "План намене земљишта, саобраћаја, регулације и

нивелације" у размери 1:2.500.

Тротоари
На деоницама Државног пута уз које се пружају радне зоне, планирају се

тротоари, али унутар сервисних саобраћајница које су планиране изван обухвата плана.
На планираној раскрсници са општинским путем Римски Шанчеви-Каћ и сервисним
саобраћајницама, плагшра се пешачки прелаз.

Железнички саобраћај
На западном делу простора обухваћеног планом, Државни пут се укршта са

локалном једноколосечном неелектрифицираном железничком пругом (Подбара) –

Распутница 3 - Распутница 2 – (Каћ). Укрштање је изведено путним објектом,

надвожњаком. Задржава се постојећи надвожњак, као и постојеће земљиште на којем се

налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре. Планира се изградња новог

путног објекта ради изградње друге саобраћајне траке Државног пута, као и обострано

планираних бициклистичких стаза.

3.5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом корисника околног простора биће решено преко планиране

водоводне мреже која ће функционисати у склопу водоводног система насељеног места
Каћ.

Водоводна мрежа ће се изградити у оквиру режијских саобраћајница северно и

јужно од Државног пута.
На простору где не постоје режијске саобраћајнице планира се изградња

водоводне мреже у зони Државног пута, тако што ће се водоводна мрежа водити
паралелно или укрштати под правим углом са тим путем, а све у циљу повезивања
водоводне мреже у јединственуфункционалну целину.

Пралелно вођење и укрштање водоводне мреже са Државним путем мора бити у
свему према условима ЈП "Путеви Србије".

Изградња и каснија експлоатација водоводне мреже ни на који начин не смеју
реметити функционисање Државног пута.
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Планирана водоводна мрежа биће профила 0 100 или и својим капацитетом
задовољиће потребе за санитарном водом корисника околног простора.

Положај и капацитети планиране водоводне мреже дати су на графичком

приказу "План водне инфраструктуре" у размери 12.500.

Одвођење отпадних вода
Одвођење отпадних вода корисника околног простора биће решено преко

планиране канализационе мреже отпадних вода која ће функционисати у склопу
канализационог система насељеног места Каћ.

Канализациона мрежа отпадних вода ће се изградити у оквиру режијских
саобраћајница северно и јужно од државног пута.

На простору где не постоје режијске саобраћајнице планира се изградња
канализационе мреже у зони Државног пута, тако што ће се канализациона мрежа

водити паралелно или укрштати под правим углом са тим путем, а све у циљу
повезивања канализационе мреже у јединствену функционалну целину.

Пралелно вођење и укрштање канализационе мреже са Државним путем мора
бити у свему према условима ЈП "Путеви Србије".

Изградња и каснија експлоатација канализационе мреже ни на који начин не

смеју реметити функционисање државног пута.
Планирана мрежа биће профила 0 250 тт и својим капацитетом задовољиће

потребе за одвођењем отпадних вода корисника околног простора.
Положај и капацитети планиране канализационе мреже дати су на графичком

приказу "План водне инфраструктуре" у размери 1:2.500.

Одвођење атмосферских вода
Одвођење атмосферских вода Државног пута биће решено преко планиране

канализационе мреже атмосферских вода.
Планира се изградња зацевљене канализационе мреже атмосферских вода у

разделном острву.
Поменута канализација сакупљаће атмосферску воду само са коловоза и биће

оријентисана на планирану канализациону мрежу атмосферских вода насељеног места

Каћ (планирани цевовод профила 0 700 или, који ће се улити у постојећи мелиорациони

канал К–611 који функционише у склопу мелиорационог слива "Ковиљ").

Атмосферске воде са косина пута и околног зеленила делом ће се упијати у тло, а

делом ће се гравитационо сливати ка отвореним путним каналима који ће се изградити

уз ножицу пута. Планирани отворени путни канали биће самоупијајући, с обзиром да у

близини нема водотока који би био њихов реципијент.

Планом се омогућава да се зацевљена атмосферска канализација улива и у

самоупијајуће отворене путне канале, уз услов да се воде третирају на сепаратору пре

упуштања у канал.
Планом се оставља могућност измештања траса атмосферске канализације и

отворене путне каналске мреже, а у складу са пројектно техничком документацијом која

се буде радила за потребе реализације пута.
Положај планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу "План

водне инфраструктуре" у размери 1:2.500.



Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:

– максимални ниво подземних вода од око 75,80 до 77,80 т н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 73,80 до 74,60 т н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је исток-запад са

смером пада према западу.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Подручје обухваћено планом ће се снабдевати електричном енергијом из

јединственог електроенергетског система. Насељено место Каћ се напаја електричном

енергијом са 20 КУ водова из трансформаторских станица (ТС) 110/20 КУ (35/20(10) КУ)

"Римски шанчеви", и ТС 110/20 КУ "Нови Сад 9-Рафинерија". Од ових водова ће

полазити подземна и надземна 20 И! мрежа до трансформаторскх станица 20/0,4 КК!

које ће снабдевати околне садржаје планираних радних зона.

Надземни 20 КК! водови на поједином деловима пресецају или се пружају уз

предметни путни правац. Ови водови се задржавају уз могућност реконструкције или

демонтаже због привођења простора планираној намени. У регулацији, односно

попречном профилу пута, планирају се независни коридори за пролаз

електроенергетских каблова-средњенапонске 20 КУ мреже, нисконпонске 0,4 КУ мреже

И МРСЖСЈаВНОГосветљења.

У случају потребе, на погодном месту у оквиру обухвата плана, а које није на

правцу постојеће и планиране линијске инфраструктуре, могућа је изградња

трансформаторских станица за потребе осветљења и сигнализације планираног путног

правца. Нове ТС је потребно градити као слободностојећи објекат (надземна,

полуукопана, укопана) у складу са важећом законском и техничком регулативом.

Снабдевање топлотном енергијом

За реализацију и функционалност планираног путног објекта није неопходно

снабдевање топлотном енергијом. Међутим, околни садржаји ће захтевати одређене

топлотне капацитете и због тога се у регулацији, односно попречном профилу пута,

планирају независни коридори за пролаз гасне инфраструктуре.

Постојећи, односно планирани путни правац пресеца значајна термоенергетска

инфраструктура.

Преко западног подручја плана, а испод постојећег путног правца, пролази

разводни гасовод високог притиска РГ–04-04 Госпођинци–Нови Сад. Заштитни појас

гасовода износи 30 т лево и десно од осе инсталације и у њему није дозвољена

изградња објеката. Минимално дозвољено растојање државног пута 1 реада од гасовода

је 5т при паралелном вођењу, односно 1,35 т при укрштању. Приликом реализације

планираног пута поштовати све УСЛОВС из правилника О ТСХНИЧКИМ условима за



несметан и безбедан транспорт нафтоводима И продуктоводима ("Службени гласник
РС" број 37/13).

Преко западног подручја плана, а у новом енергетском коридору, пролазе и

нафтоводи Бачко Ново Село-Нови Сад (ДН-1), Надрљан–Нови Сад (ННС) и Елемир-
Нови Сад (ЕНС). У истом коридору планира се изградња продуктовода Нови Сад–

Сомбор, а у даљој перспективи и паневропског нафтовода. Заштитни појас нафтовода и

продуктовода износи 30 т лево и десно од осе инсталације и у њему није дозвољена
изградња објеката за становање и боравак људи. Приликом реализације планираног
пута поштовати све услове из Правилника о техничким условима за несметан и

безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима.

Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност коришћења соларне енергије.

Соларни системи за производњу електричне енергије могу се постављати као

пратећи садржај за потребе осветљења, сигнализације и видео–надзора пута,
надвожњака и објеката у функцији путног објекта; на путним објектима као што је мост,

надвожњак и сл. дозвољава се постављање фотонапонских панела по претходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута; у заштитном појасу поред јавног пута,
по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута, могуће је заштитну

ограду (за звучну и визуелну заштиту) изградити од фотонапонских панела;

3.5.4. Електронске комуникације

Планира се да инфраструктурни коридор буде комплетно опремљен
инфраструктуром електронских комуникација.

У регулацији, односно попречном профилу планираног путног објекта

резервисани су независни коридори за изградњу мреже електронских комуникација која
ће обухватити међумесне и месне подземне каблове. Постојеће водове који ометају

реализацију потребно је изместити или изградити подземно у планираним, односно
постојећим регулацијама, уз прибављање услова власника инсталације. На деловима где

измештање није могуће применити посебне мере заштите.

У случају потребе, на погодном месту у оквиру обухвата плана које није на правцу
постојеће и планиране линијске инфраструктуре, могућа је изградња уличних кабинета

са телекомуникационом опремом који ће бити у функцији самог путног објекта. У ту

сврху могућа је и изградња телефонских говорница, постављање антенских система за
бежични приступ интернету и камера за видео надзор. Планира се и изградња

приводних каблова и КПЗ–Р] приступних тачака (на стубовима јавне расвете,
семафорима, рекламним паноима и сл.). Такође се планира изградња оптичког кабла
Нови Сад–Зрењанин.
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Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније

свих надлежних оператера. Антенски системи са микро-базним станицама мобилне

телефоније се могу постављати у оквиру регулације површина јавне намене (на

стубове јавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управљача јавним

земљиштем и власника објекта на који се поставља (стуба). Обавезно је извршити

периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система.

3.6. План уређења зелених површина

Мрежу зелених површина у коридору Државног пута ће чинити зелене

површине на површинама јавне намене. Јавне зелене површине ће чинити зелене

површине путног појаса, сервисних саобраћајница, надвожњака и сл.

Јавне зелене површине у оквиру коридора Државног пута формирати од група

лишћара и шибља аутохтоног порекла (Оџегснз гоћиг, Ргахјпиз опшз, Рори1из Бр., ЗаНх

Бр., Штнз тјпог, Ргцппз зр.) и алохтоних врста које одговарају станишним условима

(ТШа 5р., Зорћога зр. Варћјпа 5р., Веш1а 5р., Сгагевпз Бр., Еуошшџз Бр., Вегћепз Бр.,

Јџшрегпз 5р.). Групе садити према просторним могућностима, на потребном растојању

како би се визуелно сагледао околни предео и разбила монотонија равничарског

предела.
У оквиру регулационе линије формирати групе садница лишћара, четинара и

шибља, како би се смањили негативни утицаји на животну средину (смањила бука,

аерозагађење, поправили микроклиматски услови и створила визуелна баријера између

различитих намена).
Партерно озеленити објекте заштите од ерозије (насипи и усеци) затрављивањем

и озелењавањем, углавном, зимзеленим и четинарским шибљем (Јишрегџз ер., Вегћепз

Бр., и друге врсте), ради смањења могућности засипања канала. Заштитни појас са сваке

стране државног пута првог реда је 20 т.
Разделну траку затравити или озеленити партерним зеленилом због смањења

засењивања возача при ноћној вожњи, врстама које захтевају минимално одржавање,
подносе услове повећаног засољавања земљишта и присуство продуката издувних
гасова (БаПх гогтагјпјгоћа, НЊЗзКиз зр., Зјгјпза 5р., Татапх 5р., Еуопјтиз Бр., Впхпз
Бр.,Тахнз 5р.).

Травне површине у коридору пута засновати од смеше трава отпорне на
повећану концентрацију издувних гасова.

Ремизе (зелене оазе) формирати на местима где ће бити пројектовани пропусти
за животиње (високу и ниску дивљач). Ремизе формирати од вишегодишњих засада
аутохтоног порекла који ће пружити уточиште, заклон и исхрану дивљачи. Оне ће
имати функцију повезивања вегетацијских коридора у протоку, пре свега,
животињских, али и биљних врста.

Формирати ветрозаштитне појасеве у функцији заштите Државног пута од ветра
и снега уколико се утврди њихова оправданост. У том случају формирати вишередне
или непропусне појасеве ширине од 5-15 т од садница лишћара, четинара и шибља,
вишеспратно компоноване, који могу да смање брзину ветра од 30-40%.
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3.7. Заштита градитељског наслеђа

У Регистру заштићених културних добара, унутар подручја обухваћеног планом

нема заштићених објеката.
У непосредној близини простора обухваћеног планом утврђено је више

локалитета са археолошким садржајем који су регистровани на старој високој обали

Дунава, и то су:
– локалитет "Попов салаш" који се простире од западне границе КО Каћ ка

југоистоку до индустријског колосека;
- локалитет "Потес над ритом" који се простире на катастарским парцелама бр.

4713 и 4714;
– локалитет "Потес над ритом" који се простире на катастарским парцелама бр.

4474, 4475, 4476, 4497 — 4501, 4506 и 4507 КО Каћ;
- локалитет "Потес над ритом" који се простире на парцели број 4492 и околним

парцелама у КО Каћ.
Локалитети су дати на графичком приказу " План намене земљишта, саобраћаја,

регулације и нивелације" у Р 1:2500. На основу Закона о културним добрима

("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-други закон и 99/11-други закон), локалитети

са археолошким садржајем и археолошки предмети сматрају се добрима која уживају

претходну заштиту, те се не смеју оштетити, уништити, нити им се без сагласности

може мењати изглед, својство и намена.
У обухвату плана је део потеса "Над ритом", који се налази у залеђу старе

високе обале Дунава, насељаване од праисторије до данас, и који по својим

геоморфолошким карактеристикама и до сада регистрованим локалитетима са

археолошким садржајем, представља и зону потенцијалних археолошких локалитета

(насеља и гробаља), а који се не могу регистровати основним површинским

проспекцијама.
Утврђују се следеће мере заштите простора у обухвату плана:

- у зонама наведених локалитета са археолошким садржајем, пре изградње

објеката и инфраструктуре, обавезна су претходна заштитна археолошка истраживања;

обавеза инвеститора је да приликом израде пројектне документације, пре изградње

објекта исходује претходне услове и мере заштите надлежног Завода за заштиту

споменика културе Града Новог Сада;
- у целокупном обухвату плана који је зона потенцијалних археолошких

локалитета, инвеститорима и извођачима радова на изградњи нових објеката и

инфраструктуре указује се да уколико приликом извођења земљаних радова наиђу на

археолошко налазиште или предмете, одмах без одлагања стану, оставе налазе у

положају у којем су нађени и обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе

Града Новог Сада.
Тиме ће се обезбедити конзерваторски археолошки надзор над извођењем свих

земљаних радова, односно извршити претходна пробно–сондажна археолошка

ископавања терена због познатих и могућих нових археолошких налазишта.
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3.8. Заштита природних добара

На простору у обухвату плана не постоје евидентирана заштићена природна

добара.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и

др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да

пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме

мере заштите од уништења, оштећивања или крађе, у складу са Законом о заштити

природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/ 10, 91/10–исправка и 14/ 16).

3.9. Инжењерско–геолошки и природни услови

Категорије терена према погодности за изградњу
На простору у обухвату плана заступљене су следеће категорије терена према

погодности за изградњу:
– терен погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи

2,5–2,0 Кв/ст2),
- терен средње погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење

износи 1,0-2,0 Крк/си?) и
– терен непогодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи

1,5–0,5 Кв/ст2).

Литолошка класификација
Литолошку класификацију предметног простора чини:

- преталожен лес (уништена лесна структура; повећан садржај песковите
фракције; у односу на лес кохезијаје смањена),

– лесна суглина (лесна структура уништена деловањем подземне воде, али
без транспорта; кохезија и угао унутрашњег трења у односу на лес, нешто
нижи),

·· СТЗРИЈИ РСЧНИ НЗНОС, ГЛИНОВИТО ПССКОВИТ ДО ИЗВССНОГ СТСПСНЗ

КОНСОЛИДОВЗН.

Педолошка структура
Заступљени типови земљишта на простору у обухвату плана су:

–чернозем на лесу и лесоликим седиментима – оглејани и излужени и

– ритска црница (Хумоглеј) – карбонатна.
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3.10. Услови и мере заштите животне средине

На простору у обухвату плана очекују се значајне емисије угљенмоноксида,

угљоводоника и азотних оксида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главни

извори загађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно велике количине чађи и

дима.
Проблем загађења ваздуха је последица употребе старих возила и возила без

катализатора, лошег квалитета горива, неадекватног протока саобраћаја и загушења.

Таложење честица издувних гасова (олова) доводи до загађења околног

земљишта, али и подземних вода. Тешка теретна возила, посебно при великим

брзинама стварају вибрације и буку, које такође могу имати негативне утицаје на

околни простор.
Управо из тог разлога, у контексу заштите животне средине предметног подручја,

неопходно је предузети одређене мере заштите ваздуха, земљишта, подземних вода, као

и мере заштите од буке која потиче од друмског саобраћаја.

Поменуте мере заштите спроводиће се у складу са Законом о заштити животне

средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.закон,
43/11–УСи14/16).

Заштита ваздуха обезбедиће се планирањем изолационих и заштитних појасева

зеленила дуж коридора пута. На тај начин, побољшаће се микроклиматски, естетски и

визуелни услови одвијања саобраћаја, као и заштита од утицаја јаког ветра, али и од

снежних наноса у зимском периоду.

планирањем бИЦИКЛИСТИЧКИХ стаза, применом квалитетниј СГ горива, као И

успостављањем МОНИТ0рИНГЗ ваздуха смањиће се аерозагађење предметног простора.

Праћење и контрола ваздуха ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за мониторинг и

захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и

другим прописима из ове области.

Приликом проширења пута неопходно је водити рачуна о рационалном
коришћењу околног пољопривредног земљишта, са циљем да се у што већој мери
сачувају обрадиве површине.

Земљиште које се налази 20 т од ивице саобраћајнице је под утицајем таложења

соли и опасних компоненти горива. Управо из тог разлога потребно је рационализовати
употребу соли у зимском периоду, односно користити биоразградиве материјале.

У случају акцидентног проливања опасних и токсичних материја из цистерни,
поступаће се по прецизно прописаном поступку деконтаминације и санације земљишта.

Земљиште треба контролисати у складу са Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и

методама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 23/94).

Заштита вода на обухваћеном простору оствариће се у складу са Законом о

водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и другом важећом

регулативом из ове области.
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Излив условно чистих атмосферских вода може се, без пречишћавања, планирати

у путне канале или на околни терен путем уређених испуста осигураних од ерозије,

уколико задовољавају квалитет П класе вода.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске станице,

паркинзи и сл.), пре улива у јавну атмосферску канализацију, путни канал или околни

терен, предвидети одговарајући контролисани прихват и предтретман на уређају за

примарно пречишћавање (сепаратор—таложник).

У мелирациони канал "К-611" и друге природне и вештачке водотоке, забрањено

је испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских вода и

пречишћених отпадних вода (предтретман, примарно, секундарно или терцијарно), тако

да се концентрација појединих загађујућих материја у пречишћеној води (ефлуенту)
обезбеди одржавање минимално доброг еколошког статуса квалитета реципијента, да

не наруши добар статус површинске воде, тј. квалитет П класе воде и да задовољи

граничне вредности прописане Уредбом о граничнм вредностима емисије загађујућих

материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11,
48/ 12 и 1/16) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник

РС", број 50/12).

Систем управљања отпадом треба ускладити са Законом о управљању отпадом
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која

проистичу из овог закона – Правилник о начину складиштења, паковања и

обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", број 92/10), Правилник о

условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се

користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС",
број 98/10) и Др.

Мере заштите од буке друмског саобраћаја
Један од најзначајнијих извора буке у животној средини је друмски саобраћај.

Доминантан извор буке код путничких и теретних возила је погонска јединица и

контакт површине са пнеуматицима. На нижим брзинама доминира звук мотора док на
вишим доминира бука контакта пнеуматика и подлоге пута. Као резултат повећаног

броја моторних возила и брзине вожње, ниво буке на путевима се повећава.

Смањење утицаја буке која потиче од друмског саобраћаја могуће је успешно
извршити применом бројних мера:

– техничким решењима на моторима друмско–саобраћајних возила (смањењем
побудних сила, пригушењем елемената на које делују побудне силе, променом режима,
начина, па често и принципа рада извора буке),

–постављањем насипа за заштиту од буке,

-постављањем заштитних баријера према околним објектима,

–озелењавањем (постављањем вегетационих баријера) и сл.

С обзиром да се у близини границе обухвата плана не налазе објекти на које бука
може да има негативне ефекте и да се ради о равничарском пределу, заштита од буке
подразумева формирање специфичних форми вегетацијских препрека.

При избору врсте заштитног зеленила, посебна пажња се мора посветити
способности да се истовремено обезбеди оптимална ефикасност у погледу
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апсорпционих, рефлексионих и изолационих карактеристика, али и способности

отпорности конкретне биљне врсте на штетна дејства аерозагађења.

За изградњу коловозног застора, користити материјале који са аспекта заштите
треба да обезбеде смањење нивоа буке и вибрација које потичу од моторних возила.

Ради заштите од прекомерне буке на простору у обухвату плана, важно је
успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене
вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) предузимаће се

одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.

3.11. Услови и мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа

Склањање људи, материјалних и културних добара
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и

коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и

постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за

заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и

других несрећа. Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других
подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

У вези мера заштите од ратних дејстава нема посебних услова и захтева за

прилагођавање потребама одбране земље.

Мере заштите од земљотреса
Подручје Новог Сада спада у зону угрожену земљотресима јачине 7° и 8° МСЗ

скале, па сви објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником

о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима

("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере заштите од пожара
Подручје обухваћено планом представља широки појас земљишта који се

делимично простире кроз неизграђено пољопривредно земљиште где угроженост од

пожара није изражена у већој мери, а делимично се простире између двеју планираних

радних зона у којима је та угроженост изражена. Због тога се планира саобраћајница

Државног пута са дрворедима, који представљају заштиту од ветрова, па тиме и

заштиту у случају већих пожара. Такође, у условима изградње у суседним радним

зонама дефинишу се минимална растојања између објеката на комплексима.

Мере заштите од поплава
Према нивелетама терена, подручје није угрожено од поплава површинским и

подземним водама, па се примењују опште мере заштите изградњом одговарајуће

канализационе мреже, док се од високих вода Дунава простор штити постојећим

одбрамбеним линијама насипа у оквиру ширег брањеног подручја.

Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске

инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.
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3.12. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и

старим особама

Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о

техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим

особама ("Службени гласник РС", број 22/15) који ближе прописује техничке стандарде

приступачности којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са

отежаним кретањем и особа са инвалидитетом. Поред претходно наведеног правилника

треба узети у обзир и ЗКРБ Џ.А9. 201–206, који се односе на просторне потребе

инвалида у зградама и околини.
Приликом пројектовања тротоара, пешачких стаза и других јавних површина,

пешачких прелаза, места за паркирање и других површина, треба обезбедити њихову

међусобну повезаност и опремљеност знаковима за оријентацију. Нагиби ових

површина не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12). Највиши попречни

нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. За

савладавање висинске разлике између два нивоа (коловоза и пешачке стазе или

тротоара) неопходни су закошени ивичњаци минималне ширине 45ст и максималног

нагиба 20% (1 :5).
У корИДору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни

панои или друге препреке, а оне које су неопходне се видно обележавају.

Плато стајалишта јавног превоза мора бити ширине најмање 2 т без препрека.

Висина платоа одговара висини првог улазног степеника возила јавног превоза,

односно може бити највише 18 ст.
Знакови и табле за плоче које омогућавају оријентацију лицима са посебним

потребама морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. Знакови могу бити:

знакови за оријентацију (скице, планови, макете...), путокази и функционални знакови

(паркиралишта, стајаишта јавног превоза и др).

4. ПРАВИЛАГРАБЕЊА

4.1. Правила за опремање простора инфраструктуром

4.1.1. Правила за реализацију саобраћајне инфраструктуре

Правила грађења за мрежу саобраћајне инфраструктуре, треба да обезбеде

оптимално функционисање саобраћаја као и уклапање планиране трасе коридора у

специфичне карактеристике подручја кроз које пут пролази. Правила грађења ће се

анализирати уопштено за целу трасу, као и по специфичним деоницама трасе Државног

пута.
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Друмски саобраћај

а) Основни пројектни елементи пута:
- рачунска брзина: 100 Кт/ћ ван насељеног места, а 80 Кш/ћ у насељу,
· намена пута _ МОТОПУТ,

- величина моторног саобраћаја (ПГДС) 20.000 — 24.000 возила на дан (2031.г.),
– експлоатациони период: 20 година.

6) Геометријски попречни профил

– ширина траке за континуалну вожњу

– ширина ивичних трака
а) између возне траке и разделног појаса

б) између возне траке и банкине
– ширина разделне траке
- ширина банкине уз возну траку

в) Гранични елементи плана и профила

Ситуациони план:
– минимални радијус хоризонталне кривине
–максимални радијус хоризонталне кривине
- минимална дужина прелазне кривине
Подужни профил:
– максимални подужни нагиб

- максимални нагиб рампе витоперења
– минимални нагиб рампе витоперења
- минимални радијус конвексног заобљења

– минимални радијус конкавног заобљења

Попречни профил:
– минимални попречни нагиб
– максимални попречни нагиб

Прегледност:
- минимална дужина зауставне
прегледности
- минимална дужина претицајне

прегледности
– максимална ширина ЗОНВ прегледности
- минимални проценат претицајне

прегледности
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г) Основни елементи попречног профила

Основни елементи попречног профила су на отвореним деоницама:

- проточне траке 2 х 2 х 3,5 т = 2 х 7,0 = 14,0 ш,

–ивичне траке 2х2х0, 5 т=2.0 т.
Напомена: могуће су и следеће димензије ако то просторни услови дозвољавају,

а које ће евентуално бити дефинисане пројектним задатком и пројектном

документацијом:
(2х2х0,5т=2,0п1)

- разделна трака 1 х 4,0 т = 4,0 т.
Напомена: могуће су и следеће димензије ако то просторни услови дозвољавају,

а које ће евентуално бити дефинисане пројектним задатком и пројектном

документацијом:
(1 х 3,0 т = 3,0 т)

– банкине 2 х1,5 т = 3,0 т.
Основни елементи попречног профила на деоницама где је предвиђена изградња

сервисних саобраћајница, бициклистичких стаза и тротоара:
- проточне траке 2 х 2 х 3,5 = 2 х 7,0 = 14,0 т,
– ивичне траке 2 х 2 х 0, 5 т = 2,0 т.

Напомена: могуће су и следеће димензије ако то просторни услови дозвољавају,

а које ће евентуално бити дефинисане пројектним задатком и пројектном

документацијом:
(2х2х0,35 т=1,4т)

- банкине 2 х 1,5 т = 3,0 т,
– пешачке стазе 1 х 2,0 = 2,0 т,
– бициклистичке стазе 1 х 2,0 = 2,0 т,
– зеленило променљиво.

Основни елементи попречног профила путног објекта изнад железничке пруге,
надвожњака су дати у графичком прилогу.

Будући да се у оквиру плана рачунска брзина због теренских и урбаних

ограничења ограничава на Уг=100 (80) Кт/ћ могуће је применити и другачије елементе

попречног профила уколико се укаже потреба и докаже оправданост такве примене, а

нарочито уважавајући чињеницу да се овај део трасе може окарактерисати као деоница

ванградског пута прилагођена потребама насеља.
Тачан положај бициклистичке стазе у профилу Државног пута може одступати

од трасе дате у графичком приказу број 3. „План намене земљишта, регулације,
нивелације и саобраћаја“ у размери 1:2.500 у циљу очувања постојећег растиња,
положаја аутобуских ниша и канала за одводњавања атмосферских вода. Ширина
бициклистичке стазеје 2т и физички мора бити одвојена од осталих видова саобраћаја.

19



·;„д–шмм

–

„;

„да.

·

←·

д) Раскрснице
Планира се следећи тип раскрсница · површинске раскрснице.
Услови за изградњу раскрсница дефинисаће се предпројектним условима које

издаје Ш "Путеви Србије", а на основу којих ће се раскрснице дефинисати пројектном
документацијом. Сви саобраћајно–технички елементи раскрсница се дефинишу тако да
се раскрснице смештају у планирани коридор пута дефинисаним регулационим
линијама (граница плана).

Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине радијуси окретања и др.)

морају бити у складу са Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр.

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Правилником о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног

пута ("Службени гласник РС", број 50/11).

е) Коловозна конструкција
Коловозна конструкција Државног пута треба да задовољи услове тешког

теретног саобраћаја (осовинско оптерећење од најмање 11,51 по осовини) и треба да се

прилагоди свим деоницама (основна траса, путни објекат). На сервисним
саобраћајницама и прикључцима општинског пута, коловозну конструкцију

прилагодити планираним саобраћајним оптерећењима.

ж) Путни објекти
Путни објекат реализоваће се према решењима која ће бити дефинисана у

идејном пројекту, а у складу са свим условима надлежних установа.

з) Пешачке и бициклистичке стазе
Пешачке стазе израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који

могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих
намена саобраћајних површина. Ово поред обликовног и визуелног ефекта има

практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).

Бициклистичке стазе завршно израђивати од асфалта.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно

уређење тротоара у складу са графичким приказом, а све у складу са ЗКРЗ Џ.А9.202.

Правила и услови за уклањање саобраћајних објеката

Постојећи саобраћајни објекти на простору плана који се не уклапају у планско

решење ће се уклонити. Услови за њихово уклањање ће се дефинисати кроз идејни

пројекат пута. Уклањају се сви сегменти постојеће уличне мреже и прикључци, који

НИСУ СЗСТЗВНИ ДСО ПЛЗНСКОГ решења.
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Правила и услови за реконструкцију саобраћајних објеката

Реконструишу се објекти који су у целини или њихови делови уграђени у

планско решење. На делу постојеће трасе реконструише се и дограђује постојећи

коловоз магистралног пута чија траса ће се уклопити у планско решење

Услови за реконструкцију наведених објеката биће дефинисани кроз идејни

пројекат пута.

Услови за прикључење на саобраћајну мрежу

Прикључење корисника на Државни пут може се вршити само преко сервисних

саобраћајница или постојећих и планираних прикључака који су дефинисани у

графичком приказу број 3 "План намене земљишта, саобраћаја, регулације и

нивелације" у размери 1:2.500. Колски приступи ће се прецизније дефинисати

пројектном документацијом.
Директни колски приступи на Државни пут нису дозвољени, осим за постојеће

две станице за снабдевање горивом моторних возила.Сви укрштаји и прикључци,

односно саобраћајне површине којима се повезује јавни пут ниже категорије јавним

путем више категорије, односно прилазни пут са јавним путем, морају се изградити са

тврдом подлогом или са коловозним застором истог типа као и јавни пут више

категорије са којим се укршта.

ОПШТИ УСЛОВИ за постављање ИНСТЗЛЗЦИја

Планира се да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким

подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака

попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за

по 3 т са сваке стране,
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте

коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 т.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног

канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте

заштитне цеви износи 1,20 т.
Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се

стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од

спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7 га

од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним

условима.
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УСЛОВИ за паралелно вођење ИНСТЗЛИЦИЈЗ са путем

Предметне инсталације морају бити поставље минимално 3 111 од крајње тачке

попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канапа

за одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети

режим одводњавања коловоза.
На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека

или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање

клизишта.

Услови за изградњу пролаза за дивље животиње

Пролази за дивље животиње реализоваће се према решењима која ће бити

дефинисана у идејном пројекту, а у складу са свим условима надлежних установа.

Железнички саобраћај

Посебни услови

На основу Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13, 91/15 и

113/ 17 - др. Закон), Закона о безбедности и интероперабилности железнице

("Службени гласник РС", бр. 104/13, 66/15 - др. Закон, 92/15 и - др. Закон), правилника

који важе на железници и расположиве документације, услови "Инфраструктура

железнице Србије" а.д. су следећи:
1)Могуће је планирати проширење постојећег надвожњака, изградњом друге

коловозне траке Државног пута, као и бициклистичких стаза, тако да сви елементи

објекта морају бити усклађени са елементима пруге на којој се објекат планира.
2) Висину доње ивице конструкције друмског надвожњака изнад предметне

железничке пруге мерено од горње ивице шине, ускладити са постојећом висином

надвожњака.
3) Најближа ивица стуба надвожњака мора бити на удаљености 3,5 т од осовине

најближег колосека.
4) Сви остали елементи за изградњу Друмског надвожњака биће дефинисани у

оквиру посебних техничких услова за шта је потребно доставити захтев Сектору за

развој "Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Општи услови

Општи услови железнице које треба имати у виду при изради плана, а према

Закону о железници и Закону о безбедности и интероперабилности железнице, као и

другим прописима који важе на железници, су следећи:
1)Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка

пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког

саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела.
2) Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте

напрузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна,
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електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде

железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким

службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког

саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор

изнад пруге у висини од 12т, односно 14 т код далековода напона преко 220 КУ,

рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени

путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу

са обе стране колосека у ширини од 3 т рачунајући од осе колосека, укључујући и

простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.
3) Пружни појас је земљишни појас са 06 стране пруге, у ширини од 8 т, у

насељеном месту 6 т, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и

ваздушни простор у висини од 14 т. Пружни појас обухвата и земљишни простор
службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који

обухвата све техничко–технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до

најближег јавног пута.
4) Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од

25 111, рачунајући од осе крајњих колосека, који функционално служи за употребу,

одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.
5) Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од

100 т.

4.1.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две

регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано

или обострано уколико је улични фронт шири од 20 т.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да

водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и

објекте инфраструктуре.
Минималне хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и

објеката инфраструктуре је 1 т, а вертикално растојање водоводне мреже од других

инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 т.
Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице

инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети

одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 т мерено од коте терена, а на

месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на

дубину постојећег цевовода
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од

ширине пута за мин. 1 т од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број

хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних

хидраната.
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Водоводни прикључци
Планом се омогућава прикључење објеката који се налазе ван обухвата плана, на

водоводну мрежу која је предмет овог плана, уколико постоје техничке могућности, а

све према условима ЈКП "Водовод и канализација" из Новог Сада.
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни

водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а

завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП

"Водовод и канализација" на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна

унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком

о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке

в0де и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/ 10 и 8/11) и

Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за

водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада",

број 13/94).
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ВН 25 тт.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан

прикључак.
Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за пословне објекте,

постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели

корисника 0,5 т од регулационе линије.
КОД изградње пословних објеката површине преко 150 т2 код којих је потребна

изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима

противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника ЕМ 63 тт, са монтажом

водомера ВН 50 тт.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска

мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално ЕМ 110 тт, са монтажом
водомера ЕМ 100 тт.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности

ЈКП "Водовод и Канализација" Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације полагати у зони јавне површине између две

регулационе линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични

фронт шири од 20 т.
Минимални пречник фекалне канализације је 0 250 тт, а атмосферске

канализације 0 300 тт.
Трасе канализације се постављају тако да задовољи прописана одстојања у

односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
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Минимално хоризонтално растојање од Других инсталација и објеката

инфраструктуре је 1,0 т, а вертикално 0,5 т.
Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни

и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 т, мерено од горње

ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту

прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину

постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на

прописаном растојању од 160–200 ЕМ, а максимум 50,0 т.

Канализациони прикључци
Планом се омогућава прикључење објеката који се налазе ван обухвата плана, на

канализациону мрежу која је предмет овог плана уколико постоје техничке могућности,

а све према условима ЈКП "Водовод и канализација" из Новог Сада.

Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у

ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водовод и канализација", а у

складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину

организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања

вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10 и 8/11) и Правилником о техничким

условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем

канализације ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на

канализациону мрежу, ако је она изграђена.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником ВН 160 тт.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 т од регулационе линије

парцеле.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на

фекалну канализацију под условом да се постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и

одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном

мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и

лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у

надлежности ЈКП "Водовод и Канализација" Нови Сад.

Водни услови
Услови заштите вода од загађења дати су у пододељку 3.10. „Услови и мере

заштите животне средине“.
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4.1.3. Правила за реализацију енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење на електроенергетску мрежу решити повезивањем на постојећу или

планирану електроенергетску мрежу или директно из трансформатоеске станице.

Прикључак извести изградњом подземног прикључног вода до кабловске прикључне

кутије, у складу са електроенергетским условима Електродистрибуције "Нови Сад".

Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од

постојеће или планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају

потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем

директно на гасовод средњег притиска. Детаљније услове за прикључење прибавити од

НЗДЛСЖНОГ дистрибутера.

Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација

Прикључак на мрежу електронских комуникација решити повезивањем на

постојећу или планирану мрежу до типског прикључног ормара, према условима

локалног дистрибутера.

4.2. Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта

У оквиру обухвата плана нема обавезе израде урбанистичког пројекта.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских

услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
Саставни део плана су следећи графички прикази:

]. Извод из Просторног плана Града Новог Сада. ..............................................А-З

2. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Каћ ..........................А-З

3. План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја .................. 1 : 2500

4. План регулације површина јавне намене ...................................................1 : 2500

5. План водне инфраструктуре ........................................................... 1 : 2500
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План детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу садржи текстуални део

који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке приказе израђене

у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог

Сада.

По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог

Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу

"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и

грађевинске послове.

План детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу доступан је на увид

јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет

стране твћцрзћпалоујзаожз .

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА где? ик

Број: 35-362/2016-1 [_ „„ /ита
29.јун 2018. године “/
НОВИ САД авко Јелушић
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Графички прилози:
1. Извод из Просторног плана Града Новог Сада. ....... _. ........................................ А—З
2. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Каћ. ......................... А–ЗЗ.. План намене земљишта, регулације, пивелацијс и саобраћаја. ........ , ........ 1 : 2500
4. План регулације површина јавне намене............ . ......................................... 1 : 2500
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6. План енергетске инфраструктуре ....................................................1 : 2500
7. Попречни профили ............................................._ ........................... 1 :300.
8. Твиско решење прелаза тротоара преко к'оловоза.

2,2. Веза са плановима вишег реда и другим плановима

Услови и смернице за израду плана дефинисани су Просторним планом ГрадаНовог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 1 1/ 12) (у даљем тексту: ППГНС),
којим је обухваћени простор намењен за јавну саобраћајну површину · државни пут 1

реда, при чему се задржава постојећа траса пута и планира се њено проширење за још
једну коловозну траку.

Планом генералне регулације насељеног места Кап ("Службени лист Града Новог
Сада", број 23/13) (у даљем тексту: План тенерапне регулације), дефинисани су положај
и регулација овог путног правца, као и садржаји“ попречног профила пута. Тако, у

')а.









3.1.4. Климатске карактеристике

Клима је умерено–континенташтог типа са карактеристикама субхумидне имикротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета самалом. количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролећни ијесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули 72.8пнн/т2 и децембар 58,5 шти/1112, и два Минимума · март 35,3 тих/т2 и септембар 33,4пнп/птЈ, при чему је укупна сума воде од'падавина 593 пир/пи.
Релативна влажност ваздуха је у распону од 60–80% током целе године.Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правциветра нису посебно значајни, Јачина встрајс између О,81–1,31 т/з.

З.].Б. Заштићена природна добра

На простору у обухвату плана не постоје евидентирана заштићена природнадобара. ·

3.1.6. Зеленило –– постојеће стање вегетације

На простору који је у обухвату плана заступљена је претежно травнатавегетација у зони заштитног појаба са сваке стране Државног пута, делови Њива(пољопривредно земљиште) и понеке самоникло аутохтоно солитерно стабло.Прилази станицама за снабдевање горивом и њихове слободне површине узДржавни пут садрже декоративну претежно ниску и четинарску вегетацију.

3.2. Створене карактеристике

3.7„1. Заштићена културна добра

У регистру заштићенихкултурних добара, унутар подручја обухваћеног планомнема заштићених објеката.
У непосредној близини простора обухваћеног планом утврђено је више

локалитета са археолошким садржајем који су регистровани на старој високој обали
Дунава, и то су:

– локалитет "Попов салаш" који се простире од западне границе КО Каћ ка
југоистоку до индустријског колосека;

- локалитет "Потес пад ритом" који се простире на катастарским парцелама бр.
4713 и 4714;

– локалитет "Потес над ритом" који се простире на катастарским нарпелама бр.
4474, 4475, 4476, 4497 ·– 4501, 4506 и 4507 КО Каћ;

- локалитет "Потес над ритом" који се простире на парцели број 4492 и околним
парцелама у КО Каћ.

Локалитети су дати на графичком приказу " План намене земљишта, саобраћаја,
регулације и нивелације" у Р 1:2500. На основу Закона о културним добрима
("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11–другп закон и 99/1 1–други закон). локалитети
са археолошким садржајем и археолошки предмети сматрају се добрима која уживају





путем Римски шанчеви – Каћ, и “то са његовом раскрснином у нивоу, која је уједно ивеза двеју новоформираних радних зона које се пружају непосредно уз Државни пут. УзДржавни пут су обострано изграђене две станице за снабдевање горивом. које суприкључене на њега. Од источне траннне обухвата плана почиње дспивеЈпЈСанараскрсница, којом се од Државног пута одваја Државни пут ПА–1 29, ка Каћу.
3.3.2. Водна инфраструктура

3.3.2.1. Снабдевање водом

У обухвату плана нема излрађене 'водоводне мреже. Корисници околногпростора задоводљавају своје потребе за водом преко бушених бунара на сопственимпарцелама.

3.3.2.2. Одвођењс отпадних и атмосферскихвода

У обухвату плана нема изтрађсних објеката канализационе мреже нитиотпадних нити атмосферских вода. Отпадне воде корисника околног простора решавајусе преко септичких јама на парцелама, док се атмосферске воде–упијају у тло или сесливају са постојећег пута ка околном терену.

3.3.3. Енергетска инфраструктура

3.3.3.1. Снабдевање електричном енергијом

На подручју постоји изграђена надземна и нодземНа елетсгроенергетскамрежа,која се снабдева из трансформаторских станица (ТС) 1 10/20 !(У (35/2О(10) !(У) "Римски
шанчеви", и ТС ] 10/20 ](У "Нови Сад 9 ·

'

РафиНерија“. Постојећа мрежа техничкизадовољава све услове за квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом.

3.3.3.2. Снабдевањетоплотном енергијом

У обухвату плана постоје значајни коридори крупне термо'енергетсксинфраструктуре. Преко западног подручја плана, а испод постојећег путног правца,
пролази разводнн гасовод високог притиска Р! '—О4—О4 Госпођинци-Нови Сад. Занггитни
појас гасовода износи 30 т лево и десно од осе инсталације и у њему није дозвољена
изградња објеката. Преко западног подручја плана, а у новом енергетском коридору
пролазе и нафтоводи Бачко Ново Село–Нови Сад (ПН–1), Надрљаи–Нови Сад (ЦНС) иЕлсмир–Нови Сад (ЕНС). У истом коридору планира се изградња предуктов'ода Нови
Сад–Сомбор, а у даљој перспективи и паневропског нафтовода. Заштитни појаснафтовода и продуктовода износи 30 т лево и десно од осе инсталације и у њему није
дозвољена изградња објеката за становање и боравак људи.

З.3.3.3. Електронске комуникације

На подручју постоји изграђена мрежа електронских комуникација која
задовољава потребе садашњих корисника простора,





· очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне
средине,

· максимално могуће смањење свих активности које имају негативне еф'сктс на
природни систем,

– утврђивање конкретних мера, услова и режима заштите Животне средине,
– побољшање квадитетаваздуха у складу са стандардима. смањењем емисија из

друмског саобраћаја,
· смањење емисије буке која потиче од саобраћаја,
· обнављање и подизање заштитног зеленог појаса дуж пута,
· контролу загађености земљишта.
- смањење испуштања нутријеиата и других опасних материја у земљиште,
— одводњавање пута,
· спречавање акцидентног изливања опасних материја из цистерни,
– увођење система мониторинга,
· увођење ефикасног сисТемауправљања отпадом,
· ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја,

43. Избор шшнкатора

На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на Животну
средину. Индикат'ори су веома прикладни за мерења и оцењивање планских решења са
становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје
треба смањити или елиминисати. Они представљају један од инструмената за
систеМатско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и
сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности упрошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање.

Да би индикатори били поуздани на свим инвоима планирања као инструмент за
компарацију, неопходан је усаглашен систем праћења који подразумева:· јединствене показатеље,

– јединице мерења,
–' метод мерења,
— период праћења,
– начин обраде података,
– приказивање резултата.
Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама:

статистичким заводима, заводима за јавно здравље и здравствеНу заштиту,
хидрометеоролошким службама, теолошким и геодетским заводима, заводима за
заштр'тту природе и др. ·

Приказ индикатора одрживог развоја је лимитиран начином прикупљања и обраде
статистичких података. Индикатори одрживог развоја морају бити коришћени у
контактима са међународним организацијама и институцијама.

На основу Правилника о Националној листи инднкатора запт-ттс животе средине("Службени гласник РС", бр. 37/11), на простору у обухвату плана. релевантан суследећи индикатори:
— годишња температура ваздуха,
– годишња количина падавина,
– угрожене и заштићене врсте,
· заштићена подручја.



5. ПРОЦЕНА МОГБ'БИХ УТИЦАЈАПЛАНИРАНИХАКТИВНОСТИ
НА Ж'ИВОТНУСРЕДИЕ–Њ'

Циљ израде стратешке процене утицаја на животну средину је сагледавање

могућих негатпвхшх утанаја планских решен-ва на квалитет иотвотне средине и

прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односио довођење у

прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се

постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом предвиђа-те алептвх-тостн.

'! · •
5.1. јдроцена утицаја варијантпнх решења плана на животну средину

са мерама заштите и варијанта решење у случају "организовања плана

Закон не проти—јеује шта су то варијант-ш решења плана 'која подшоку стратешкој

процени утицаја.
,

Планом нису разматрана варијаптпа решења, али имајући у виду ншвспнну да је
ЗакОном о стратешкој процени утицаја на животну средину прописана обавеза

разматрања варнјаитштх решења, у Извештају су разматране две могуће варијанте:
– Варијанта ! · да Се План детаљне регулације дела Државног пута НЗ ~ 12 у Кану

не усвоји;
– Варијанта 11 а да се План детаљне регулације дела Државног пута НЗ ~ 12 у Каћу

усној и и имплементира. ·

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину
утврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења,
огршпхчавајући се у том контексу на позитивне и негативне ефекте доношења или

педонотпељаштапа.
·

Приказ Варијанте ! – неусвајнњеплана
ћланскн документ представља основни тп-тструмепт управљања простором.

1··1епостојаље Плана значи непостојшве штскваттп-тх мера и услова за оргат–тизовање

антивностп у простиру и његово коршлћење уз обавезне мере заштите и унапређења
животне средине, прописане Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину.

У случају переаШтзоВања Плана детаљне регулације делаДржавног пута НЗ – 12 у

Кану могу се шекинатн бројни негативни ефекти на жииотпу средину.
Ј'Трикватањсм Варијанте ! задржало би се постојеће стан–„е у простору које

подразумева:
– велика фреквенција теретног саобраћаја,
— загађење зеМљшпта у зони саобраћај-пите,
.– неетајање п лшрштапија постојећег вредног зеленог фонда,
· непостојање бициклнс'Гичких стаза,
· псискорншћепост потенцијшта простора.

Неусвајање Плана, може за нослештцу имати:
~ недостатак мера п инструмената за управљање простором на еколошки

прихватљив и одржив наш-ш,
—· непоштовање општих и посебних сМерница и мера заштите животне

средине.

Приказ Варијанте П ·– усвајање и пмплемептнрање плана
Прихватањем Варијанте П створили би се услови за побољшање квалитета живота

грађана, уз спровођење мера заштите и унапређења животне средине прописаних
Штаиом и Стр'атешком проценом утицаја.





1Табела 1: Критеријуми за оненишање величине утицаја
Величина утиција Ознака Опис. _

Критичаи
'

'
, Јак негативан утицај

Вери Већи негативан утицај

Мањи “·! Мањи иегативат-тутицај

Нема утицаја/нејасан 0 Нема угицаја, нема података

„што
Ј'Њзит'иааи Мањи нозтггиваи утицај

Повољан ,
„. 'Већи позитиван угинај

Врт) невољни *ј„,ј'„°т5?„:3' Јакпозитиван угицај

Табела 2: Кртцеријуми за оцењивање просторних размераутипаја

из ·. к.}уу'
·Регионшши &

*', Мотућ утицај у простору регије
Опис

Опцшшеки Могућ утицај у простору отнтиис

Градски Могућ утицај у подручју града

Ло'катши Мотућ утицај у иској зони или делу града

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође

иредсташш важан критеријум за полошет–ње одлука у току израде плана. Вероватноћа
утицаја одређује се према следећој скали:

Табела 3: Скала за процену вероватноће утицаја
Вероватноћа Озиак: Опис

ТЕЛ—м“– , „" Утицај известан
**};тше од 5632– Утицај нероаатат–х

Марисол 50% Утицај могућ

Мање од 1% Н Утицај није вероватан

1'1орец'тош, додатни критеријуми се могу извести према времену трајања утицаја,
"олиоеио послетшца. У том смислу могу се дефинисати ттривремени–нолрементт (П) и

дугојрајт–ш (Д) ефекти.

Табели (“Време“Џшјања утицаја
Ознака Опис

Т т дуготрај пи

ПРИВРС МСННЧХОНрСМВЈ“!

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских
РСЦШЊЦ Нд ЦИЈЊСВС СТРЗ'ШЦККС ЛРОЦСЦС арци–х се евалуација значаја идентификованих
утицаја за оетварт-шање циљева стратешке процене утицаја.

У наредној табели дата су планска решења у предлогу плана обухваћена
проценом утицаја:





Табиш 7: Проценапросторних размера утпиајдишинских решења ни животну срсдииу
Цшновп Пратите !"!лаиска решења

процене 12345578'910'
· „...–!.

оЧуиање еколошког Г Л Г Л Л Л Л Л Л Л

капацитета простора и
побољшање ившппсш

животне: средине „_

2. _МВКСНМШШОМОР/ће Ј1 Л Л Л Л Л Л Л Л Л
смањење свих активности
које имају иештнине ефекте

ни природни сисгсм
3 , угирђниињс'коп'Крогппх Л Л Л Л Л Л Л

мери, услова и режими
заштите животно сршишс , __ у

4 ,
' ' побољшање квшппчш Л Л Г Л Л Л

*

ваздуха у складу са
стандардима, смаЊсњом
емисија из ирумспог

„}

саобраћаја
Њ.

5„ [смањење емисији бум: која Ј] Л Л Л Л Л
потиче од џаобрцћџји

6_ обнављање и подизање Д Л Л Л Л Л
ацшт'итиог зеленог појаса

дуж пута
7_ конуролазашђрпос'ш Л Л ' Л

земљишта .-
& смшшњс попуштања Л Л Л Л Л Л

путнјспцти и других
опаснихмашријц у

зсмљшшч „ __

9_ Одвошшиањепута Л Л Л Л

]0_ спречавање икпндентиог Л Л
изливања опасних материја

из цнсксрнп
[ 1. увођењеСистеми Г Г Г Г

мониторинга _ _ц

] 2. уврђсни: ефикасног системи Л „
Л Л

„
управљања оннџшм _ _ А

13! дефиниспо и Осзбсино Г Л Л Л Г
одвијати саобрићија

Табела 83 !!ропспц вероватноће утицаји планских решења на ишиотпу средину н

елсмсптс одрживог развоја

Циљеви стратешко Плански решења
происпс 12'3'45678910

}. дчуввље еколошког и и и “и н в и и и и
кшшшнта простори и
побољшање кршншстц

жлшотнс средине _ _ _ > _–
2„ Максимално мшућч В В Н И И М 14 И И М

смшвењс свих активност
које: имају ишшпапе ефекте

_“ на природни систем “__ 4

3,
*

утврђивање конкретних В М И И И Н И
МСРЦ, УСЛОВЦ " РСЖНМЗ .....__.цк.

15



ЗЗШТНТС ЖИВО'ГНС средине
побољшање квалитета
ваздуха у складу са

стандардима, смањењем
емисија из друмског

саобраћаја
„

М Н '

111

смањење емисије буке која
потиче од саобраћаја

и и'јв
обнављање и подизање
заштитног зеленог појаса

дуж' пута

13

контрола загађености
земљишта

и“
смањење испуштања
нутријеиата и друГпх
опасних материја у

земљиште
одводњавање пута

спречавање акшшснтног '

изливања опасних материја
из цистерни

·:·:

11. увођење система
мониториита

И

12. увођење ефикасног система
управљања отпадом

И

13. ефикасно и безбедно
одвијање саобраћаја

И И В И И

Табела 9: Процена времена трајања угпцаја планских решења на животну средину и
елементе одрживог развоја
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очување еколошког
капацитета простора и
побољшање квалитета
животне средине
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максимално мотуће
смањење свих активности
које имају нетативне ефекте

на природни систем
утврђивање конкретних
мера, услова и режима

заштите животне средине
побољшање квалитета
ваздуха у складу са

стандардима, смањењем
емисија из друмског

саобраћаја
смањење емисије буке која

потиче од саобраћаја
6. обнављање и подизање

заштитног зеленог појаса
дуж путаГ←—'

контрола загађености
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У случају ак'пидента најчешће долази до просипања нафтних деривата из
резервоара возила и до Загађења околног земљишта, подземних вода. као и уништавањабиљног света.

Уколико до акцидента дође, морају се предузети мере брзе санације и
рскултивације како не би дошло до нежељених последица.

5.5.8. Инфаструктура

5.5.8.1. Саобраћајна инфраструктура

Траса коридора Државног пута планира се са две коловозне траке (постојећа и
планирана) од којих је свака са по две саобраћајне траке по смеру. Разлог овоме су
очекивана саобраћајна оптерећења на овом коридору. Дограђује се лева коловозн'а
трака. , ,

У складу са просторним условима и наменом простора у окр'уЖењу, дефинисани
су садржаји попречног профила, тако да поред коловоза Државног пута садрже и
бициклистичке– стазе, и то на деловима где се пут пружа по надвоховаку, као и уз
пољопривредно земљиште. Међутим, на деловима трасе уз планиране радне зоне,
планиране бициклистичке стазе смештају се изван обухвата плана, а у окв'иру
планираних сервнспнх саобраћајница, паралелних са Др>кавним путем.

Стационаже су дате оријентациоио (тачне станионаже ће бити дефинисане у
пројектној документацији), и то: , ,

1.)· · ит 177+412 · почетна стациопажа деонице Државног пута обухваћене
планом; деоница 1он 177+412 · Кит 177+736 представља нутни објекат надвожнњак
изнад локалне једноколосечне Ј—Јеелсктрн(1)нцира1-те железничке пруге (Подбара) -
Распутница 3 ·– Распугница 2 — (Каћ). Поред постојећег путног објекта планира се нови
надвожњак за леву коловозну траку Државног пута; _

2.)
,

Кит 178+714 — прикључнн сервиспих саобраћајница планиране радне зоне
са обе стране Државног пута. На прикључцима с'у плавирана проширења коловоза
Државног пута за додатне траке за улив/излив са/на трасу пута. Планирана су само
десна скретања код укључења на Државни пут;

3.) Кит 179+257 - станица за снабдевање горивом Моторних возила "Јелић"са
леве стране пуга. Изградњом планиране леве траке пута ће се изградити и планирана
проширења коловозаДржавног пута за додатне траке за улив/излив еа/на тр'асу пута;

4.) Кш 179+319 – станица за снабдевање горивом моторних возила "Мол" са
десне стране пута. Реконструкцијом постојеће десне коловозне траке, реконструисаће
се и постојеће додатне траке за улив/излив саЈна трасу пута;

5.) Кт 179+541 · прикључење општинског пута Римски 113анчеви—Каћ и
сервисних саобраћајница. На прикључцима су планирана проширења коловоза
Државног пута за додаТне'траке за улив/издив са/на трасу пуга. Планирана су само
десна скретања код укључења на Државни пут. Међутим, у првој фази реализације, до
изградње планиране денивелисане раскрснице Државног пута на истоку (изван
подручја обухваћеног планом, на стапиопажи Кип 180+347), планира се изградња
раскрснице са пуним програмом скретања, са додатним. саобраћајним тракама за
улив/излив са/на државни пут и додатним саобраћајним тракама за лево скретање са
државног пута како би се омогућила ефикасна веза радне зоне северно од Државу–ког
пута са грађевинским подручјем насељеног места Каћ; те смеровима ка Новом Саду и
Зрењанину. Раскрсннца се мора спремити семафорском ситализа'пијом, као и
додатном сигнализацијом која би упозорила учеснике у саобраћају на посебан режим
саобраћаја на предметној раскрсници.



6) 11111 1791768 – крајња, источна стационажа деонице Држатшг пута
обухваћене планом.

Као мсродавио возило усваја се трипо возило максималне дужине до 12 111.

У ок'риру плана, Ширина регулација дуж Државног пута су проиеплмае, као 11

садржаји 'у оквиру попречтжш профила, што је последица низа ограничавајућпх услова
(пос1оје1'1а 1раса пута, конфигурација терена, постојећи изграђени обј е1111–,1

инфрашрукгура, услови надлежних установа и др,). Карактеристични попречни
профили су дати у прилогу плана. Диме1~13нје су дате оријентациоио, а коначне
димензије ће се дс111ннпсати у пројектиој 1,1окумепта1џ1ји.

У обухвату плана се налазе само пристуни станицама за снабдевањем горива, док
је земамппте са изграђеним с·1·аии1_1ама за снабдевањем горива изван обухвата плана.

Заштитни појас 11 појас контролисане градње
На основу члана 20'. 29.11 30 Закона о јавним путевима ("Службени гласник

Републике Србије", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 11 104/13) заштитни појас 11 појас
контролисане 1ралње Државног пуча планирају се тако да први садржај објекта
1111сокоградиде буде удшњеп мипш'иално 20 111 од ивице землмшпог појаса Државни
пута, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијшља саобраћаја на предметпом
државпон путном правцу. Уз делове подручја обухваћепот планом кој·а се непосредно
паслаЊају на 1ра11сш111ска подручја радних зона у агару Каћа, заштитни појас и појас
контролисане 1радњеДржавног пуга поклапају се са границомовог плана.

У зашштпом појасу јанпо1·1·1уга на основу члана 28. став 2. Закона о јавним
путеиима ("Службени 1Ј1аспик Републике Србије", бр. 101/05, 123/07,101/11, 93/12 и

104/13),1у1ожс да се тиши, односио поставиш, водовод, канализација, топлоаод,
железничка пруга и други сличан објекат као и ··1·1елекому1пп1,апноис и електро подове,
инсталације, постројења и сл.., по претходио прибављеној сагласност упранљача јавног
пута која садржи саобраћајно–тежити услове.

У појасу контролисане 1–1зградње забрањено је отварале рудника, каменолома п

депонија отпада и смећа,

Јииип путнички саобраћај
У обухвагу плана нису плшшрана стајалишта јавног преноза

Парк'иралиштн
У обухвату плана нису планирана паркиралпптга.

Биниклисгички саобраћај
Дуж коридора Држаипш пута су планиране бициклистичке стазе које су делови

међународних и националних (1111111111111111чкпк коридора. Ове бициклистичке стазе
морају Биш физички одвојено од копоиоза и минимално ширине° т.

'Гршоари
На деоницама Државног пута уз које се пружају радне зоне, планирани су

·:ротоари али _у·ну1ар сервишпх саобраћајница које су планиране изван обухвата плана
На планираној раскрсници са отпптипскпм путем Римски Шапчсви–Кап и ссрапспим
саобраћајницама, планира се пешачки прелаз.
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Железнички саобраћај
На западном делу простора обухваћеног планом. Државни

пут се укршта са локалном једноколосечном неслсктршјпншрапом железничком пругом
(Подбара) – Распутнина 3— Распутнина 2– (Каћ). Укрштање је изведено путним
објектом надвожњаком. Задржава се постојећи надвожњак, као и Постојеће земљиште
на којем се Налазе капацитети јавне железничтсе инфраструктуре. Планира се изградња
новог путног објекта ради изградње друге саобраћајне траке Државног пута. као и
обострано планираних бициклистичких стаза.

Правила грађења за мрежу саобраћајне инфраструктуре, треба да обезбеде
оптимално функционисање саобраћаја као и уклапање планираНе трасе коридора у
специфичне карактеристике подручја кроз које пут пролази.

Планирано решење (уз примену одговарајућих Мера заштите) у области
саобраћајне инфраструкгуре неће имати негативне ефекте по 'животну средину.

5.5.8.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом корисникаоколног простора биће решено преко планиране

водоводне мреже која ће функционисати у склопу водоводног система насеља Каћ.
Водоводна мрежа ће се изградити у оквиру режијскнх саобраћајниЦа северно и

јужно од државног пута.
На простору где не постоје режијске саобраћајнице планира се изградња

водоводне мреже у зони државног пута-, тако што ће се водовбдна мрежа 'водити
паралелно или укрштатн под правим углом са државним путем, а све у циљу
повезивања водоводне мреже ујединствепуфункционалну целину.

Паралелно вођење и укрштање водоводне мреже са државним путем мора „бити у
свему према условима ЈП "Путеви Србије".

Изградња и каснија “експлоатација водоводне мреже ни на који начин не смеју
реметити функционисање државног нута.

Планирана водоводна мрежа биће профила (75 100 што и својим капациТетом
задовољиће потребе за санитарн'ом водом корисника околног простора.

Процењује се да ће планирано решење снабдевања водом. 'на подрунју плана.
очувати и унапредити квалитет животне средине.

Одвођење отпадних вода
_

Одвођење отпадних вода корисника околног простора биће решено преко
планиране канализационе мреже отпадних вода која ће функционисати у сКлопу
канализациопог овстема насеља Каћ.

Канализационе мрежа отпадних вода ће се изградити у оквиру режијских
саобраћајница северно и јужно од државногпута.

На простору где не постоје режијске саобраћајнице планира се изградња
канализационе мреже у зони државног пута, тако што ће се канализациона мрежа
водити паралелно или укрштати под правим углом са државним путем. а све у циљу
повезивања канализационе мреже у јединствену функционалну целину.

Паралелно вођење н укрштање канализационе мреже са државним путем мора
бити у свему према условима ЈП "Путеви Србије".

Изградња и каснија експлоатација канализационе мреже ни на који начин не смеју
ремстнтн функционисање државног пута.

Планирана мрежа биће профила (& 250 или и својим капацитетом задовољић'е
потребе за одвођењем отпадних вода корисника околног простора.



Процењује се да ће планирано решење одвођења отпадних вода, па подручну

плана, очувати и уиапршш'ти квштитет животне средине.

Одвођење атмосферских вода
Однођење атмосферских вода држааног пута биће решено преко планиране

каншшзанионс мреже атмосферскнк вода.
Планом се предвиђа изградња зацсшисис канализационе мреже атмосферских

вода у разделиом острву. -

Поменута канштт-хзацт–тја сакупљаћс атмоетјтерску вода само са коловоза и биће

оријеитисшш на планирану каишнтзаниопу мрежу атмосферских вода насеља Каћ

(штанирашт цевовод профила 0 700 они, који ће се улити у постојећи мелиораш-тоии
канал К–61 1 који функционшле у склопу мелиорационог слива "Ковиљ").

А'л'Мосфсрске Воде сакосипа пута и околног зеленила делом ће се унијати у тло, а

делом ће се гравитационо слгшатн ка отвореним путним канадтма који ће се изградити
уз иожину пута. Планнргши отворени Путин канали биће самоутн–тјајуТш, с обзиром да у
близини нема постојећег водотока који би био њикоирецтшијент.

Планом се омогућава да се 'заценљена атмосферска канштизанија улива и у
самоуинјајуХ'ш отворене путне канале, уз услов да се воде третирају на сенаратору пре
унуштшш у Малеш. '

*

Планом се осташља могућност измештања траса атмосферске капштизације п

отаор'ет–те путне кштштске мреже, а у складу са пројектно техничком документацијом
која се буде радила за потребе реализације пута. .

["1ронењује се да ће планирало решење одвођења атмосферских вода, на подручју
шт'аиа,· очувати н унгшреди'ти Квалитетживотне средине.

5.583». Енергетска инфраструктура и електронске комуникације

Снабдевање електричном енергијом
Планом дстшљне регулације у делу снабдевања електричном енергијом планира

се изградња нових капацитета · 20 !:У водова, трапсформаторскнх станица и пратеће
дистрибутт-шне мреже и мреже јавног „и спољног осветљења. 1'1ланнрана
електроснерге'тскамрежа храдиће се подземно.

Коришћење обновљивих извора енергије има велики утицај на заштиту животне
средине. У оквиру одељка о обновљивим изворима енергије дати су услови за активно
коришћене соларне енергије у сврху снабдевала пратећих садржаја електричноом
енергијом.

(

ГШтребно је да се све актиностп у овој области одвијају са циљем да се спречи
негативан упитај на животну средину. То подразумева примену свих норматива и

стандарда који се примењују при изградњи одакле врсте објеката и поштовање услова
ладлеи'н-шх оргшјаи организација код издавања услова, одобрења и сагласности за

изградњу спектрош:сргетскпх објеката.

Снабдевање топлотном енергијом
1'1ланом дстшше регулације у делу спабдеишиа топлотном енергијом планира се

изградња гасне. ншјзраструктуреу регулацији пута.
Прединђе'на је и заштита гасОвода високог притиска, нафтовода и будућег

пролуктовода занитигиим коридором у коме није дознолена изградио објеката.
Потребно је да се све антивности везане за планиране циљеве у овој области

одвијају са циљем да се спречи негативан утицај на животну средину. Приликом
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изтрадње гасоводне мреже и планираног продуктовода морају се поштовати све
прописане мере заштите и технички услови за ову врсту ит–тстат'тације. '

Процењује се да планиране активности у “вези са електроенергетском и
термое'пергетеком инфраструктуром неће имати утицаја на очување и унапређење
квалитета животне средине.

Електронске комункације

Планом детаљне регулације планира се да инфраструктурни коридор буде
комплетно опремљен инфраструктуром електронских. комуникација.

У регулацији, односно попречном профилу инан'ираног путног објекта
резервисани су независни коридори за изградњу мреже електронских комуникација
која ће обухватити међумесне и месне подземне каблове. Такође је могуће постављање
уличних кабинета, изтрадња телефонских говорница, постављање антет—т'еких система за
бежични приступ интернету, камера за видео надЗор, изградња п'риводпих каблоВа в
ХНЗ–Р! приступних тачака. Аитеиски системи са микро–базним стантдама Мобилие
телефоније се могу постављати у о'квиру регулације површина јавне намене (на
стубове јавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управљача јаВним
земљиштем и власника објекта на који се поставља (стуба).

Све активности везане за планиране циљеве у области електронских
комуникација одвијаће ес са циљем да се спречи негативан утицај на животну средину.
Уз све потребне мере заштите, процењује се да планиране активности нећр имати
утицаја на очување и унапређење квалитета Животне средине,

6. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУСРЕДИНУ

Будуће саобраћајно решење и нзтрађсност саобраћајних капацитета на
предметном простору, могу бити потенцијални загађивачи Животне средине, али уз
неопходне мере заштите у свим фазама реализације, потенцијални негативни утицаји ће
се свести на минимум.

Током реконструкције, нове изградње и експлоатације саобраћајних Капацитета
морају се предузети мере и контрола негативних утицаја На животну средину, & ако до_
акцидента дође, морају Се предузети мере брзе санације и рекултивапијс како не би
дошло до нежељених последица.

}

.на проСтору у обухвату' плана, очекују се значајне емис'ије угљеНмоноксида,
угљоводоника и азотних оксида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главни
извори“ затађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно велике количине чађи и
дима. Снецифичпе'загађујуће материје ваздуха су и кадмијум, манган, арсен, никл,
хром, цинк и др. тешки метали.

Проблем загађења ваздуха је последица употребе старих возила и возила без ·

катализатора, лошег квалитета горива, неадекватног протока саобраћаја и загушења.
Таложење честица издувних гасова (олова) доводи до загађења околнОг

земљишта, али и подземних вода_Тсшка теретна возила, посебно при великим
брзинама стварају вибрације и буку, које такође Могу имати негативне утицаје на
околни простор. '

Управо из тог разлога, у контексу заштите животне средине предметног подручја,
неопходноје предузети одређене мере заштите ваздуха, земљишта, подземних вода, као
и мере заштите од буке која потиче од друмског саобраћаја.
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6.10; Услови за изградњу саобраћајних површина

Друмски саобраћај

и) Основни пројекти е.,иемснти пути
· рачунски брзина: 100 јин/ћ пон насељеног места, а 80 Кт/ћ у насељу.
.– памснннуга – мотопут
· величина моторног саобраћаја (ПГДС) 20.000 ~ 24.000 возила на дан (2031.г.)
· Шссх'шоцтцниоии период: 20 година.

6) Геометријски попречни профил

· ширина траке–'за ионшиуалиу вожњу 15 т 3,50

· ширина ПВНЧИИХ тако
и) између позне трг–шо и рашдслног појаса ш— т 0,5 (0,35)

6) између возне тражио и банкине ни то 0,5 (0,35)
· ширина разделио “грчке 1г7. т 2,00
· ширина бонкипе уз возиу траку 10»! 111 11,50

и} Граничниелсмонтп плана и профила
·

' Уг=801чт/ћ Уг=100Кт/ћ
Ситурниоии План:
–· миш-нишнш рашјјус хоризох–атшнш крљ-нзиис „или 111 250 450

·мшссиМшши радијус хоризох—ггштс кривине. пшхК из 2500 3000

· минималнадужина прелазне кривине пнпћ т 70 100

Џодупши профил: '
·

–· мансимшнди иодужни нагиб шах & % 6,0 5,0
· максимални нагиб рампе витоперсља тих Ег % 0,5 0,5
· минимални нагиб рампе шпонсрења нин Ег % 0,2 0,2
· минималних-1 радијус конвексног заобљени пнпКчп т 3500 8500

· Млнп·лмшп!и-· радијус ионКавиог заобљена Пинк“) т 2500 4500

Попречни профил!
· минимални попречни нагиб пнп Ер}; % 2,5 2,5
· максимшиш попречни нагиб тих јр % 7,0 7,0

Прешедиост;
– минимални дужина Зауошиие пинРт. то по 180
прегледности
- вијнимшпн дужини препншјнс инпРр т 480 600
пре: ледиоши
· максимална ширини зоне нрогледностн ћр т 7,20 9,20

јин-инимшп'их процени пречицајне пип'ЊРр то 40 50
пре: лсппоџ н ·

:) Основни олемшпн попречног профила
Основни сломеши нонречног профила су на отвореним деоницама

– ироточнс транс 2 х 2 х 3,5 т = 2 х 7,0 == 14,0 111

– ивичне траке 2 >; 2 х 0, 5 т = 2.011)
Напомена: могуће су и следеће димензије ако то просторни услови дозвољавају,

а које ће сисн'д'ушшо бити дефинисане пројектним задатком и пројектном
Декуменгацијом
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3) Петничке и бпштклпсттпсе стазе
Петничке стазе израђиван-т од монтажних бетонских елемената или плоча који

мету бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања п обележавано разлннитих
намена ← саобраШајпих површина. Оно поред обликовног и визуелног ефекта има

практичнусврху к'од изградње и реконструкције комуналних нодоиа (т-тпстапација).

Бициклистпчке стазе завршио израђивати од асфалта.
На прелазу тротоара преко колоиоза и дуж тротоара извршити типско иартсрио

уређење тротоара у складу са графити-ит приказом, а ст'зс у складу са СРПС У.А9.202.

1'1равилаиуслоии за уштањање саобраћајт-тн'х објеката

Постојећи саобраћајни објекти на простору плана који се не уклапају у планско

решење ће се утшоџити. Услови за њихово уклањање ће се дефинисати кроз идејни

пројекатпута. Ут'отањају се сви сегменти постојеће уличне мреЖс и прикључити, који

НЏСУ саставни ДСО ПЛШ1СКОГРСНКПЊ.

Правила и услови за реконструкиију саобрајшјт-итх објеката
Реконструншу се објекти који су у целини или њихови делови уграђени у

планско решење. На деду постојеће трасе реконструише се и дограђује постојећи

коленоз магистрат-тогпута чија "траса ће се уклотшти у планско решење
Услови за реконструкцију наведених објеката биће дсаи—п-тпсани кроз идејни

пројекат пута.
,

Услови за прикључење на саобраћајну мрежу

Прикључењс корисника на Државни пут може се вршити само преко сервиснпх
саобраћајш–тца или постојећих и штапираиих прикључака који су дефинисани у

трафиЧком приказу број 3 "План намене землљппта, саобраћаја, регулаш-тје и

пиислацијс" у размери 12.500 (у прилогу плана). Колски приступи ће се прецизније
дефинисати пројектном документацијом,

Директна колекп пристуни на Државни пут нису дозвољени, осим за постојеће
две станице за снабдевање торином моторних иозилаСии укрштаји и пришлучпн,
односно саобраћајне поврнп-тпе којима се повезује јавни пут ниже категорије јавним

путем више категорије, односно нрилазпп пут са јавним путем, морају се изградити са

тврдом поднетом или са коловозним застором истог типа као и јавни пут више

катејорнјс са којим се укршта.

Општи услови: за постављање инсталација

Планира се да се укр'џттањс са путем предвиди искључиво механт–тчким

подбушииањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштити-тој певп.
ЗаШтитпа цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака

попречног профила пута (изузетно спољна непца реконструисаног коловоза), увећана за
по 3 то са сваке стране,-

Минимална дубина предметних ипстштатшја н заштитних неки од најниже коте
'кононоза до торњс коте заштитне цени износи 1,35 т.
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6.122. Систем снабдевања топлотном енергијом

Током изградње гасовода долази до тренутне деградације земљишта“ успед ископа
или до евентуалне сече растиња на дсоницаМа проласка трасе. Неопходноје због тога,
приликом постављања топловодаили гасовода, укопавање вршити у ров, у што већој
мери ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација од могућег оштећења.

6.123. Електронске комуникације

У току експлоатације водова електронских комуникација нема негативног утицајана животну средину, а у току изградње може доћи до привремене деградације
земљишта која се неутрализује каснијим затрпавањем рова и инвелацијом са ок'с'шним
земљиштем.

Аитенске системе и базне станице пројектовати у складу са ваисећим
правилницима и техничким прописима. Обавезно поштовати све одредбе о начину и
периодима испитивања, границама излагања и евиденцији извора нејонизујућих
зрачења.

7. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА НИ'ЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУСРЕДИНУ
Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја Извештај о стратешкој

процени садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским
нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и
процену утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекте заштите живот'ие
средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и
програма нижег хијерархијског нивоа.

Ако је план или програм саставни део одређене хијерархијске структуре,
стратешка процена утицаја на животну средину ради се _у складу са емернииЦаМа
стратешке процене утицаја на жицотну средину плана или програма вишег
хиј ерархијеког нивоа.

За све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује се
обавеза предузимања мера заштите животне средине, а за прејекте који могу имати
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
11 Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захгсвати процена утицаја на живоТну средину, обавезно]С

. покретање поступка процене утицаја на животну средину.
Студију процене утицаја за постојеће и, планиране садржаје треба радити са

циљем да се прикупе подаци и предвиде утицаји на здравље људи. флору и фауну,
земљиште, воду, ваздух, материјална 11 културна добра и узајамно деловање свих
чинилаца на сваком од наведених објеката, као и мере којима се Штетнн утицаји могу
спречити, смањити или отклонити.

8. ПРОГРАМ ПРА'НЕЊА СТАЊА Ж'ИВО'ГПЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ
СПРОВОБЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)

Успостављање система праћења компонената животне средине, је део стратешкОг
опрсдслења у очувању изузетних природних 11 културно-историјских вредности
природног добра, уз одрживо коришћење обновљивих природних ресурса. Због тога
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Мониторинг вода врши се у складу еа Законом о заштити живетне средине("Службени гласник РС", бр.. 135/04, 36/09, 36/09–др.закон. 72/09-др.закот·1, 43/11–УС и14/16),·Законом о водама ("Службени гласник РС", бр.·30/10, 93/12), Правилником о
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параМетримахемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Слјокбени гласник РС", бр.74/1 1) и др. важећим нодзаконскИмактима. '

Иепитују се следећи параметри: температура воде, температура ваздуха (натерену), боја, мирис, видљиве материје, рП, укупне суве материје. жарени остатак,губитак жарењем, суспендоване материје, талткне материје, НРК, ВРКз
(хомогеннзован узорак), ВРК5 (филтриран узорак), амонијак, нитрати, уља(угљенотетрахлоридни екстракт), сулфати', сулфнди, хлориди, гвожђе, феноли,
детерџенти (као алкиибеизол сулфонат), натријум, укупни фосфор, укупНи азот.калијум, електропроводљивост и беланчевине.

Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, а база података за
прорачуне пројектовања система за пречишћавање. отпадних вода, као и заинформисање и едукацију грађана из ове области.

Мониторинг ваздуха
Мониторинг треба да се врши ради процене аерозагађења на основу мерених илипроцењених података и добијања информација о загађујућим материјама, које

· доспевају у атмосферу и концентрацији око Извора загађења.
Контролу 'квштнтета ваздуха треба оргат–тиз'овати тако да ес прво извршиидентификација свих могућих присутних полутаната. Након идентификације

присутних полутаната, потребно је организовати систематско испитивање квалитета
ваздуха, мерењем концентрације присутних загађујућих материја.

Праћење и контрола ваздуха на предметиом подручју ће се вршити у складу саЗаконом о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалиТета ваздуха ("Службени гласникРепублике Србије", бр. 11/10, 75/10, 63/13) и др.подзаконскнм актима.

Мониторинг буке
Праћење нивоа буке неопходно је изврШити у складу са Законом о заштити одбуке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), Правндником о

методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени
гласник РС", бр. 72/10) и др.подзакопским актима из ове области.

МОППГГОЦННГ отпада
Мониторинг отпада треба вршити ради изналажења оптималних варијрнти за

решавање санације насталог отпада.
У циљу правилног управљања отпадом неопходно је идентификовати све врстеотпадних материја које ће се генерисати и класификовати према пореклу (опасан отпад,

комунапни чврст отпад, индустријски отпад). Постунање еа от'г'тадним материјама треба
да буде у складу са Законом, о управљању отпадом ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и осталим подзаконским актима.

ГЕРСДВНђЗПЈе промена параметара квалитета животне средине на ПОДРУЧју плана
118 ОСНОВУ СВИХ података, користећи Информациони СНСТВМ ЗЗПГ'ГИ'ГС ЖИВОТПС

средине, могуће је предвидети, спречити еколошке катаСтрофе и утврдити оптималне
мере за санацију и рекунтивацију.
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~ при доношењу одлука Већи је утицај Заинтересованнх страна и
нарочито јавности, због чега примењене методе и резултати
процене морају бити разумљиви учесницима процеса процене.Због наведених разлога у пракси стратешке Препоне Користе се најчешће

експертске методе као што су: контролне “листе и упитници„ матрице.
мултпкритсријална анализа, просторна анализа, ЗХУОТ анализа, Делфи метода,
оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно–последичних веза, процена
повредивосги, процена ризика итд.

Као резултанта примене било које методе појављују се матрице којима се
испитују промене које би изазвала имплементација плана и“ изабраних варијанти
(укључујући и ону. да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем
односа између циљева плана, планских решења и циљева стратешке процене са
одговарајућим индикаторима.

У овој стратешкој процени драме:-вена је методологија процене која .је код нас
развијана и допуњавана у последњих неколико година ' 3

·и која је углавном у
сагласности са новијим приступима и упутствима за израду стратешке процене у
Европској Унији. 4

Општи мегодолошки поступак који се користи приликом израде стратешке
процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико фаза, и то:

Дефинисање садржаја стратешке "

,
.( процене ·–"5сгеепте"Фаза

дефинисање обима “страте'ШКе

;;„ГЈОРЦЕ–Тне' 'Тзсоо'те'Њаза

Дефинисање кљунних (битних)
_

промена

“т.д.-„. _,Џроцена у ужем смислу“

Предвиђање (Сагледа
' =

, последица

...,-.:..„д.
занде) ·

Г „ - .–-—← –––—-←——–– ←-←–

·—–←←—·}—–—–

г-–~~_–·—–—г ",—ГТ“? !;3:3·_":*—".'.5'

Одређивање мера

Ф

' Стојановић Б. , Процена утицаја на животну средину и услови за заштиту и унапређење животне
средине, Секторскп прилог за „Генерални план Приштине“, НАУС; ј9962
Стојановић Б., УправљањеЖивот'ном средином у просторном п урбанистичком планирању –– Стање п

перспективе,– у монографији "Новији приступи и искуства у планирању",ИАУС, 2002. стр.]19·140] Стојановић Е., Н. Спасић, Критички осврт на примену закона о стратешкој пропенп утицаја на животну
средину у просторном и урбанистичком планирању. ИЗГРАДЊА, Бр.1, 2006, стр. 5-1 ]

'

4
А Зош'се Воох оп Знатеу'с ЕпујгоптептгиАззеззтет оГ Тгапзрог! јпГгазкшснтгеИапз апо Рт'оргапт'з.

Еигореап Сотттзт'оп [)О ТКЕМ, Вти55е|з. Осшосг 2005
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Контрола и ревизИЈа

1

_,
Имплементација

Анализирајуш поступак нз'радс Извештаја, може се закључити да се он састоји,

углавном говорећи из четири фазе:
· полазне основе, анализа и опена стања,
– процена могућих утицаја на животну средину,
· мере зшнтите животне средине,
– ирохрам праћењасстања животне средине.

Не улазећи у дегшшијс елаборираље појединих фаза, 1101ре611о је нагласити да

свака фаза 111111 своје спс111н1н1чносгн и никако се не сме запосчаиитн у поступку

1111гс1ра1н1о1 планнршш животне сред1.1не
.

Изнспџај ос·1рц1с1нкој процени ради се у фази израде Плана детаљне регулапнјс

дела Државног пута [Б · 12 у Каћу. Оба документа биће изложена на јавни увид са

обезбеђеним учснн'ш јавности у разматран-ну Извештаја о стратешкој процени пре

упућивања закгсна за добнјш 1,1. сагласности на Извештај о странешкој процени.

Тешкоће при изради Стратспше проценеутицаја на животну средину

У иронссу израде С1ра1е1нке пропспс утицаја Плана на живогну средину нису

уочене тешкоће које би утицале на гок 11 поступак пропснс утицаја стра1е111ко1

карактера 11рсдмс···1но1 Плана на животну средину. За опену силна животне средине
извршена је процена на основу пос1ојсћнх података осгаљу животне средине планског

полру·1ја,услона надлежних 1111с1····н1у1п1ја,природних карактеристика, као и друге
доступне докумси 1а1п1јс.

У посхунку израде ИЗве111·,гаја успостављена је сарашна са заинтересованим
оршннм'п 11 ор1·а'ннса1п1јама.· овлашћсппм н11с·····1н1у11нјама и надлежним органом за

послове запише жнноше средине.
Уоченс '1'с1нкоће,злачај11с за кншпп'етпу процену стања животне средине и ток

процене ушнајастрагсшког карикира су:
–– непостојање јединствене 111е1··одоло1ије за израду (-.тратепнсс пропенс

унција на животну средину ._

– испосшјањс података који се рдносс на мониторинг животне средине на

простору у обухвату плана.
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10. ЗАКЊУЧЦИИЗВЕШТАЈА СТРА'ГЕШКЕПРОЦЕНЕ

Стратешка процена утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута18 – 12 у' Каћу на животну средину урађена је у постУпк'у израде Плана детаљне
регулације дела Државног пута „ЕБ – 12 у Каћу , на основу Решења о израдистратешке процене утицаја, плана детаљне регулације дела ДрЖавио'г пута НЗ ~ 12 “уКаћу на животну средину, број У–35–49/1 6 од 04.02.2016. године, које је донела Градска
управа за урбанизам и стамбене послове.

Примењена методологија је описана у претходном потпављу и сагласна је сапретпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, којим се дефинише садржина Извештаја о стратешкој процени
утицаја.

Мере заштите животне средине односе се на укупан простор и непосредно
окружење, на постојеће н планиране активност и мере заштите животне средине којесе односе на укупну инфраструктуру.

' На основу валоризације простора предложене су мере којима се штетни утицаји
могу спречити, смањити или отклонити.

Будуће саобраћајно решење и изграђеиост саобраћајних капацитета напредметном простору, мету бити потенцијални'затађивачи животне средине. Међутим. '

резимирајући утицаје Плана на животну средину и елементе одрживог разт'зоја, може се
констатовати да ће већина утицаја планских решења“ имати позитиван утицај на
конкретан простор. Мањи негативни утицаји које је мегућс очекивати реализацијом
планских решења су о1раниченог интензитета и просторних размера. Да би се овакви
утицаји свсли у оквире који неће оптеретити капацитете простора, потребно је
спроводити мере за спречавање н ограничавање негативних утицаја плана на животну
средину.

·
·

Планско решење усаглашено је са достављеним условима надлежних институција.

11. КОРИШВЕНАДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОПИСИ:
– Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“. бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др. закон, 72/09-др. закон, 43/1 1–УС и 14/16),
– Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службетти гласник РС“,

бр. 135/04 и 88/10),
- Закон о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/05, 123/07,

101/11,93/12н104/13),
.- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и

36/09).
– Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службенигласник РС", бр. 1 14/08),
·

– Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту !:
.

~ '. !води за наводњавање и методама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", бр.23/94).
· Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13),
· Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени

гласник РС", бр. 11/10, 75/10, 63/13),
– Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12),
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Урсдба о граничним вредностима смнснјс зашђујућнх материја у воде и роковима за
ии'ахоно лосгнзш-лс ("Службени гласник ИЗ", бр. 67/1 1} 48/12 н '1/1 6)„

Уррлба о храишиихм нрџдиостнма ·;агађујућик материја у површинских и иолзсмним
водама и ссцнмсн'гу и роковима за њихово достизање (""Службени гласник РС.", бр.

50/12),
Закон о заштити од буке у *,ш-шотиој средини ("Службени гласник РС". бр. „Чо/09,

88/10),
Прав'илннк о мсголама мерења буке, садржини н обиму извештаја о мерењу буке

("Службснн гласннк РС", бр. 72/10),
Закон о управљању отпалом ("Службени гласнгис РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16),

Правилник о начину стола,.циштсња, паковања н обележавања опасног оишла
("Службени гласник РС", бр, 92/10),
Правилник о условиМа и начину сакупљања, складиштења н третмана отпада који се.

користи као сскунларна сировина или 'за добијање енергије ("Службени гласник РС'Џ

бр. 98/10),
Закон () ·зшн'гнгг'к природе ("Служ )сии гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/1 О—нснравка и

14/16),
Закон о Културиим добрима (Службени гласник РС", бр.71/94. 52/11 – др. закон и

99/11 ·лр. закон),

12. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗН

рит—'т–

Иџјнол из Просторни“ плана Града Новог Саша..........................................АЗ
Извод из Плана [сифилис регулације насељеног места Каи .................................. АЗ
Асро–фо'ш сниман ..................................................................................... 1 :2500
План над-тенк земљтита, саобраћаја, регуЈн–нн-зјс н нннслаинјс
(извод из шиша) ........ , ........................................................

·

................................... 1 22500

Мнл'ссШсрско · геолошка карта .................................................................................. А4
1,1сдолошка карта ...............

·

......................................................................................... Ад

4!
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: У-35–362/16
Дана; 17.08, 2016. године
НОВИ САД

И 3 В Е Ш Т А Ј
0 ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈКОНТРОЛИ

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЛЈНЕ РЕГУЛАЦИЈЕДЕЛА ДРОКАВНОГПУТА 1Б–12 У
КАТтУ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈПРОЦЕНИУТИЦАЈАПЛАНА

ДЕ'ГАЊНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА 1Б–12 У КАТтУ НАЖИВОТНУ
СРЕДИНУПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД

Стручна контрола Нацрта плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу и
15"

Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута !
[Б.–12 у Каћу на животну средину, обављена је на 123. седници Комисије за “планове г

одржаној 17.08. 2016. године, са почетком у 09,00 часова, у згради ЈП „Урбанизам“, '

Буневар цара Лазара бр.3., у великој сали на трећем спрату.

Седници су присуствовали Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновић, Марко Јовановић и Милан Ковачевић, чланови Комисије за планове.
Седници није присуств0вао РадосавШћепановић, члан Комисије за планове.

Седници су присуствовали представници ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад и

Ш "Завод за изградњу Града" Нови Сад .

Након уводног образло'жењаодговорног урбанисте из ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам
Нови Сад, као обрађив'ачаплана, Комисијаје констатовала следеће :

1. Да је Одлука о изради плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу
усвојена на Џ седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 11. фебруара 2016. године
("Службени лист Града Новог Сада" број 9/16) са Решењем о изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину.

2. Да је Концептуалниоквир плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу,
био на раном јавном увиду од 11. априла до 25. априла 2016. године.

3. Даје текст за Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу
припремљен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 72/09, _81/09–исправка, 64/10 – УС, 24/11', 121/12, 42/13–УС, 50/13–

УС, 98/13–УС, 132/14 и 145/14) .



4. Да је Комисија за планове разматрала наведени Нацрт плана на 123. седници одржаНој
17.08. 2016. године, на којој је констаТовано да Комт'асија прихвата Нацрт пЛана детаљне
регулациједела Државног пута 1Б–12 у Каћу, уз обавезу обрађивана да до излагања Нацрта
плана прибави сагласност од ЈП „Путеви Србије“.

5. Да је Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела Државног
пута 1Б–12 у Каћу на животну средину»такође разматран на 123. седНици одржаној 17.08.
2016. године, када је констатовано да је припремљен у складу са чланом 12. Закона 'о

стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије"
бр.135/04 и 88/ 10), и да ће бити коригован у складу са пристиглим мишљењима.

6. Након усаглашавања са ставовимаГрадскеуправе за прописе, Нацрт плана детаљне
регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу као и Извештај о стратешкој процени утицаја
плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину, могу се
упутити у даљи поступак доношења плана, у складу са чланом 50. Закона о планирању и

изградњи.

Овај извештај је саставни део запИсника са 123. седницеКомИсије за планове.

Извештај доставити:

1. Ш "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. Ш "Завод за изградњуГрада" Нови Сад
3. Градској управи за урбанизам и стамбене послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштитуживотне средине
5 .Авхиви -

Секрет/ажсије„Д?
Борислав Живковић, дипл.инжарх.

В.Д. Начелника
Предс Комисије Градске управе за урбанизам и стамбене послог'зе

Зоран Бакмаз, диплћанжтеод Дејан Шкајловић
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И З В Е Ш Т А Ј
О ОБАВЊЕНОМ ЈАВНОМУВИДУ У НАЦРТПЛАНА ДЕТАЊНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕДЕЛА ДРЗКАВНОГ ПУТА ЕБ—Џ У КАћУ

Комисија за планове СкупштИне Града Новог Сада, на 134. (јавној) седници која је одржана дана
22.11. 2016. г0дине у згради Скупштине Града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на 1 спрату, са почеТком у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивана плана о

спроведеномјавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу.
*

134. седници су присуствОвали: Зоран Бакмаз, председник Комисије, Васо Кресовић, Зоран
Вукадиновићи Милан КоВачеВић, чланови Комисије.

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу усвојена је на Ш

седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 11. фебруара 2016. године ("Службенилист Града
Новог» Сада" број 9/16) са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину.

Концептуалниоквир плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу изложенје на рани
јавни увид у периоду од 1 1. апрИла до 25. априла 2016. године.

Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу израдиле је Јавно предузеће
"Урбанизам" Завод за урбанизамНови Сад.

Стручну контролу Нацрта плана деТаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу, извршила је
КомисИја з'а планове на 123. седници одржаној 17.08. 2016. године.

Нацрт плана је изложен најавни увид у периоду од 9. септембра до 10. октобра 2016. године (чије је
_

оглашавање објављено у листу "Дневник" од 8. септембра 2016. године). У току јавног увида није

поднета ниједна примедбе на предложено урбанистичко решење, што је обрађиван плана
констатоваоу Извештајуо спроведеномјавном увиду.

Након спроведеног јавног увида, Комисија за планове је на 134. (јавној) седници, одржаној 22.11.
2016. године (чијеје одржавање објављено у листу “Дневник" од 18.11. 2016. године), разматрала
Извештај обрађивана плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације дела
Државног пута 1Б-12 у Каћу.



Након изношења извештаја обрађивана, у затвореном делу седнице Комисија је констатог'залада у
токујавног увида није поднета ниједна примедба.

·

У вези датих напомена обрађивача плана, датих у Извештају о' спроведеном јавном увиду,
Комисија сматра да је неопходно следеће :

— да се Нацрт плана усклади и допуни у графичком и текстуалном делу са МишљеЊе'ји

ЈП „Путеви Србије“ од 30,08. 2016. године; .

– да се Нацрт плана усклади и допуни у графичком и текстуалном делу са“ прибављеним
условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада од 2.11. 2016. године.

Сагласно члану 50. Закона 0 планирању и изградњи, Извештај се доставља обрађивачуплана
на надлежно поступање. Након поступања По овом Извештају, обрађивач плана ће плански
документ доставити надлежном органу градске управе рад'и упућивања у процедуру
доношења.

ПРЕ ← %.

за„за
Зоран Бакмаз, . пл.инж.геод.

ЧЛАНОВИКОМИСИЈЕ:

1. Васо Кресовић, дипл.инж.арх.

2. Милан Ковачевић, дипл.инж.арх.

3. Зоран Вукадиновић,дипл.инж.саобраћаја



РЕПУБШ/ПСА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ГРАДнови САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
и ггАвввинсквпрсловв
Број: У–35-362/16
Дана: 22.11. 2016. године
нови САД

И З В Е Ш Т А Ј
О УЧЕШТтУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА
И ЈАВНОСТИУ РАЗМАТРАЊУИЗВЕШТАЈА() СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИУТИЦАЈАПЛАНА ДЕТАЊНЕРЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ДРЗКАВНОГ ПУТА 1Б–12 У КАТАУНА ЖЈИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештај о стратешКој прецени утицаја Плана детаљне регулације дела
државног пута ЈБ– 12 у Каћу на животну средину израдило је ЈП "Урбанизам" Завод за
урбанизам из Новог Сада.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове је, на основу члана 18.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број
135/2004 и 88/10), дана 07.07.2016. године доставила Извештај о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације ·дела државног пута [Б- 12 у Каћу на животну средину
заинтересованим органима и организацијама на мишљење и то Градска управа за
заштиту животне средине, ЈП „Путеви Србије“, ЈВП „Воде Војводине“, ЖП „Градско
зеленило“, ЈКП "Водовод и канализација", ЕПС Електровојводина „Елетродистрибуција
Нови Сад“, АД "Инфраструктура железнице Србије", Телеком Србија, ЈКП
„Информатика“, ЈП „Србијагас“ и ЈП „Транснафта“.

Од позваних органа и организација своје мишљење су пре јавног увида
доставили : Градска управа за заштиту животне средине, АД "Инфраструктура железнице
Србије", ЈП „Путеви Србије“, ЈКП "Водовод и канализација", ЈП „Транснафта“. ЈКП
„Информатика“, Телеком Србија, ЈВП „Воде Војводине“, ЈКП „Градско зеленило“ и ЈП
„Србијагас“.

Пристигла мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације дела државног пута 15–12 у Каћу на животну средину разматрана су на
123. седници одржаној 17.08. 2016. године.

ГрадоначелникГрада Новог Садаје дана 0609. 2016. године утврдио Нацрт
плана детаљнерегулације радне зоне „Север Ш“ у Новом Саду и ставио га најавни увид у

периоду од 09.09. до 10.10.2016 године. Истовремено са стављањем на јавни увид Нацрта
наведеног плана, на јавни увид је стављен и Извештај о стратешкој процени утицаја плана
детаљне регуЛације дела државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину, са роком
трајања као и за наведени план.

У току трајања јавног увида није било примедби, предлога и сугестија на
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела државног пута ЈВ–
12 у Каћу на животну средину.



Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја Плана детаљНе
регулације дела државног пута 1Б–12 у Каћу на животну средину Одржана је на 134.
(јавној) седници, одржаној 22.11. 2016. године, Заједно са расправом о нацрту плана
детаљне регулације Дела државног пута 1Б– 12 у Каћу. У т0ку јавне расправе није било
примедби ни предлога на Извештај о стратешкој процени утицаја детаљне регулаЦије дела
државног пута 1Б– 12 у Каћу на животну средину.

Комисија је том приликом заузела став да је неопходно да се Извештај о
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела државног пута 1Б.–12 у Каћу на
животну средину заједно са Извешт'ајем Комисије, сагласНо члану 21. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину, достави ГрадсКој управи за заштиту Животне
средине ради прибављањасагласности.

В Дшав
НАЧЕЛНИКА



Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада, на 138. седници одржаној 21512.2016. године, поводом наставка разматрања поднетих Примедби, предлога и сугестијана Нацрт плана детаљне регулације дела Државног пута 1Б-12 у Каћу и на Из'в'ештај о
стратешкој процени утицаја плана на животну средину, доноси

ЗАКЊУЧАК

1. Комисија за планове констатује да је након 134. (јавне) седнице одржане дана22.11. 2016. године, и сачињеног Извештаја Комисије о обављеном јавном увг'тду,
обрађивачу плана достављено Решење о водним условима за план детаљне
регулације дела Државног пута 1Б–12 у Каћу, које је донео Покрајински
секретарИЈат за пољопривреду, водопривреду и шумарство“, а поводом којег јеобрађивач сачинио Допунски извештај о спроведеном јавном увиду.

11. Комисија прихвата став обрађивана да је, у складу са предметним Решењем,
неопходно кориговати текст Нацрта плана детаљне регулације дела Државног
пута 1Б–12 у Каћу у пододељку "3.10. Услови и мере заштите животне средине“,
на начин како је то обрађивач изнео у ДопунскоМизвештају р спроведеном јавном
увиду.

111. Након корекције текста по датој сугестији, неопходно је коначан текст Нацрта
плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину,
доставити надлежном органу ради упућивања истих у процедуру доношења,
сагласно члану 50. Закона о планирању и изградњи.

Мишљење доставити :

– ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад,
– Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције,
- Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и
- Члану Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА Зора Бака/јаз, дипл.иН>к.Геод.
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