На осНову члана 39. тачка g4. Статута Града Новог Сада (,,Службенн лист
Града І-јовог Сада , број 11/19), поводом разматрања Предлога плана детањне
регулације радне зоне ,,Север јУ у Новом Саду и Извештаја о стратешкој
процени утицаја плана деталне регулације радне зоне ,,Север ју у Новом Саду
на животну средину, Скупштина Града Новог Сада на LІІІ седници, од
17. септембра 2019. године доноси
ЗАКЈБУЧАК

1.Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта плана детањне регулације радне зоне
,,Север јУ у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана
деталне регулације радне зоне ,,Север јУ у І-јовом Саду на животну средину
пре излагања најавни увид са 199. седнице од 17. маја 2018.године, Извештај о
обавленом јавном увиду у Нацрт плана детањне регулације радне зоне ,,Север
јУ у Новом
Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана деталне
регулације радне зоне ,,Север І V y Новом Саду на животну средину са 47.
(јавне) седнице Комисије за планове од 23.маја 2019. године, као и Извештај о
учешћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању
Извештаја о стратешкqј процени утицаја плана деталне регулације радне зоне
,5Север ІV у І-јовом Саду на животну средину.
2. Закњучак са планом и Извештајима доставити Градској управи за
урбанизам и грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САдА
Број : 35-223/2018-1
17. септембар 2019. године
НОВИ САД

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
Републике Србиј&, бр! 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС,
50/13 ус, 98/13 УС, З2/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др. закон), и члана 24.
тачка 6. Статута Града Новог Сада пречишћен текст (,,Службени лист Града Новог
Сада , број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на LIІІ седници од 17. септембра 2019.
године, доноси
-

-

-

-

ПЛАН дЕТАЈћНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ,,СЕВЕР јУ
у нОВОм САДУ
1. УВод
План деталне регулације радне зоне ,,Север ІУ у Новом Саду (у далем тексту:
план), обухвата подручје површине 780,07 ћа, у северном делу грађевинског подручја
Новог Сада, у Катастарској општини (у дајњем тексту: КО) Нови Сад 111 и КО Нови Сад
L
Обухваћени простор налази се између Канала дунав-Тиса-дунав Нови СадСавино село (у далем тексту: Канал ДТД) и изворишта воде Ратно острво на југу, и
државног пута АІ (Е75) на северу. Северозападну границу простора представња
делнмично реализована железничка пруга Нови Сад-Зрењанин, а на истоку простор се
граничи са планираном хидротехничком површином извориште воде инфилтрационог
типа.
-

1.1.

Основ за израду план

План је израђен на основу Одлуке о изради плана деталне регулације радне зоне
,,Север јУ у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , број 50/1 7).
Плански основ за израду плана је План генералне регулације радне зоне у
североисточном делу града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 45/15
и 52/15 исправка) (у да.њем тексту: План генералне регулације), који је дефинисао да
је основ за реализацију обухваћеног простора план детајњне регулације и утврдио
правила усмеравајућег карактера за далу разраду.
-

1.2.

Извод из Плана генералне регулације

Пословање у радним зонама секундарних и терцијарних делатности и на
улазним правцима, поред заштитног зеленила и комуналних површина, представња
најзаступњенију намену простора, која се планира на око 450 ћа. Планира се дали
развој радне зоне ,,Север ІV, y kojoj he ce реализовати комплекси различитих
делатности из области секундарног и терцијарног сектора.
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Комуналне површине које се планирају су: Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО)
Нови Сад , азил за животиње и гробње за кућне њубимце.
Заштитно зеленило се планира дуж саобраћајних и инфраструктурних праваца, а
зеленило у функцији поњопривреде северно од ТЕ-ТО ,,Нови Сад и у3 ДП АI (Е75).
3адржава се постојеће насење Шангај.
На формирање предложене саобраћајне мреже утицали су различити фактори, а
узрок значајним променама у саобраћајној мрежи је усклађивање са Елаборатом о
зонама санитарне заштите изворишта ,,Ратно острво . Саобраћајнице и улице су
дефинисане по врсти, интензитету саобраћаја и рангу у мрежи.
Најзначајнију улогу у мрежи имају ДП АI (Е75), планирани ДП 21 и две гралске
саобраћајнице, Пут Шајкашког одреда (који северно од ДП А1 (Е75) мења категорију у
општински пут) и планирани продужетак Улице Паје Радосавњевића (тзв. индустријска
саобраћајница).
Мрежу железничког саобраћаја чине железничка пруга Нови Сад-3рењанин и
индустријски колосеци.
На обухваћеном простору се іІланирају индустријски садржаји, а самим тим и
саобраћај на овом простору је димензионисан да задовоњи све потребе будућих
корисника. Планирају се три вида транспорта: железнички, водни и друмски.
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у
оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће рсшено преко постојеће и
планиране канализационе мреже сепаратног типа.
Отпадне воде радне зоне ,,Север ју,,, насења Клиса, Каћ и Шангај, као и
атмосферска вода радне зоне ,,Север ІУ , одводе се преко постојећег колектора
заједничког типа, профила од 150/120 см до 250/150 см.
Укупно прикупњене воде се пре испуштања у дунав препумпавају два пута,
прво на црпној станици ,,Север јУ , а затим на црпној станици ,,Ратно острво , а све у
цињу спречавања загађења изворишта ,,Ратно острво .
Обухваћени простор браниће се од високих вода дунава вероватноће појаве
једном у хињаду година, преко постојеће и планиране одбрамбене линије.
Одбрамбена линија уз дунав реализована је до нивоа одбране од високих вода
дунава, вероватноће појаве једном у сто година и врши се преко земњаног насипа, који
представња прву одбрамбену линију овог дела Града!
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање потрошача биће
трансформаторске станице (ТС) І 10/20 kV ,,Нови Сад 9 која се налази у средишњем
делу подручја.
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог
система, употребом локалних топлотних извора и обновњивих извора енергије.
Снабдевање из гасификационог система ће се обезбедити са Главне мернорегулационе гасне станице (ГМРС) ,,Нови Сад І која се налази уз западну границу
подручја.
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Правила уређења и правила грађења и остали услови за уређење просторне
целине за које је оенов за реализацију план генералне регулације
Постојеће стамбено насел,е Шангај
,,Стамбено насење Шангај датира из средине прошлог века када је формирана
ортогонаЈ-іна шема улица са око 300 парцела димензија 10/20 nt Насење је комунално
потпуно опремњено и садржи неопходне јавне слу?кбе (предшколску установу, основну
школу, здравствену установу), као и друге јавне садржаје, као што су пијаца, месна
канцеларија, библотека и православни храм.
Објекти јавних служби и остали јавни садржаји представњају завршене целине,
где је могућа само реконструкција и адаптација у постојећем габариту. За православни
храм се утврђује парцела, а технички елементи за формирање парцеле су дефинисани
на графичком приказу број 8!2! 1.,,Урбанистичка регулација постојећег стамбеног
насела Шангај у размери 1:2500.
Највећи део насења је у намени породичног становања. Изграђени објекти су
спратности од П До П+1, а постигнути индекс заузетости креће се у интервалу 35-50%.
Планом се постојећи објекти задржавају, а нови се не планирају.
У делу породичног становања су дозвоњене интервенције на постојећим
објектима у складу са условима за изградњу породичних објеката, односно дозвоњавају
се сви радови који се дозвоњавају у подручјима породичног становања, и то:
реконструкција, доградња и изградња објеката;
индекс заузетости до 40 %;
спратност П+1 или П+Пк, а помоћних објеката до П;
код замене су дозвоњени сви типови породичних стамбених објеката;
максималан број стамбенихјединицаје 3;
постојеће парцеле се задржавају, не планира се нова парцелација, а дозвоњенаје
препарцелација у смислу укрупњавања парцела.
-

-

-

-

Услови за уређење проетора за које је основ за реализацију план детањне
регулације
Пословање у радним зобјама
Простори намењени радним зонама опредењени су за развој секундарних и
терцијарних делатности.
Секундарне
делатности
обухватају:
индустрију,
грађевинарство и производно занатство, док у терцијарне делатности спадају садржаји
из области трговине, туризма и угостителства, услужног занатства, финансијских,
техничких и пословних услуга, саобраћаја и комуналних делатности. Намена
секундарних и терцијарних делатности подразумева и различите привредне садржаје из
области трговине на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобраћаја и веза, и
прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију за своје технолоLпке
процесе.
У радној зони ће се лоцирати предузећа чија делатност захтева веће просторе и
која, због свог карактеристичног радног процеса, морају бити просторно груписана.
Реализоваће се на основу плана детањне регулације, уз обавезу израде процене утицаја
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на животну средину за потенцијаліје загађиваче у складу са законском регулативом која
важи у тој области. Планом детањне регулације се за поједине делове зоне може
условњавати израда урбанистичких пројеката.
На простору радне зоне није дозвоњено одлагање отпадних материја или
рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија или у затвореним
просторима. Овакви садржаји се могу планирати у западном делу радне зоне, јужно од
планираног индустријског колосека, али тако да се не налазе уз значајне друмске
правце.
Могућа је изградња азила за напуштене )кивотиње и комплекс за одлагање и
третман анималног отпада.
Све постојеће објекте могућеје реконструисати, доградити или заменити новим,
уз поштовање основних урбанистичких параметара, односно утврђеііог максималног
индекса заузетости и индекса изграђености.
У радној зони ће се примењивати следећи урбанистички параметри:
нове парцеле треба да буду приближно правилног геометријског облика, да
имају излаз на јавну површину, а величина за већину нових комплекса је минимално
2000 м2 са фронтом ширине минимум 25 пi;
максималан индекс заузетостије 50 %, а индекс изграђености 0,5-1,5;
дозвоњена спратност објеката је приземње или П+1 (максимално П+2). Висина
објекта (венац или слеме) не сме npehu висину од 15 nі. Подрумска или сутеренска
етажа се не преnоручује, а унутар постојећих комплекса ускладити спратност;
за административне објекте и за карактеристичне објекте (објекти са посебним
конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба) не условњава се
спратност;
манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса;
заступњеност зелених површина на комплексу зависи од величине комплекса.
Комплекси величине до 1 ћа треба да имају минимално 20 % зелених површина,
комплекси величине 1-5 ћа 25 %, а већи комплекси преко 5 ћа 30-50 % зелених
површшіа.
-

-

-

Комуналне површине
Планирају се следеће комуналне површине: Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО)
,,Нови Сад , азил за животиње и други комунални садржаји.
Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) ,,Јјови Сад
Hланира се проширење постојећег комплекса ТЕ-ТО ,,Нови Сад , површине
24,62 ћа, за још око 20 ћа, на простору који је резервисан северно од постојећег
постројења.
Планира се реконструкција и проширење ТЕ-ТО ,,Нови Сад , односно изградња
новог објекта, који ће радити као гасно-гтарно постројење укупне снаге око 300 Mwt u
450 MWe.
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Азііл за животиње и други џомунални садржаји
Уз Пут ілајкашког одреда дефинисан је локалитет азила за животиње на
комплексу површине 1,0 ћа,
Уређење и изградња овог сгтецифичног комплекса ће се спроводити у складу са
нормативима и стандардима који важе за ову намену.
Основ за реализацију азилаје план деталне регулације.
На преосталом простору намењеном за комуналне површине северно и западно
од планираног локалитета за азил животиња могуће је лоцирати комплекс гробња за
кућне њубимце, комплекс за одлагање и третман анималног отпада или неке друге
сродне садржаје.
Величина комплекса, као и уређење и изградња ових специфичних садр?каја ће
се спроводити у складу са нормативима и стандардима који важе за ову намену.
Основ за реализацију планираних садржајаје план деталне регулације.
Зеленило

3аштитно зеленило се планира дуж саобраћајних и инфраструктурних праваца
и основна му је функција заіnтита простора. Реализоваће се као затравлене површине,
засади високог дрвећа или ће се сачувати аутохтона вегетација, у зависности од
положаја.
3аштитно зеленило у фунјцији nолоііріівреде се планира у зони северно од
ТЕ-ТО ,,Нови Сад , и уз ДП АІ (Е75). Осим поњопривредне производње, могуће је
подизање стакленика и пластеника или мањих погона за прераду појопривредних
производа, као и формирање рибњака. Постоји могућност за коришћење топле воде из
расхладног система ТЕ-ТО ,,Нови Сад .
Максимални индекс заузетости, који се односи на изградњу чврстих објеката5
износи 1О %
Постоји могућност коришћења земњишта у намени заштитног зеленила и
заштитног зеленила у функцији поњопривреде за производњу енергије из обновњивих
извора, што ће се деталније дефинисати планом деталне регулације.
1.3.

Цињ

доношења плана

Цињ израде и доношења плана је преиспитивање просторних капацитета ради
утврђивања правила уређења и правила грађења, у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације и дефинисање секундарне
саобраћајне мреже у зони северно од Пута шајкашког одреда у складу са новим
решењима из Плана генералне регулације.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја
плана, поделу простора на посебне целине и зоне, деталну намену землишта,
регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте улида и површина јавне намене,
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
мере заштите простора, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,
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правила уређења и правила грађења по цслинама и зонама, као и друге елементе
значајне за спровођење плана.
2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЋЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Планом је обухваћено грађевинско подручје у Катастарској општини (у далем
тексту: КО) Нови Сад І и ј{О Нови Сад 111, унутар описане границе!
3а почетну тачку описа границе плана утврђена је тачка на пресеку западне
границе парцеле број 3175/17 (канал Врбак) и осовине Железничке пруге Нови СадЗрењанин у КО Нови Сад 111! Од ове тачке у правцујугоистока, граница прати западну
границу nарцеле број 3 175/17 (канал Врбак), затим пресеца парцелу број 219/2 правцем
који је паралелан са границом парцела бр. 219/1 и 219/2 и долази до границе парцеле
бр. 219/2 и 3218/1 (насип). дање, граница пресеца парцелу број 3218/1(насип) и долази
до тромеђе парцела бр. 835, 3180 (канал) и 3218/1 (насип), затим прати југозападну
границу парцеле број 3 1 80(канал), скреће ка југозападу, прати јужну границу парцеле
број 3 182/9(канал) и у правцу југоистока прати западну границу парцеле број 845 до
пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 849/1 (пут). Од ове тачке у
правцу југозапада граница скреће ка југозападу, прати претходно описан продужени
правац до тромеђе парцела бр. 850/1, 3229/1 и 849/1(пут), затим скреће ка југоистоку
прати западну границу парцела бр. 850/2 и 3229/1(пут) и у правцу југозапада прати
северну границу парцеле број 896/2 до тромеђе парцела бр.596/2, 892/5 и 850/4. Од ове
тачке граница скреће у правцу југоистока, прати северну регулациону линију
планиране саобраћајнице и северну регулациону линију планираног индустријског
колосека до тромеђе парцела бр. 3184/5, 3231/2 и 3184/6. дале граница скреће у правцу
североистока, прати западну границу парцеле број 323 1/3, затим скреће у правцу
северозапада, затим североистока, прати јужну и западну границу парцеле број 947/4,
затим наставња североисточно, прати западну границу парцела бр. 3248/2, 3231/3, 941/2
и 3247/2 до тромеђе парцела бр. 3246, 3291/3 и 3231/3. Од ове тачке граница скреће у
правцу југоистока, прати северну границу парцеле број 323 1/3, затим скреће ка
североистоку, прати западну границу парцеле број 3289/1, затим ка југоистоку, прати
јужну регулациону линију државног пута АІ (Е-75) до пресека са источном границом
парцеле број 1046! дање граница скреће у правцу југозапада, прати источну границу
парцеле бр. 1 046, затим северозападну границу канала Чикопі до тромеђе парцела бр.
1775, 3 197/3 (канал) и 3 188 (канал). Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада,
прати северну границу парцеле број 3197/3 (канал) до тромеђе парцела бр. 1921, 1922/1
и 3197/1, затим прати северну границу парцеле број 3197/1 до пресека са регулационом
линијом планиране саобраћајнице. Од ове тачке граница скреће ка југу, прати источну
регулациону линију планиране саобраћајнице до пресека са северном границом парцеле
број 3 132, дање граница пресеца парцеле бр. 3 132 и 3 133/1 управним правцем долази до
јужне границе парцеле број 3 133/1! Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати
јужну регулациону линију насипа, прелази у ј{О Нови Сад І, прати планирану јужну
регулациону линију насипа до пресека са границом парцела бр. 1 0680 (река дунав) и
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10667/1 (Канал ДТД), затим прати границу парцеле бр. 10680 (река дунав) и 10667/1
(Канал ДТД) До пресека са осовином Канала дтд. дале, граница скреће ка
северозападу, прати осовину Канала дтд до пресака са ознаком АI. Од тачке АI до
Тачке А2, граница је дефинисана на графичком приказу ,,План регулације површина
јавне намене са елементима
Од тачке А2 у правцу северозапада граница
прати осовину Канала дтд до пресека са осовином железничке пруге Нови СадЗрењанин, затим граница скреће у правцу севера, прелази у КО Нови Сад јјЈ, прати
осовину железничке пруге Нови Сад-Зрењанин и долази до тачке која је утврђена за
почетну тачку описа границе плана.
Планомје обухваћено 780,07 ћа.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1.

Намена површина и концепција уреі)сња простора

Концепција уређења простора утврђена Планом генералне регулације је основа
за далу разраду и дефинисање намене простора обухваћеног овим планом.
Простор је у највећој мери намењен пословању. Саобраћајно је добро повезан са
околним садржајима. Радна зона Север ІУ конципирана је на начин да са аспекта
саобраћаја има повоњне услове за развој пословања. Планирањем нових саобраћајних
праваца, изласком на Канал ДТД и везом са железничком инфраструктуром ова радна
зона спаја три вида транспорта. Ово представња погодност за обавњање привредних
делатности и одлучујуће ће опредењивати потенцијалне инвеститоре у будућности како
у погледу улагања у још нереализоване просторе радне зоне, тако и у погледу њиховог
опредењивања за одговарајуће намене у овом простору.
Радна зона Север јУ опредењена је за развој секундарних и терцијарних
делатности. Секундарне делатности обухватају: индустрију, грађевинарство и
производно занатство, док у терцијарне делатности спадају садр?каји из области
трговине, услужног занатства, финансијских, техничких и пословних услуга, саобраћаја
и комуналних делатности. Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева
и различите привредне садржаје из области трговине на велико и трговине на мало,
саобраћаја и веза и прерађивачке индустрије које ће користити савремену технологију
за своје технолошке процесе. На простору ове радне зоне могу се лоцирати: погони
индустрије метала и неметала, производње боја и лакова, средстава за прање, затим
резане грађе, електроиндустрије, производње текстила, коже и папира и комплекси из
области грађевинарства, трговине, и саобраћаја и веза. Такође се предлажу различити
облици производног занатства који су везани за прераду дрвета, метала, текстила, коже
и пластичних маса.
Постојећа улица Пут шајкашког одреда и планирана индустријска саобраћајница
представњају примарну саобраћајну мрежу, а планом је дефинисана секундарна
саобраћајна мрежа која омогућава формирање нових пословних комплекса.
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У смеру запад-исток са везом на железиичку станицу Подбара планиран је
индустријски колосек. Постојећи индустријски колосек реализован је од желсзничке
станице Подбара до комплекса НИС-а.
део радне зоне, односно њезина друга просторна целина, оријентисана је на
Канал дТд који предсравња пловни пут меl)ународног значаја. У зони Канала дТд на
примарном одбрамбеном насипу формирано је лучко подручје као део луке у Новом
Саду. Оно представња терминал за опасне терете, претовар нафте и нафтних деривата
привредног друштва НИС ад Нови Сад са два пристана, а планом је предвиђено његово
ширење!
Планом су као комуналне поврпине дефинисане ТЕ-ТО, азил за животиње и
остале комуналне површине. Комплекс ТЕ-ТО се налази у јужном делу треће целине.
део простора је реализован5 а планирано је проширење северно од постојећег
комплекса. Основна делатност која се обавња на комплексу је у функцији снабдевања
топлотном и електричком енергијом. Планом је омогућено формирање засебног
компекса постојеће трансформаторске станице и издвајање из комплекса ТЕ-ТО.
Азил за напуштене животиње реализован је уз Пут шајкапког одреда. На
простору оредењеном за остале комуналне површине потребно је реализовати гробње
за кућне њубимце, а могуће је реализовати и комплекс за одлагање и третман
анималног отпада, али и неке друге комплементарне комуналне садржаје.
Обавњање делатности у радној зони мора бити такво да не угрожава постојеће и
планиране садр?каје у функцији хидротехнике у непосредном окру?кењу. С обзиром да
се ова радна зона својом источном границом ослања на планирано извориште воде
инфилтрационог типа, а јужно уз дунав је извориште воде Ратно острво, у тим зонама
формирају се значајне заілтитне зелене површине.
Зелене површине утврђене овим планом имају двојаку функцију. Један део је у
функцији пол3опривреде, а други у функцији заштите. део површина намењених
заштитном зеленилу су поњопривредне површине различитих култура и корисника, а
могуће их је користити за изградњу стакленика, пластеника, рибњака, за примарну
поњопривредну производњу, односно сличне садржаје у функцији поњопривреде. У
зони изворишта воде, уз Канал ДТД и железничку пругу и у зони такозваног ,,великог
коридора зеленило има функцију заштите.
У обухвату плана значајан део заузимају инфраструктурни коридори. Такозвани
велики коридор 1 обухвата значајне енергетске инфраструктурне правце (далековода,
нафтовода. . .). Остали инфраструктурни коридори дефинисани су у односу на постојеће
или планиране инфраструктурне правце, на основу законске регулативе и услова
надлежних предузећа.
Значајан инфраструктуриои објекат у обухвату плана је ТС ,,Нови Сад 9
Комплекс трансформаторске станице планиран је за проширење.
Планом је обухваhено насење Шангај које се реализује на основу плана
генералне регулације.
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3.2.

Подела простора на просторне целине

Планом је обухваћен део западне целине простора дефинисаног Планом
генералне регулације намењен радној зони.
Простор у обухвату nлана могуће је поделити у три просторне целине. Постојећа
улица Пут шајкашког одреда гіресеца простор у смеру запад-североисток и дели га на
целине и то једну северно од ње и две у јужном делу простора.
Просторне целине су подједнаке величине, а садржајно различите:
Прва целина је намењена пословању, комуналним делатностима и заштитном
зеленилу, али и значајним инфраструктурним правцима (енергетски коридор тзв.
велики коридор, индустријска саобраћајница, индустријски колосек) и објектима (ТС
110/20 kv).
друга целина је најхомогенија. Осима пословних садржаја које у највећој мери
користи Нафтна индустрија Србије (НИС), по ободу су планирани појасеви заштитног
зеленила према железничкој прузи и Каналау ДТД. Дуж Канала ДТд налази се
примарни одбрамбени насип. На делу насипа формирано је лучко подручје.
Трећа целина је најразноврснија. Најдоминантнији садржај је Термоелектранатоплана (ТЕ-ТО). Из комплекса ТЕ-ТО издвојена је ТС 1 10/20 kV. уз пословне
садржаје, ова целина је планирана за две врсте запјтитног зеленила, једно у функцији
заштите, а друго у функцији поњопривреде. Унутар ове целине налази се и стамбено
насење Шангај које се спроводи по Плану генералне регулације.
-

-

-

3.3.

Нумерички показатењи

Табела: Нумерички показатењи
НАМЕНА
ПОСЛОВАЊЕ
секундарног и терцијарног сектора
-

-

терминал нафте и нафтних деривата

Површина
(ћа)

Проценат

335,84

43,05

326,05
9,79

41,80
1,25

(%)

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО)
азил за животиње
остале комуналне површине

57,19

7,33

50,80
1,00

6,52

5,39

0,12
0,69

СТАНОВАЊЕ
насење Шангај

11,40
1 1,40

1,46
1,46

ЗЕЛЕНиЛО
зајптитно зеленило
зелеј-іило у функцији поњоприреде

226,26
145,93

-

80,33

29,00
1 8,70
10,30

САОБРАЋАЈ

90,78

11,66

-

-

-

-

-
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-

-

улице

65,24
7,25
16,89
1,40
51,86
12,48
8,36
30,70
0,32
6,74
2,60
3,79
0,35

жслезничко подручје

- индустријскиколосек
- лучкоподручје
ХИДРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ
- КаналдТд
мелиоративни канали
-

-

-

одбрамбени uacun
црпна станица

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
трансформаторске станице
-

-

вреловод

-

водозахват ТЕ-ТО

УКУПНО

780,07

8,38
0,93
2,17
0,18
6,65
1,60
1,07
3,94
0,04
0,85
0,33
0,48
0,04
100

Нумерички показатејњи приказани су у складу са градфичким приказом ,,План
намене површина са планом саобраћаја, регулације и нивелације у Р 1:5000. Из
поврпЈине примарног одбрамбеног насипа издвојенаје површина за лучко подручје.
3.4.

План регулације површина јавне намене са нивелацијом

3.4.1. План регулације површина јавне намене
Планом су утврђене површине јавне намене. 0д целих и делова постојећих
парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу
1 План регулације површинајавне намене са елементима парцелације 1 у Р 1 : 5000.
Површине јавне намене:
саобраћајнице: целе парцеле бр. 820/3, 839, 864/2, 866/2, 868/2, 870/2, 892/5,
903/3, 907/4, 910/1, 911/1, 912/2, 916/5, 916/13, 941/2, 947/4, 1030/4, 1503, 1504, 1563/1,
-

1563/2, 1563/3, 1596, 1597, 1598, 1632, 1637, 1638, 1643, 1644, 1649, 1650, 1653, 1654,
1655, 1658, 1666, 1668, 1669/2, 1669/3, 1670/2, 1670/3, 1755, 1892/1, 1921, 1925/1, 1928/1,
2020/1, 2380, 2383/1, 2397/1, 2401/1, 2403, 3218/5, 3231/3, 3231/4, 3247/2, 3248/2, 3259/1,
3270/2, 3288, 3290 и делови парцела бр. 233/1, 233/3, 245/2, 245/4, 246/2, 246/4, 806/1,
819, 825/1, 826/1, 828/1, 831/1, 831/3, 832/1, 832/3, 832/4, 833/1, 833/3, 833/4, 834, 835,
836/2, 837/1, 837/2, 838/1, 838/3, 840, 848/1, 849/1, 850/1, 850/4, 854/2, 854/3, 859, 860/10,
863/2, 865, 867, 869, 871/1, 885/2, 886/1, 887/2, 888/1, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1,

891/2, 891/3, 892/1, 892/6, 893/2, 893/3, 902/1, 905/3, 906/1, 916/7, 916/9, 924/4, 948, 964,
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 975, 976, 979, 980, 985, 986, 990, 991, 992, 993, 996,
997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1011/1, 1023/1, 1029/4, 1031/4, 1032/4, 1036/1,
1040/1, 1042/1, 1043/1, 1044, 1045, 1046, 1500, 1536, 1537, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1615, 1616, 1619, 1620, 1623, 1624,
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1627, 1628, 1631, 1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, і656, 1657, 1659/1, 659/2,
1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1659/7, 1659/8, 1659/9, 1659/10, 1659/11, 1659/12, 1660/1,
1660/2, 1660/3, 1660/4, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1664/4,
1664/5, 1664/6, 1664/7, 1664/8, 1665/1, 1665/2, 1667, 1671, 1672, 1673, і 674, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1683/1, 1683/2, 1684/1, 1699/1, 1757, 1759, 1760,
1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776,
1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791,
1895, 1896/1, 1897/1, 1898/1, 1922/1, 1923/1, 1924/1, 1949/2, 1950, 1951, 1952/1, 1953/1,
1954/1, 1955/1, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1959/1, 1960/1, 1961/1, 1962/1, 1963/1, 1964/1,
1965/1, 1966/1, 1967/1, 1968/ ј , 1969/1, 1971/1, 1972/1, 1984/4, 1985/1, 1985/5, 1986/1,
1986/3, 1987/1, 1988/1, 1989/1, 1990/1, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, 2006/2, 2021/1, 2386, 2392/1, 2393/1, 2394/1, 2396/1, 2398/1,
2399/1, 2402/1, 2409/1, 2411/2, 2433/1, 2438/1, 2439/1, 2761, 2767, 3139, 3181/2, 3182/6,
3182/8, 3182/9, 3183/1, 3183/3, 3184/3, 3192/2, 3197/1, 3198/2, 3199/3, 3200/3, 3201/1,
3201/2, 3202/1, 3203, 3204, 3218/1, 3218/6, 3229/1, 3231/1, 3250, 3260/2, 3268/1, 3284/3,
3289/1, 3319 у КО Нови Сад јЈЈ;

железничко подручје: делови парцела бр. 10667/1, 10677/1 у КО Нови
I.
Целе парцеле бр. 870/3, 870/4, 871/2, 901/3, 902/2, 903/2, 905/2, 906/3, 907/5, 911/3,
-

1505/2, 1506/2, 1507/2, 1508/2, 1509/2, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1. 1515/1, 1516/1,
1517/1, 1561/2, 1562/2, 1582/2, 1585/2, 1586/1, 1589/1, 1590/1, 1592/1, 3183/2, 3184/5,
3231/2, 3283/1, 3283/2 и делови парцела бр. 245/2, 245/4, 246/4, 814/3, 818/3, 825/1,
825/2, 828/1, 831/2, 832/2, 837/1, 851, 889, 891/1, 892/1, 893/3, 901/2, 903/1, 904/1, 905/1,
906/1, 916/9, 924/4, 958, 959, 960/2, 961/2, 961/3, 962, 1008, 1036/1, 1040/1, 1042/1,
1043/1, 1044, 1045, 1046, 1500, 1510/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525,
1546/2, 2560/1, 3181/1, 3181/2, 3182/8, 3182/9, 3183/1, 3184/3, 3218/2, 3218/6, 3218/7,
3231/1, 3282, 3284/3 у КО Нови Сад јјј;
-

азил за животиње: цела парцела број 916/11 у КО Нови Сад 111;

остале комуналне површине: цела парцела број 916/10 и делови парцела бр,
916/1, 916/4 у КО Нови Сад јјј;
вреловод: целе парцеле бр. 2758/1, 2759/1, 3317/1, 3317/2 и делови парцела бр.
2399/1 у КО Нови Сад 111;
- термоелектрана-топлана: целе парцеле бр. 1659/13, 1659/14, 1659/15, 1659/16,
1659/17, 1659/18, 1659/19, 1659/20, 1659/21, 1659/22, 1659/23, 1682/2, 1683/3, 1683/4,
-

-

1684/2, 1684/3, 1685, 1686, 1687/2, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696,
1697, 1698, 1699/2, 1702/2, 1703/2, 1706/2, 1707/2, 1710/2, 1711/2, 1714/2, 1715/2, 1718/2,
1719/2, 1722/2, 1723/2, 1726/2, 1727/2, 1730/2, 1731/2, 1887/2, 1888/2, 1889, 1890, 1891,
1892/2, 1906, 1907, 1908, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1929/1,
1930/1, 1931/1, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 1947/1, 1948/1, 1949/1, 1970/1,
2388/1, 2389/1, 2390, 2749/1, 2752/1, 2753/1, 2754/1, 2755/1, 2756/1, 2757/1, 3200/2,
3200/4, 3270/1, 3270/3 и делови парцела бр. 1909/1, 1911 у 1(0 Нови Сад јјј;
-

канал ДТД: део парцеле број 10667/1 у КО Нови Сад і;
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мелиоративни канали: целе парцеле бр. 1546/1, 1927/1, 3200/1, 3207/1 и делови
парцела бр, 832/1, 2002, 2386, 3182/8, 3182/9, 3184/3, 3192/2, 3198/2, 3199/3, 3200/3,
3201/1, 3201/2 у КО ј-јови Сад ІјІ;
одбранбени насип: целе парцеле бр. 10677/11, 10677/15, 10677/16, 10677/17,
-

-

10678/3, 10679/1, 10780, 10781, 10782 и делови парцела бр. 10667/1, 10677/1, 10680 у
КО Нови Сад І. целе парцеле бр. 2750/1, 3216/1 и делови парцела бр 834, 835, 3133/1,
3218/1, 3218/6 у КО Нови Сад 111;
црпна станица: целе парцеле бр. 3135, 3136, 3137 и део парцеле број 3319 у КО
Нови Сад јјј;
-

лучко подручје: целе парцеле бр. 10667/4, 10667/5, 10677/5, 10677/14 и
део парцеле број 10667/1 у КО Нови Сад I. део парцеле број 2498/32 у КО Нови Сад
-

јјј;

траисформаторска станица: целе парцеле бр. 916/3, 1910 и делови
парцела бр.
916/4,916/10, 1911 уКОновисадјјј .
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на
графичком приказу План регулације површина јавне намене у Р 1:2500, важи
графички приказ. Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине
саобраћајница или у односу на постојеће границе nарцела. Осовине саобраћајница
дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком
приказу.
На осталом грађевинском землишту постојећа парцелација се у највећем обиму
задржава. Настале промене су углавном услед промене регулације саобраћајница.
-

3.4.2. План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено планом, налази се на терену који је под
великим утицајем поврпјинских и подземних вода, па је за потребе коришћења
землишта у полопривредне и друге сврхе формиран систем мелиоративних канала.
Преко ових канала вода се евакуише у дунав у близини Термоелектране топлане и
-

Канала Субић.

Коте терена на неизграђеном земњишту крећу се од 74 до 76 м н.в., ілто не
задоволава услове за изградњу планираних садржаја. да би се остварила могућност
реализације појединих делова зоне, неопходно је насиnање терена до коте која
обезбеђује сигурност и могућност одводњавања површинских и подземних вода.
У том смислу се нивелационим планом предвиђа насипање терена на коте од
76,10 до 77,00 п1, а преовлађујућаје 76,50 м.
На графичком приказу 1 План намене поврілина, саобраћаја, регулације и
нивелације у Р 1 : 5000 дат је висински положај планираних саобраћајница, који
nредставла основу за пројектовање садржаја у појединим деловима зоне. Након
деталнијих снимања у оквиру пројектовања саобраћајница могућа су одређена
одступања, тако да нивелациони план представла основу за далу разраду.
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3.5.

Траее, коридори и капацитети инфраструктуре

Посебна правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте
(саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од
планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надлежан за управање јавним површинама или
ималац јавног овлаілћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување
постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на
планнраној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не
задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искњучиво у оквиру постојећих и планираних
јавних повріnина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и
правилницима који регулишу предметну област.
Не условњава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улица
ради реализација појединачних садржаја унутар профила. Могућаје фазна реализација.
3.5.1. Саобраћајна иіјфраструктура
Планирани садржаји на обухваћеном простору се ослањају на државни пут ЈБ
12, Пут шајкаіnког одреда, планирану индустријску саобраћајницу, планирани
општински пут ка Ковињу, чија траса се пружа уз одбрамбени насип и режијску траку
уз државни пут АI (Е-75) која је ван обухвата плана. Пут шајкашког одреда ће
надвожњаком nреко државног пута АІ бити повезан са старим каћким путем и дање са
Каћом, тако да се на овом правцу очекује повећан обим саобраћаја. На Путу шајкашког
одреда се планирају две кружне раскрснице, на одвајању планираногопштинског пута
за Ковињ (и насење Шангај) и на
укрнітању са планираном индустријском
саобраћајницом. За све планиране садржаје ће се обезбедити одговарајућа секундарна
саобраћајна улична Мре?ка. Пут шајкашког одреда и планирана индустријска
саобраћајница се укрштају са железничком пругом Нови Сад Зрењанин.
Паркирање на обухваћеном простору ће се решавати у оквиру парцела. дуж
државног пута ІБ-12, Пута шајкашког одреда и одбрамбеног насипа се планира
бициклистичка стаза. Уз све саобраћајнице се планирају пешачке стазе. Јавни саобраћај
ће се и у планском периоду одвијати дуж др?кавног пута IБ-12, Пута шајкашког одреда
(са постојећом линијом до Шангаја) и режијску траку уз аутопут Е-75. Паркирање и
гаражирање путничких и теретних возила обезбеђује се на парцели, изван јавних
површина и реализује се истовремено са основним садржајем на парцели, према
нормативима паркирања у зависности од функције објекта.
На простору у обухвату плана могућа је изірадња станица за снабдевање
моторних возила горивом,јавних или интерних. Услов за реализацијујавних станица за
снабдевање моторних возила горивом је израда плана детајвне регулације, уколико је

-

-
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Неопходно формирање јавне површине. Уколико није неопходно формирање јавiіе
поврілине, услов за реализацију јавних станица за снабдевање моторних возила
горивом је урбанистички пројекат!
Планирана железничка пруга Нови Сад Зрењанин је саставни део Новосадског
железничког чвора и она ће трасом од железничке станице Подбара бити повезана са
главном железничком станицом Hови Сад мостом преко Канала дтд. Поред постојећег
индустријског колосека за рафинерију, планира се индустријски колосек од железничке
станице Подбара ка истоку, кроз средишњи део радне зоне Север ІУ и на тај начин се
пружају услови за коришћење овог вида транспорта планираним садржајима у радној
зони Север ІV.
Подручје обухваћено планом се ослања и на Канал дТд који је део основне
каналске мреже Хидро система дунав Тиса дунав (ОКМ ХС дТд), као део Малог
Бачког канала, и по важности је други канал Бачке.
У зони Канала дТд планирано је проширење постојећег лучког подручје које ће
користити сва три постојећа пристана НИС-а .
-

-

3.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевајј,е водои
Снабдевање санитарном водом биће решено преко постојеће водоводне мреже
Града Новог Сада, са планираuим проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.
Постојећа примарна водоводна мрежа је профила 4ОО мм, и представња
главни доводник воде за радну зону, као и за насела Каћ, Будисаву и Ковињ.
Помснути доводник делом трасе се налази на осталом грађевинском земњигнту.
Планом се предвиђа његово измештање у регулацију улице. У цињу несметаног
функционисања цевовода до измештања предвиђа се заштитни појас укупне ширине 2
м. У овом појасу забрањенаје садња дрвећа и изградња објеката.
Унутар радне зоне, у делу постојећих улица, изграђена је водоводна мрежа
профила 2ОО мм.
Насење Шангај опремњено је секундарном водоводном мрежом профила
ІОО nіm.
Постојећа мрежа планом се задржава уз могућност реконструкције дотрајалих
деоница, како и њеног измештања.
Планира се изградња примарне и секундарне водоводне мреже у свим
постојећим и новопланираним улицама, где то околна намена простора захтева.
Секундарна мрежа биће профила 1ОО мм и І 5О мм. Профили примарне
мреже дати планом могу се кориговати уз претходну хидрауличку анализу, с обзиром
на то да се у зони могу развијати различите делатности које имају и специфичне
потребе за водом.
Потребе за технолошком водом биће решене преко планираног технолошког
водовода.
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до изградње технолошког водовода, потребе за технолошком водом могуће је
реінити привремено, преко локалних система у оквиру комплекса са захватањем воде
из подземјва, бунарима, или захватањем воде из дунава или Канала дТд.
Постојеће извориште Ратно
његово дање проширење. У обухвату плана налазе се зоне санитарне заштите
изворишта. Сви садржаји у оквиру зона санитарне заштите морају бити у складу са
Правилником о начину одређивања и одржавања зона саі-титарне заштите изворишта
водоснабдевања (,,Службени гласник РС број 92/08).
У цињу заштите постојећег и планираног изворишта од могућих негативних
утицаја из залеђа, реализована је хидрауличке завесе 1 , односно линија бунара која у
потпуности омогућава заіuтиту изворипіта од било каквог негативног утицаја у смислу
погоршања квалитета захваћене воде,
Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу
1 План водне инфраструктуре у Р 1:5000.
острво

у

потпуности

се

задржава

и

планира

се

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Планирани канализациони систем за одвођење отпадних вода урађен је са
решењем које предвиђа да ће централни пречистач отпадних вода бити реализован на
локалитету ,,Роков поток у Петроварадину.
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се сепаратно.
Отпадне воде одводиће се преко постојеће и планиране затворене канализационе
мреже отпадних вода према планираном примарном канализационом правцу који ће се
реализовати у оквиру улице Паје Радосавњевића гјрофила 40О мм, односно ка
планираној црпној станици уз јужну границу комплекса рафинерије. Укупно
прикупњене воде, са простора радне зоне, оријентисаће се ка планираној канализацији
дуж државног пута ДП реда М-7 (ІБ-12) стање.
Постојећа канализациона мрежа реализована је у виду колектора отгјадних вода
профила ебоо мгп, на који су прикњучена насења Каћ и Будисава, као и део отпадігих
вода радне зоне. Насење Шангај такође има изграђену кај-јализациону мрежу отпадних
вода. Јужно од комплекса рафинерије постоји потисни вод отпадних вода ј-јасел)а
Клиса. Отпадне воде из свих ових цевовода, препумпавају се и испуштају у дунав
низводно од извориіuта воде Ратно
У склопу система nостоји и неколико
острво l ј .

црпних станица.

Поменути
реконструкције

канализациони

и

измештања

у

чинићејединствену
Планом
постојећим
Због
могућност
регулација
планираном и

правци

профилу

планом

улице.

се

задржавају

Постојећа

мрежа

могућност
повезаће
уз

се

са

целину.

се предвиђа изгардња секундарне канализационе мреже отпадних вода у

свим

и новопланираним улицама, где то околна намена простора захтева.

изразито равничарског терена, постижу се знатне дубине укопавања мрежа,

па се планом

оставјва

изградње црпних

станица отпадних

вода, у оквиру

улице. Црпну станицу реализовати као подземни објекат, шахтног типа.

15

Атмосферске воде одводиће се преко затворене уличне канализационе мреже и
отворене уличне каналске мреже са оријентацијом на отворене канале у оквиру
Мелиорационог слива Ратно острво .
У улици Пут Шајкашког одреда постоји колектор профила 150/120 см, односно
200/150 сгп, који је делом колектор само атмосферских вода, док се наједном делу у
њега уливају и отпадне воде па колектор постаје заједнички. Планом се предвиђа
потпуно раздвајање отпадних и атмосферских вода, тако да ће се постојећим
колектором одводити само атмосферске воде.
Генерални пројекат канализације отпадних и атмосферских вода за подручје
северно од канала дтд и дунава, источно од железничке пруге Нови Сад Суботица,
јужно од аутопута Суботица Београд и западно од канала Субић дунавац, који је
израдио Институт за водопривреду Јарослав Черни Ад Завод за водоснабдевање,
канализацију и заштиту вода, извршенаје хидрауличка анализа одвођења атмосферских
вода. 3аклучак овог пројекта је да постојећу каналску мрежу треба сачувати у што
већој мери! У складу са овом препоруком урађен је и план одвођења атмосферских
вода!
Наведени пројекат био је и основа за планирање канализационог система
отпадних вода.
Већина меnиорационих канала планом се задржава. Постојећи мелиорациони
канали мелиорационог сnива 1 Ратно острвој служиће као пријемници атмосферских
вода из секундарне канализационе мреже која ће се реализовати дуж постојећих и
планираних улица, а у свему према условима Јавног водопривредног предузећа Воде
Војводине из Новог Сада.
Каналима прихваћена вода оријентисаће се према постојећој црпној станици
!калиштеl! одакле ће се испуштати у дунав.
Атмосферске воде које ће се уливати у атмосферску канализацију, односно
отворене канале, морају претходно бити пречишћене до нивоа који не угрожава
квалитет воде у реципијенту, односно дунаву. Пречишћавање атмосферских вода
обавњаће се на nокалним постројењима у оквиру комплекса корисника.
У циЈЂу заштите и несметаног одржавања отворене каналске мреже, планирају се
заштитини појасеви ширине 5 м, мерено од горње ивице канала. Сви евентуални
радови у овом појасу морају бити у складу са условима Јавног водопривредног
предузећа Воде Војводине .
Планом се оставња могућност зацевњења дела каналске мреже, као и затрпавања
појединих најузводнијих деоница каналске мреже, а у цију што квалитетнијег и
рационалнијег просторног уређења.
Планирана канализациона мрежа и отворена каналска мрежа, у потпуности ће
задовоЈЂити потребе за одвођењем вода.
Поло?кај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком
приказу План водне инфраструктуре у Р 1:5000.
-

-
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ОдбраlІа од n оплава
Предметни простор браниће се од високих вода дунава вероватноће појаве
једном у хињаду година, преко постојеће и планиране одбрамбене линпје.
Одбрамбена линија уз дунав и Канал дТд реализована је до нивоа одбране од
високих вода дунава, вероватноће појаве једном у сто година и врши се преко
земњаног насипа, који представња прву одбрамбену линију овог дела Града.
Надвишење постојеће прве одбрамбене линије, до потребне коте одбране од
хињадугодишњих вода, могућеје извести преко мобилне одбране која ће се поставњати
по потреби, односно преко сталне одбране.
У цињу заштите постојећег насипа, и резервисања простора за надвишење
одбрамбене линије, планира се заштитни појас насипа.
У заштитном појасу насипа са брањене стране важе следећи услови:
у појасу піирине од 0 До 10 м мерено од ножице насипа, забрањенаје изградња
било каквих објеката, простор мора остати слободан за радно инспекциону стазу;
у појасу ширине од 10 до 30 м мерено од ножице насипа, не могу се градити
никакви надземни објекти, поставњати ограде, копати бунари, ровови и канали, нити
изводити било какви радови који би штетно утицали на одбрамбени насип;
у појасу ширине од 30 до 50 м мерено од но?кице насипа, могућаје изградња,
адаптација и реконструкција објеката плитко фундираних (дубина фундирања
максимално 1 м мерено од постојеће коте терена), забрањена је изградња подрума и
сутерена, омогућава се изградња инфраструктуре уз услов да се не угрожава прва
одбрамбена линија насипа, техничку документацију обавезно је израдити у складу са
чланом 133. 3аконао водама ( Службени гласник РС , бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
У обухвату плана налази се секундарни насип Новосадски који представња
другу одбрамбену линију Града.
Уз секундарни насип Новосадски 1 планира се заштитни појас ширине 10 м,
мерено од ножице насипа, обострано.
У заштитном појасу јјасипа и канала, забрањена је изградња објеката
високоградње и садња дрвећа, као и друге активности дефинисане чланом 33. 3акона о
водама.
-

-

-

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су :
максимални ниво подземних вода од 74,50 до 75,50 м н.в,
минимални ниво подземних вода од 72,00 до 73,30 м н.в.
Правац водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозападјугоисток са смером пада премајугоистоку, односно према дунаву.
3.5.3. Енергетсіса инфраструктура
-

-

Снабдевање електричііом енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање потроLпача је
трансформаторска станица (ТС) 1 0/20 kV 1 Нови Сад 9Н која се налази у средишњем
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делу подручја. Од ове ТС ће полазити 20 kV мрежа до тс 20/0,4 kV, a од ових ТС ће
полазити мрежа јавног осветлења и нисконапонска 0.4 kV мрежа до објеката, чиме ће
се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих
потрошача на подручју. ТС Нови Сад 9 је потребпо реконструисати и пројјiирити
према истоку и северу због уградње још једног трансформатора.
На подручју се налази и Термоелектрана-тогјлана (ТЕ-ТО) ,,Нови Сад која
представња најзначајнији енергетски објекат у граду. ТЕ-ТО ,,Нови Сад је повезана
директно на 1 10 kV далеководни систем града и као аутономни извор мо?ке снабдевати
град електричном енергијом. Основни енергент у ТЕ-ТО је природни гас, док постоје
велики смештајни капацитети и за кориілћење течног горива. Планира се
реконструкција и проширење ТЕ-ТО, односно изградња новог објекта, који ће радити
као гасно-парно постројење укупне снаге око 300 MWt u 450 MWe.
У наредном временском периоду очекује се привођење намени неизграђеног
простора и реконструкција и поновно оживњавање постојећих индустријских
комплекса, што ће довести до изградње нових трансформаторских станица 20/0,4 kV.
Нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у
складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у
оквиру пословних објеката, у приземњу објекта. Свим трансформаторским станицама
потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално Зм (и висине минимално
3,5м, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и
хаварије. Све ТС ће се повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу која ће се градити
подземно. На просторима планиране изградње планира се изградња инсталације јавног
осветјЂења.
Све електроенергетске објекте и инсталације које се налазе у зони изградње
планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибавњање услова
од ЕПС дистрибуција , огранак Електродистрибуција І-Іови Сад. Надземне 20 kV
водове на подручју изместити и изградити у регулацијама саобраћајница. У насењу
Шаfігај могућа је реконструкција постојеће и изградња нове подзсмне и надземне
електроенергетске мре?ке.
У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за пролаз
електроенергетских каблова.
Од преносне ТС 400/220/110 kV ,,Нови Сад 3 која се налази на Римским
шанчевима, преко подручја пролазе далеководи 110 kV (број 1005, број 176/1, број
176/2, број 176/3 и број 175) ка ТС .,Нови Сад 4. ТС ,,Нови Сад 9 и ТЕ-ТО ,,Нови
Сад .
Око далековода 1 10 kV je дефинисан заштитни коридор који износи укупно 50
м и у коме није дозвоњена изградња објеката, извођење других радова, нити
засађивање дрвећа и другог растиІ-hа осим уз следеће услове и сагласност власника
инсталације:
1) сагласност се даје на елаборат који инвеститор планираних објеката треба да
обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;

ІЅ

2) садржај елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и
за време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона,
правилника и техничких прописа!
Снабдевање топлотном енергијом
Подручје обухваћено планом ће се снабдевати топлотном енергијом из градског
гасификационог система, локалних топлотних извора и обновјЂивих извора енергије.
Снабдевање из гасификационог система ће се вршити са Главне мернорегулационе гасне станице (ГМРС) ,,Нови Сад І која се налази уз западну границу
подручја. од гмсје изграђен гасовод притиска до 16 bar за потребе снабдевања гасом
потрошача у овој зони. Планирани пословни комплекси ће се снабдевати гасом са
постојеће мреже изградњом прикЈЂучка и сопствених мерно-регулационих станица
(МРС). Од МРС ће се градити нископритисна мрежа до објеката. Приликом изградње
МРС и гасоводне мреже потребно је придржавати се свих важећих правилника и
техничких услова које се односе на цеви под нритиском.
На подручју се налази и гасовод високог притиска који допрема гас до гМРС
,,ТЕ-ТО . У заштитном коридору гасовода није дозвоњена изградња објеката, осим уз
посебне услове ЈП ,,Србиј агас .
У насењу Шангај постоји изграђена МРС и дистрибутивна мрежа на коју се могу
прикњучити сви нови објекти.
Од Термоелектране-тоnлане преко Канала дТд полази повезни вреловод који,
преко главне разделне станице и повезне вреловодне мреже, снабдева топлотном
енергијом градске топлане. У заштитном коридору вреловода није дозвоњена изградња
објеката и инфраструктуре.
Рафинерија iіафте, нафтоводи и ііродуктовод
На овом nодручју се налазе енергетски објекти веома значајни за снабдевање
индустрије, саобраћаја и становнимтва Рафинерија нафте заузима југозападни део
подручја и садржи маниnулативне и складишне резервоарске просторе, пумпне
станице, цевоводе, постројења за прераду нафте итд. Рафинерија ће у наредном
планском периоду задржати своју делатност. Нафта се до рафинерије допрема
нафтоводима УС Тиса РН Нови Сад и УС Адорјан РН І-Іови Сад, а преко пријемно
отпремног и складигпног Терминала ЈП ТРанснафта Нови Сад (Терминал Транснафта)
који се налази североисточно од рафинерије, нафтоводима дунав (Бачко Ново Село)
Нови Сад (ознака ДН-О1) и Нови Сад Панчево (ознака ДН-02). Нафтоводи имају своје
заштитне коридоре у којима није дозвоњена изградња објеката за рад и становање, а
остали објекти се могу градити уз услове и сагласност предузећа које обавЈЂа делатност
транспорта. Сви нафтоводи ће се у појединим деловима трасе изградити у новом
енергетском коридору који је дефинисан на подручју јужно и северно од ДП АI (Е75).
док се изградња нових деоница не заврпји потребно је поштовати све услове заіптите
постојећих инсталација, односно забрану изградње у коридору који износи 30 м лево и
десно од осе нафтовода. Када се нова траса нафтовода пусти у погон, на самој траси
-

-

-

-

-

-
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постојећих инсталација није дозвоњена израдња објеката док се не изврши планирано
повезивање. У нови енергетски коридор ће бити смештен и планирани нафтовод Турија
Нови Сад и планирани продуктовод (са надзорно-управњачким оптичким каблом) за
који је потребно изградити пријемно-отпремни складишни Терминал система
продуктовода (ТПНС) у источном делу постојећег Терминала Транснафта. Правила
уређења и грађења за продуктовод и Терминал су дата у Просторном плану подручја
гіосебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор Нови Сад
Панчево Београд Смедерево Јагодина Ниш) (,,Слу)кбени гласник РС , број 19/11).
Приликом изградње инсталација у новом коридору гіотребно је водити рачуна о
постојећим саобраћајницама и подземним и надземним инсталацијама водне,
енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, односно изградњу вршити уз
прибавњање услова од власника ових објеката.
Све термоеі•іергетске инсталације које се налазе у зони изградње планираних
објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибавњање услова од
надлежног дистрибутера.
-

-

-

-

-

-

-

Обновњиви нзвори еiiергије

На овом подручју постоји могућност коришћења обновњивих извора енергије.
Conapiіa eі,epruja

Пасивни соларни системи дозвоњава се доградња стакленика, чија се површина
не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се
побоњшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама
одговарајуће оријентације поред стакленика дозвоњава се примена осталих пасивних
система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.
Активни соларни системи
соларни системи за сопствене потребе и
комерцијалну производњу могу се поставњати под следећим условима:
постојећи и планирани објекти на кровним површинама и фасадама објеката,
где просторно-технички услови то дозвоњавају; на планираним објектима фасадни
елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима;
површинејавне намене на стубовимајавне и декоративне расвете и за потребе
видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама), за осветњење
рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.) дозвоњава се
поставњање фотонапонских панела;
површине осталих намена на надстрешницама за паркинге у оквиру нословних
комплекса, тако да не пређе 50% укупне паркинг површине, док остали паркинг
простор треба да има iiриродну заштиту високим зеленијјом.
-

-

-

-

-

-

-

-

Ејјергија биомасе

Енергија биомасс може се искористити за сј-јабдевање топлотном енергијом
објеката коришћеі-bем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у
локалним топлотним изворима.
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Постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или у
комбинацији са другим ОИЕ Могу се градити у оквиру пословно-нроизводних
комплекса. За изградњу оваквих објеката обавезнаје урбанистичког пројекта. Такођеје
обавезна израда процене утицаја на животну средину.
Геотермалііа еііергија
Системи са топлотним пумпама могу се поставњати у сврху загревања или
хлађења објеката. Ако се поставњају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, оне могу
бити искЂучиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара (осим за физичка
лица) потребно је прибавити сагласност Надле)кног органа.
Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе
коришћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења
енергије.
3.5.4. Мере енергстске ефикасности изградје
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повоњној
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);
у инсталацијама осветњења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне
расвете употребњавати енергетски ефикасна расветна тела;
користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромбмишелов зид, термосифонски колектор итд.);
поставњати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као
фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвоњавају;
размотрити могућііост поставњања кровних вртова и зелених фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског
система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
поставњати пуњаче за електричне аутомобиле најавним и осталим површинама
предвиђеним за паркирање возила.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени. кориuјћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се
утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За све јавне објекте утврђена је обавеза да спроводе програм енергетске
ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи
планирани цињ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба,
-

-

-

-

-

-

-

-

план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења
система комуналних услуга (дањинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета,
управњање отпадом, јавни транспорт идр.)
Инвеститори изграді-bе објеката су дЖНИ да грејну инсталацију сваког објекта
предвиђеног за прикњучење на неки од система снабдевања топлотном енергијом
опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије!
3.5.5. Електронскс комуникације
Ово подручје ће бити комплетно прикњучено на системе електронских
комуникација.
Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у цињу пружања
нових сервиса корисницима. Планира се и дање поставњање мултисервисних
платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже.
Улични кабинети се могу поставњати на осталом земњипјту, као и најавној површини,
у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје
просторне и техничке могућности. Уколико се поставњају на јавној површини,
потребно је да буду на постојећим или планираним трасама водова електронских
комуникација. Удаленост ових уређаја од укрштања путева треба да износи минимално
20м од осовине. Уколико се кабинети поставњају на осталом грађевинском земњишту,
потребно им је обезбедити колски приступ ширине минимално 3м. Планира се и
изградња приводних каблова u Wі-Fі приступних тачака, као и поставњање система за
видео-надзор, у оквиру регулација површинајавне намене (на стубовимајавне расвете,
семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).
да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је
у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће
пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима
улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.
Планира се дале пројлирење капацитета у постојећој мрежи (оптички каблови
Нови Сад-Нови Београд и І-јови Сад Шајкаш). Гјаралелно са постојећим и планираним
нафтоводима и продуктоводима извести и оптичке каблове за систем даЈБинског
надзора и управњања и системе катодне заштите.
У оквиру стамбених објеката са вигпе стамбених јединица, стамбених зграда са
више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је
поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан
пријем услуга радио и Телсвизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим
корисницима.
Подручје у обухвату плана покрива емисиона станица Црвени Чот, са
координатама 450093.96N 1904240.02 Е
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније
свих надлежних оператера.
-
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І-Іа подручју је могуће поставјњати системе мобилне телефоније у3 гјоштовање
следећих услова:
антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу
постав.тњати у оквиру регулације површина јавне намене (на стубове јавне расвете,
семафорске стубове и сл.), уз сагласност управњача јавним земњиштем и власника
објекта на који се постав.тња (стуба);
антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу се
поставјњати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност
власника тих објеката;
антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских
комуникација, могу се поставњати на антенске стубове на парцелама намењеним
пословању и зеленим површинама уз обавезну сагласност власника; базне станице
поставјњати у подножју стуба, уз изградњу оптичког ііриводног кабла до базне станице;
антенске системе поставњати уз поштовање свих правилника и техничких
препорука из ове области;
уколико се у 6ли3ини налазе стубови, односно локације других оператера,
размотрити могућност заједничке употребе;
обавезно је извршити гіериодична мерења јачине електромагнетног зрачења у
близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се
налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
за поставњање антенских система и базних станице мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишњење надлежног
органа управе.
-

-

-

-

-

-

3.6.

План уређења зелепих површина

На простору обухваћеном планом зеленило је планирано у две категорије, као
заштитно зеленило и заштитно зеленило у функцији поњопривреде. У мањем обиму је
планирано зеленило у склопу поврілина намењених пословању, око простора
планираног за азил за животиње, као и унутар других планираних намејја.
Као јавно, зеленило је планирано у виду линеарног озелењавања у оквиру улица
и унутар плаі-гиранихјавних садр?каја.
Озелењавање радне зоне 1 Север ІV треба да се заснива на биолошкој основи и
могућностима дањег одржавања зеленила. Постојеће шуме (тополике) потребно је
задр?кати, уз могућност обнавњања и пропЈирења. Проіnирење тополика предвиђено је
у правцу аутопута у функцији заштитног зеленила.
Површине намењене заштитном зеленилу могу се формирати у слободном
пејзажном стилу обликовањем различитих бињних групација. Заштитно зеленило треба
да се састоји од бињака различите спратности и густине крошње да би се постигао
максималан ефекат заіnтитног појаса. У оквиру ових површина по?кењно је планирати и
просторе за неке видове рекреације.
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други вид заштитног зеленила намењен је појЂопривредном земњигпту са
могућношћу гходизања пластеника, стакленика, рибњака или обавњања примарне
појвопривредне прераде, уз пратеће садр?каје везане за поЈЂопривреду.
Зеленило дуж обале канала и дунава, у делу изван њихове зоне заштите, треба
да сачињава аутохтона вегетација (врба, топола, дафина и др.), такође у функцији
заштитног зеленила.
У зони намењеној пословању, зеленило ће имати улогу изолације главних
административних и јавних објеката и главних пешачких праваца. Зелени појас је
важно формирати у функцији заштите и ради одвајања појединих делова у оквиру
комплекса. Може бити заснован у слободном пејзажном стилу или сачињен од стабала
поставЈЂених у редове различите спратности. Ограде комллекса је могуће маскирати
садњом пузавица, али обратити пажњу да не ометају рад фабричке контроле. Улазне
правце и прилазе у објекте обогатити партерним уређењем. У комплексима фабрика са
горивим материјама, као и око зграда од запањивог материјала не треба садити
четинаре (нарочито бор). При поставњању високог растиња треба водити рачуна о
безбедности унутрашњег саобраћаја, нзласцима из хала, раскрсницама, кривинама
путева, манипулативним површинама и сл. У оваквим ситуацијама користити дрвеће са
високим деблом крошњом (преко 3 м висине). Сви паркинг-простори треба да су у
сенци листопадног дрвећа, на растојању стабала од 8- 1 О м.
На простору предвиђеном за азил за животиње по?кењно је формирање
заштитног појаса ради изолације овог простора. Уједно ће се створити и оптимални
услови за боравак ?кивотиња на том простору ( засена, звучна и визуелна излоација и
сл.).
Површине које су намењене каснијој изградњи могуће је затравити или
искористити за подизање засада од брзорастућих врста дрвећа које се према потреби
може пресадити. Овај вид вегетације треба да повећа укупни биолошки ефекат
зеленила.
Линеарно зеленило улица утврђује се према ширини попречног профила
саобраћајнице. Планирана је следећа вегетациона структура: дрвореди листопадних
садница, низови шибња и травнате траке. На основу ширине саобраћајнице формираће
се једноструки или двоструки дрвореди.
Уз пут Е-75 Нови Сад Београд, у оквиру заштитног зеленила, потребно је
формирати шири ветрозаштитни појас, од неколико редова високог листопадног дрвећа
и групација шибња, који би био повезан са постојећим шумама тополиком.То би
требало да буде веза дела северног полукружног зсленог коридора, који прати аутопут
повезујући заштитно зеленило индустрије, и улазних праваца у град.
Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину.
Није дозвоЈЂена примена врста које могу да имају негативан утицај на технолошки
процес производње (биЈЂке које при цветању имају обилан полен или семе обрасло
влакнастим материј ама).
-

-
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3.7.

Заштита градитењског наслеђа

На простору у обухвату плана у евиденцицји стручне службе запјтите не постоје
заштићена културна добра, као ни подаци о забележеним локалитетима са
археолошким садржајем. У складу са чланом 109. Закона о културним добрима
(Службени гласник РС бр.71/94, 52/11 др. закон и 99/11 др. закон), ако се у току
извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове
и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
-

3.8.

-

Услови и мере заштите и унапређења животне средине

Заштита природних добара
Канал ДТД представјња регионални еколошки коридор, утврђен Регионалним
просторним планом Аутономне Покрајине Војводине, (,,Службени лист АП
Војводине , број 22/1 1). Такође, дунав предстала регионални еколошки коридор од
европског значаја, па ће мере заштите бити посебно усмерене на очување ових
коридора.
,,Ради смањења ефеката емисије загађујућих материја, а за потребе заштите
биодиверзитета урбаних површина, неопходно је очување/подизање заштитног
зеленила на граничном делу радних површина и околних садржаја. У складу са
Просторним планом Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број
11/12), неопходно је повезивање градског зеленила са вегетационим целинама
подунавња, а подизање и залпита зелених површина треба да се заснива на уређењу
постојећих и повећању зелених површина, пре свега, уз облае дунава, повезивању
зеленила у целовит систем и обезбеђивању равномерног распореда.
,,У приобалном појасу еколошког коридора обезбедити континуитет природне
вегетације минималне ширине 20 м. Коридор по могућности треба да сачува већи део
постојеће травнате површине уз обалу, а на осталом делу птостора формирати
вишеспратно зеленило (дрвенасте и жбунасте вегетације) са што већим учешћем
аутохтоних врста. Током озелењавања забрањено је користити инвазивне (агресивне
алохтоне) врсте.
На простору еколошког коридора и у зони утицаја није дозвоњено складиштење
опасних материја и нерегуларно одлагање отпада,
Забрањено је упуштање непречишћених, односно недовоњно пречишћених
отпадних вода, термички загађених вода у еколошки коридор. Зауњене атмосферске
отпадне воде треба да буду адекватно прикупњене и пречишћене (коришћењем
таложника и сепаратора уња и масти). Обавезан је предтретман процесних отпадних
вода до нивоа квалитета дозвоњеног за упуштање у канализациони систем насења а
третман ефлуента индивидуалним путем вршити према захтевима Уредбе о граничним
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вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(,,Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Обезбедити пречишћавање продуката емисије на свим местима потенцијалног
ризика од емисије загађујућих материја у споњашњу средину, сагласно Уредби о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање (,,Службени гласник РС , број 6/16). Правна лица и предузетници су дужни
да гІримењују техничке мере у цију смањења емисије исгіарњивих једињења из
складишних и других објеката, а у складу са Законом о заштити ваздуха (,,Службени
гласник рС , бр. 36/09 и 10/13).
Управњање опасним материјама вршити сагласно одредбама Правилника о
садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса (,,Слу?кбени гласник
број 41/10), Закона о
цевоводном транспорту гасовитих и течних угњоводоника и дистрибуције гасовитих
угњоводоника (,,Слу?кбени гласник РС бр. 104/09) и других прописа који се односе на
ту област. Индентифнкацију гІривредних објеката и добара извршити до минималне
удањености од l000м од границе локације, сагласно цињевима и принципима деловања
оператера постројења ради управњања ризиком од удеса. Привремено складиштење
евентуално nрисутног опасног отпада вршити у складу са чл. 36. и 44. Закона о
управњању отпадом (,,Службени гласник РС бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања загађујућих
материја на акваторију еколопіког коридора поставњањем пливајуће завесе. Пливајуће
завесе користити приликом сваког процеса претакања!
преношења материјала, како би
се спречило ширење последица евентуалног акцидентног просипања/изливања у
околни простор. Последице просипања горива и уња просутог на површину воде, као и
других загађујуhих материја, морају се одмах санирати коришћењем одговарајућих
техничких система заштите.
Извођач радова је обавезан да, уколико у току радова пронађе геолошка или
палеонтолошка документа која би могла представњати заштићену природну вредност,
иста пријави надлежном министарству, као и да предузме све мере заштите од
уништења, оштећења или крађе.

Инзбсењерско геолошки и nриродниуслови
На простору у обухвату плана заступњене су следеће категорије терена према
погодности за изградњу:
терен непогодан за градњу (оријентационо дозвоњено оптерећење износи 1 ,5-0,5
kg/см2) и
терен врло непогодан за градњу (оријентационо дозвоњено оптерећење износи
мање од 0,5 kg/см2).
-

-

-
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-

Лшполошка класификација и погодност терена за изградњу
Литолошку класификацију предметног простора чини:
седименти старих бара и мочвара, богати органским Материјама, Врло

СТИШЈЂИВ, И

старији речни наиос, глиновито песковит до извесног степена консолидован.
Педолошка структура

Заступњени типови земњишта на простору у обухвату плана су:
алувијално земњиште (флуВисол) песковито,
алувијално земЈЂиште (флувисол) иловасто и
алувијално земњиште (флувисол) забарено.
-

-

-

-

-

Сеизмичке карактеристике

Сеизмичке карактеристике условњене су инжењерско
геолошким
карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и
другим факторима.
Према карти сеизмичке рејонизације Србије подручје града Новог Сада налази
се у зони осмог степена MCѕ скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се
разликовати за L1° MCЅ штоје потребно проверити истражним радовима.
-

Климатске карактерuстике

Клима је умерено континенталног типа са карактеристикама субхумидне и
микротермалне клине. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са
малом количином падавина, док су зиме хладне, са сне?кним падавинама. Пролећни и
јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.
Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јулу 72,8
мм/м2 и децембар 58,5 мм/м2; и два минимума: 35,3 мм/м2 и септембар 33,4 мм/м2,
при чемује укупна сума воде од падавина 593 мм/м2.
Релативна влажност ваздуха у распону од 60 80 % током целе године.
Најчепіћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци
ветранисупосебно значајни. Јачинаветраје између 0,81-1,31 m/ѕ.
Услови и мере заінтпте и унапређења животне средине
Ради очувања и унапређења квалитета животне средине, у складу са Законом о
заштити животне средине (,,Службени гласник РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон,
72/09
УС и 14/16), приликом реализације планских решења
др. закон, 43/11
подразумева се спречавање свих видова загађивања.
Мере против загађивања ?кивотне средине nодразумевају побоњnіање
технологије, елиминисање негативних ефеката постојећих извора загађивања и
обезбеђивање да сви нови планирани инвестициони објекти морају задовоњити ниво
квалитета средине према одговарајућим стандардима.
-

-

-

-

-
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Изградња производних и пословних објеката ће се спроводити у складу са
важећим техничким нормативима за изградњу, уз примену технологија и процеса који
испуњавају прописане стандарде животне средине!
3а све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује
се обавеза предузимања мере заштите животне средине, а за пројекте који могу имати
утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине и
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Службени
гласник РС број 114/08), обавезноје покретање поступка процене утицаја на животну
средину.
С обзиром на то да се на предметном простору налази терминал за опасне
терете, претовар нафте и нафтних деривата, неопходно је успоставити ефикасан систем
заштите од пожара. Како би се сачувао квалитет )кивотне средине за ову врсту
делатности морају се поіптовати сви прописани еколошки стандарди и важећи прописи.
Планирани развој активности на простору обухвата плана подразумева
спретЈавање настајања свих видова загађења, сагледавање утицаја и промена које ће се
испоњити на простору плана и заштиту животне средине од загађивања.
3адовоњавајући степен заштите животне средине на простору обухвата nлана
обезбедиће се мерама заштите утврђеним према потенцијалним утицајима планираних
делатности, а у складу са захтеваним нормама квалитета који се морају задовојити
према одговарајућим стандардима и критеријумима nрописаним законима и
подзаконским актима. У оквиру инвестиционих програма за изградњу објеката
планираних активности за које је неопходна израда процене утицаја на околину
потребно је идентификовати могуће ефекте на околину, и дефинисати посебне
техничко-технолошке мере заштите.
Мере заштите ваздуха
На простору у обухвату плана, уз постојеће саобраћајнице планира се и
изградња нових, па се очекују значајне емисије угЈЂенмоноксида, угњоводоника и
азотних оксида у ваздух, будући да су безнзински мотори главни извори загађења
оловом, док дизел мотори емитују велике количине чађи и дима. Имајући то у виду, као
једна од мера заштите јесу комбиновани транспортни ланци, где се за превоз робе
поред друмског саобраћаја користе и железнички и речни саобраћај. На тај начин
знатно ће се смањити емисија загађујућих материја у ваздух.
Услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу
емисије7 успоставњање мерних места за праћење аерозагађења7 а у складу са
резултатима мерења7 адекватним мерама ограничавање емисије загађујућих материја до
дозвоњених граница.
Праћење и контрола квалитета ваздуха на простору у обухвату плана, обавњаће
се 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), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
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материја у ваздух из постројења за сагоревање ( Службени гласник РС , број 6/16), и
другиМ прописима.
На прсдметном подручју је успоставњен моНиторинг ваздуха са цињем да сс
прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће материје, као и њихов утицај на
околину. Мониторинг је поставлен у дворишту Службе опште медицине у Школској
66, Шангај. Параметри који се мере на овом мерном месту су азотдиоксид (NO2),
суспендоване честице РМ1о и суспендоване честице РМ2,5.
Планирањем зелених површина дуж саобраћајница и инфраструктурних
праваца, према хидротехничким зонама, ка прузи и каналу, као и зеленило у функцији
поњопривреде северно од ТЕ-ТО и уз државни пут АІ (Е75) побоњшаће се
микроклиматски услови предметног простора. Такође, поред друмског саобраћаја на
предметном подручју су заступњени и железнички и речни саобраћај, а коришћењем
ових видова саобраћаја знатно се утичс на смањење емисија загађујућих материја у
ваздух.
Неопходно је успоставити одговарајући систем управњања отпадом, чиме ће се
спречити настајање дивњих депонија и емисија метана у ваздух.
Мере заштите од буке
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући
мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвоњене 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 негативнох утицаја буке на животну средину.
Корисници планираних објеката с радним просторијама у којима ће бити
смештена оруђа за рад и уређаји са изворима буке, морају, пре пуштања у редован
погод тих оруђа и уређаја, извршити мерења нивоа буке на радним местима и у радним
просторијама, ради проверавања да ли бука прелази допугнтени ниво прописан
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
(,,Службени гласник РС , број 96/1 1).
Формирањем зелених површина унутар радних комплекса и дуж саобраћајница
значајно ће се смањити ниво буке.
Заштита, унапрсђење и управњање квалитетом вода
Заштита вода биће остварена поштовањем следећих прописа:
Закона о водама (,,Слукбени гласник РС , бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих Материја У воде и
роковима за њихово достизање (,,Службени гласник
6р. 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују гјовршинске воде и роковима за њихово достизање (,,Слу)кбени
гласник РС број 24/14),
-

-

-
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Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник
РС број 50/12), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област,
На простору у обухвату плана не постоје евидентирана заштићена природна
добра.
Канал дТд представња регионални еколошки коридор, па ће мере заштите бити
посебно усмерене на његово очување.
Условно чисте атмосферске воде (воде са кровних површина, надстрешница,
тротоара и сл, као расхладне воде), чији квалитет одговара іІ класи вода, могу се без
пречишћавања, путем уређених испуста, одвести у јавну атмосферску канализацију
према условима надлежног комуналног предузећа.
Атмосферске воде са запрњаних или зауњених површина (паркинг,
саобраћајнице, манипулативни простор и сл.) планирати уз одговарајући контролисани
прихват и третман на објекту за примарно пречишћавање пре испуштања у интерну
канализациону мрежу атмосферске канализације,
За санитарно фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде планирати
испуштање у јавну канализациону мрежу па потом на насењски или централни УПОВ,
у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних
вода на нивоу града Новог Сада.
-

-

Мере заштите земњишта
Праћење параметара квалитета земњишта је неопходно како би се спречила
његова деградација услед продирања опасних материја. Земњиште треба контролисати
у складу са Правилником о дозвоњеним количинама опасних и штетних материја у
земњипіту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (,,Службени
гласник РС број 23/94), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову
област.
Потребно је обезбедити заштиту земњишта изградњом секундарне затворене
каналске мреже! Зауњене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и
платоа морају се прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у
канализацију. Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно
хигијенским захтевима!
Једна од мера заштите земњишта јесте и спречавање одлагања отпада на места
која нису намењена за ту намену. У складу са важећим прописима, приликом извођења
радова, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не
дође до нарушавања слојевите структуре земњишта, као и да води рачуна о
геотехничким карактеристимака тла, статичким и конструктивним карактеристикама
објекта.
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Управњање отпадом
Поступање са отпадним материјама треба ускладити са Законом о управлању
отпадом ( Службени гласник РС!, бр, 36/095 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 сакупњања, трансnорта, складиштења и третмана отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање енергије ( Службени гласник РС ,
број 98/10), односно са свим важећим прописима који регулишу ову област.
На основу Правилника за поставњање посуда за сакуплање отпада (,,Службени
лист Града Новог Сада , број 19/11 и 7/14) утврђују се број, места и технички услови за
поставњање посуда најавним површинама на теријорији Града Новог Сада. Одржавање
чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће
(,,Службени гласник Града Новог Сада , бр. 25/10, 37/10 исправка, 3/11 исправка,
21/11, 13/14, 34/17 и 16/18) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније (,,Службени
лист Града Новог Сада , бр. 6/03, 47/06 др. одлука и 13/14).
За сакупњање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере
nрилагођене различитим врстама отпадака (хартија5 стакло, пластика, метал).
-

-

-

-

Заштита од јонизујућег и нејонизујуhег зрачења
Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити
услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и
успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.
Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне,
треба воднти рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној
мери могу бити штетни, што се односи на готово све грађевинске материјале који се
користе.
У спровођењу заштите од нејонизујућих зрачења предузимају се следеће мере:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;
одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;
примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од uејонизујућих зрачења;
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско
испитнвање и nраћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.
Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса у
сладу са одредбама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења (,,Службени гласннк
РС број 36/09) и извршити стручну оцену оптерећења животне средине за поједине
изворе и могућност поставњања uових, уз обавезу да се прикаже постојеће и планирано
стање.
-

-

-

-

-
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Заштита од удеса
У радној зони Север јУ постоје изграђени индустријски погони који се могу
означити као севесо постројења. Неопходно је испоштовати сву законску регулативу из
ове области (директива 82/501/ ЕЕС (Севесо ІЈ директива), Правилник о садржини
обавештења о новом севесо постројењу односио комплексу, постојећем севесо
постројењу, односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односпо
комплекса ( Службени гласник РС , број 4 1/10), Правилник о листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује
оператер севесо постројења, односно комплекса ( Службени гласник РС , број 41/10),
и др.
Ради предузимања мера за спречавање удеса и ограничавања утицаја тог удеса,
потребно је поштовати одредбе 3акона о смањењу ризика од катастрофа и управњању
ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС , број 87/1 8), Правилника о врстама и
количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се
сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и
ограничавање утицаја удеса на живот и здравње њуди, материјална добра и животну
средину ( Службени гласник РС , број 48/16) и Правилником о начину израде и
садржају Плана заштите од удеса ( Службени гласник РС , број 82/12).
3.9.

Услови и мере заштите од слементарних нелогода и других несрећа

У цијњу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при
њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре,
који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских
падавина, дебЈЂина снежног покривача, јачина ветра, погодност терена за изградњу,
висина подземних вода и сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за
спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у
случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе
непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством
непогода или удеса.
Склањање њуди, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне
управе, органи локалне самоуправе и привредна друнтва и друга правна лица, у оквиру
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становниілтво, односно запослени,
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање њуди, 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 запітиту њуди од природних и
других несрећа.
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Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије.
Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и
други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката
у градовима прилагоди те објекте за склањање ЈЂуди.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних
објеката за склањање становништва врши се у складу са проnисима.
Услови заглтите оД елементарних непогода и других катастрофа
Према процени која је рађена за Генерални план, постоји могућност да град
угрозе елементарне непогоде, које настају деловањем природних сила: поплаве од
сполних и унутрашњих вода, нагомилавање леда на водотоцима, земЈЂотреси, олујни
ветрови, снежни наноси, одроњавање и клизање землиілта и сличне појаве. Са
елементарним непогодама се изједначују и следеће катастрофе, уколико су већих
размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења ваздуха,
воде и намирница.
Мере заштите од земњотреса
Највећи део територије града Новог Сада сnада у зону угрожену землотресима
јачине 8° MCѕ, док један део бачке стране града спада у зону од 7° MCѕ, иако не
постоји карта сеизмичке микрорејонизације.
Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° МСѕ, 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).
Мерс заштите од пожара
Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из више разлога, као што су:
ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката од
ветра и земњотреса и др, па се планира низ мера за заштиту од пожара.
Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава се
приступ ватрогасним возилима око свих објеката, у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (,,Службени лист СРЈ ,број 8/95)
и Правилником о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од
пожара ( ,,Службенигласник РС , број 1/18).
Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња нових ватрогасних
хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара (,,Службени гласник РС , број 3/1 8).
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У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара (,,Службеf-іи гласник РС ,
бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 др. закон), инвеститор мора прибавити сагласност на
техничку документацију од стране МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације,
Управа за ванредне ситуације.
При уређењу и изградњи свих неопходних садр?каја станице за снабдевање
горивом поштовати Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (,,Службени гласник
РС број 54/1 7).
-

3.10. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина
применити 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).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и
обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом ЅRPЅ U, А9. 204.
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима
пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама.
3.11. Степен комуналне опремњености по целинама и зонама из планског
документа, који је потребан за издавање локацијских услова и
грађевинске дозволе
У цињу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини, којаје изграђена или планом предвиђена за изградњу.
С обзиром на намену планираних садржаја на овом простору, њихове
капацитете, те потребе за комуналном инфраструктуром, као и карактеристике
простора на којима се планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја је
системско опремање комуналном инфраструктуром. Ово подразумева прикњучење на
изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и
термоенергетску мрежу.
Изузетно, комунално опремање се може решити и на други начин:
снабдевање технолошком водом може се решити преко локалних система у
оквиру комплекса са захватањем воде из подземња, бунарима, или захватањем воде из
дунава или Канала ДТД,
прикњучење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће
испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће
-

-
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имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом
независно од комуналне инфраструктуре уз поЈлтовање свих еколопіких стандарда.
4. ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА
4.1. Услови за изградњу објеката и уређење простора
Овим планом дефинисана су правила изградње за све плавиране намене у
обухвату плана!
Утврђивање регулационе и грађевинске линије
Планом је дефинисана намена површина, а у односу на планиране намене,
дефинисане су улице које омогућавају приступ свим планираним садр?кајима. Ширине
регулација улица утврђене су у односу на карактер улице.
Плаііом су утврђене регулационе линије свих улица, и то као планиране и
регулационе линије по постојећој граници парцеле. Ширине регулација секундарних
саобраћајница најчешће су 15 и 20 м. Пут Шајкаіnког одредадефинисанје у ширини од
15 до 30 м, а планирана индустријска саобраћајница реализоваће се ширине 40 м. Сви
технички елементи дефинисани су на графичком приказу 1 План намене површина,
саобраћаја, регулације и нивелације у Р 1:5000.
У односу і-іa регулационе линије, планиране су грађевинске линије. За постојеће
објекте који се задржавају, у случају рекојјструкције, задр)кавају се постојеће
грађевинске линије. За планиране објекте утврђена је грађевинска линија и то на
удањености минимално 5 м од регулационе линије. У зони између регулационе и
грађевинске линије могућеје поставити објекте портирнице, рекламне елементе и сл.
Опјлта правнла изградње
Нове парцеле треба да буду прибли)кно правилног геометријског облика, да
имају излаз на јавну површину, а величина је дефинисана у зависности од намене и
положаја парцеле у простору. На графичком приказу број 5 План регулације површина
јавне намене са елементима парцелације у Р 1 : 5000, дефинисани су обавезни и
могући елементи парцелције, а дефинисана су и правила парцелације по планираним
наменама. дозволено одступање од утврђених мераје 10%.
Обавезно обједињавање на површинама осталих намена планирано је само на
простору где не постоје друге опције формирања грађевинске парцеле што је приказано
на графичком приказу.
За реализацију планираних садржаја у радној зони ће се примењивати следећи
урбанистички параметри:
максималан индекс заузетости парцелеје 50 %, а индекс изграђености 1,5;
индекс заузетости за комплексе који се састоје од вишс парцела рачуна се у
односу на укупан комплекс;
-

-
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у комплексима чији је степен заузетости испод 50% сВи објекти се Могу
доградити до Назначеног степена под условом да не ремете постојеће технолошке
линије;
све постојеће објекте могуће је реконструисати, доградити или заменити
новим, уз поштовање основних урбанистичких параметара, односно утврђеног
максималног индекса заузетости и индекса изграђености;
дозвоњена спратност објеката је високо приземле (приземње) до максимално
П+2, Висина објекта (венац или слеме) не сме прећи висину од 15 м. Подрумска или
сутеренска етажа се не препоручује, а унутар постојећих комплекса ускладити
спратност;
ако се унутар етаже реализује галерија, дозвоњава се реализација галеријског
дела на максимално 1/3 основе приземња објекта;
у спратним деловима могући су конзолни испусти ван утврђене грађевинске
линиј е;
за административне објекте и за карактеристичне објекте (објекти са посебним
конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба) не условњава се
спратност ни висина;
висина рекламних елемената ограuичава на 30 м;
објекте лоцирати на парцели тако да је удањеност од суседне парцеле
минимално 4 nі на једној страни због ватросигурносних услова, односно минимално
2м на супротној страни (за индустријске објекте положај ускладити са условима
утврђеним Правилником о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката
од пожара ( ,,Службени гласник РС број 1/18);
манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, паркирање
обезбедити за 50% запослених или према нормативима за одређену делатност;
кровови објеката су равни или благог нагиба до 10 степени, а дозвоњена је
реализација лучних кровова;
комплекси се могу ограђивати транспарентном оградом висине до 2,20 м (осим
ако конкретна намена не условњава посебне услове ограђивања);
могућаје фазна реализација за све планиране садржаје;
заступњеност зелених површина на комплексу зависи од величине комплекса.
Комплекси величине до 1 ћа треба да имају минимално 20 % зелених површина,
комплекси величине 1-5 ћа 25 %, а већи комплекси преко 5 ћа 30-50 % зелених
површина.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Услови уређења и грађења простора по планираним наменама
Пословање
Пословање у овој радној зони развијаће се унутар области секундарних и
терцијарних делатности. Реализоваће се на основу овог плана, уз обавезу израде
процене утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче у складу са законском
регулативом која важи у тој области.
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На простору радне зоне није дозвоњено одлагање отпадних материја или
рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија или се организује у
затвореним просторима! Овакви садржаји се не могу реализовати уз значајне друмске
правце.
Планом се условњава израда урбанистичких пројеката за нове комплексе веће од
1 ћа или за пословне комплексе на којима је услед промене технологије неопходно
преиспитати просторне услове, ако нови технолошки процес захтева сложену
организацију садржаја на комплесу или другачије услове у смислу опремања
инфраструктуром.
Минимална површина грађевинских парцелаје 2000 м2 и ширина фронта 25 м.
дозвоњено одступање је 1О%. Параметри утврђени за изградњу објеката у оііштим
условима изградње примењиваће се у намени пословања.
У просторној целини 11 за комплекс НИС-а дозвоњена је парцелација у цињу
формирања функционално-организационих целина које појединачно неће имати излаз
најавну поврпіину и ове парцеле се не сматрају грађевинским!
Засебну просторну целину унутар комплекса НИС-а представња парцела
планирана за лучко подручје, а у функцији је складиштења горива у два постојећа
резервоара (субструктура лучког подручја).
Комплекс за терминал нафте који се налази у просторној целини јј уз Пут
піајкашког одреда, може се формирати на јединственој парцели. Он представња
Пријемно-отпремни и складишни Терминал ЈП ,,Транснафта
Нови Сад (Терминал
Транснафта) и обухвата: постојећи пријемно-отпремни Терминал Нови Сад (ТНС),
планирани пријемно-отпремни Терминал система продуктовода (ТПНС) и складишне
резервоаре за сирову нафту, заједно са пратећом инсталацијом, зградама, опремом,
интерним саобраћајницама и осталим припадајућим елементима неопходним за
безбедно функционисање овог терминала.
-

Комунv бе површиіје
Као комуналне површине планирани су ТЕ-ТО, азил за животиње и остале
комуналне површине.
Прва фаза планиране ТЕ-ТО реализована је у складу са потребама система. На
овом комплексу обавња се производња електричне и топлотне енергије (комбинованим
процесима производње), те складиштење нафте и деривата нафте за потребе
производње. Потребно је извршити препарцелацију постојећег комплекса на основу
намене и потреба инвеститора, а nрепоручује се формирање јединствене парцеле.
Планира се реконструкција и проширење ТЕ-ТО, односно изградња новог
објекта, који ће радити као гасно-парно постројење укупне снаге око 300 Mwt u 450
MWe. Проширење постојећег комплекса је планирано за још око 20 ha, на простору
који је резервисан северно од постојећег постројења. Могуће је фазно ширењс
комплекса унутар планиране намене на неангажованим површинама (минимално
проширење 1000 м2).
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Услови изградње објеката на комплексу ТЕ-ТО су дефинисани у општим
условима изградње.
Организација унутар предузећа ,,Јавно предузеће Електропирвреда Србије
захтева формирање засебних јединица. па се из комплекса ТЕ-ТО издваја простор и
формира нови комплекс у функцији трансформаторске станице.
За азил за животиње је дефинисана парцела величине сса 1 ћа! Комплекс је
потребно оградити, те визуелно и звучно изоловати од околних садр)каја! Приступ је
планиран са Пута шајкаuіког одреда, а преко постојећег мелиоративног канала.
Уређење и изградња овог специфичног комплекса трсба да испуни све услове
прописане Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и
пансиони за животиње ( Службени гласник РС , број 19/12), као и друге нормативе и
стандарде који важе за ову намену. За изградњу објеката примењију се општа правила
изградње.
На преосталом простору намењеном за комуналне површине северно и западно
од планираног локалитета за азил животиња потребно је лоцирати комплекс гробЈЂа за
кућне њубимце, а могуће је и друге сличне садржаје као што је комплекс за одлагање и
третман анималног отпада или неке друге сродне садржаје. Комплекс гробња за кућне
њубимце је обавезан на овом простору. Минимална парцела за организацију ових
садржаја је 1 ћа. Уређење и изградња ћс се спроводити у складу са нормативима и
стандардима који важе за ову намену. За изградњу објеката примењију се општа
правила изградње!
3еленило

План је утврдио две категорије заштитног зеленила, једно у функцији заштите, а
друго у функцији поњопривреде. Постоји могућност коригпћења земњишта у намени
заштитног зеленила и заштитног зеленила у функцији поњопривреде за производњу
енергије из обновњивих извора. дозвоњава се садња тзв. енергетских засада, односно
средњег и високог растиња са добрим енергетским карактеристикама (пауловнија, врба
И СЛ!).

Зеленло у функцији поњопривреде се планира у зони северно од ТЕ-ТО и уз
др)кавни пут АІ (Е75). Осим поњопривредне производње, могуће је на овим
површинама подизање стакленика и пластеника или мањих погона за прераду
поњопривредних производа, као и формирање рибњака. У зони ТЕ-ТО се препоручују
Садр)кај и примарне поњопривредне производње са стакленицима, ііластеницима,
рибњацима, који би могли користити топлу воду из Термоелектране-топлане. У зони
државног пута АІ (Е75) се препоручује реализација пратећих садржаја везаних за
nоњопривредну производњу.
Максимални индекс заузетости, који се односи на изградњу чврстих објеката,
износи 10 %, а остали услови као у опшпим правилима изградње осим висине објеката
која се ограничава на приземње (ВП).
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Изградња или поставњање стакленика и пластеникајс по следећим уовима
минимална удањеност оваквих објеката од међних линијаје 5 м;
заузетост земњишта гјластеницимаје до 75%;
заузетост земњишта стакленицимаје до 50%;
дозвоњава се изградња мањих енергетских производних објеката у функцији
грејања и осветњења стакленика и пластеника који ће користити обновњиве изворе
енергије (соларна енергија, геотермална енергија). Површина коју заузимају овакви
објекти улази у укупну заузетост.
У намени зеленило у функцији поњопривреде парцелација је дозвоњена само у
цињу формирања планираних регулација или укрупњавања парцела.
-

-

-

Саобраћај
Елементи парцелације за јавне саобраћајне поврпјине (улице, железничко
подручје, индустријски колосек) дефинисани су на графичком приказу.
Северозападну границу плана представња железничка пруга Нови СадЗрењанин. Планом је дефинисан простор у функцији железничког подручја као
површинајавне намене и зона ширине 25 м која представња инфраструктурни појас.
Планом је задржан индустријски колосек који користи привредно друштво НИС,
а за остале кориснике простора дефинисан је коридор ширине 50 м унутар којег ће се
реализовати индустријски колосек.
У зони примарног одбрамбеног насипа формирано је лучко подручје5 а овим
планом се планира проширње. Влада Србије је донела Уредбу о утврђивању лучког
подручја луке у Новом Саду ( Службени гласник РС , број 80/16) на парцелама
бр.lОбб7/4 и 1О667/5 КО Нови Сад 111. Планира се ширење лучког подручја на део
парцеле број 10667/1 КО Нови Сад І (водно земњиште Канал ДТД) да би се омогућио
приступ трећем пристану, и на део парцеле број 2498/32 КО Нови Сад 111 ( у комплексу
НИС-а) да би се омогућио процес бункерисања, односно обезбедио простор за
складиштење у постојећим резервоарима! Парцела за овај део лучког подручја се
формира по постојећој огради.
Планирано проширење лучког подручја на одбрамбеном насипу дефинисано је
на графичком приказу број 5 План регулације површина јавне намене са елементима
парцелације11 у Р 1 : 5000. На овом делу лучког подручја није дозвоњена изградња
објеката, односно дозвоњена је изгралња према условима надлежног водопривредног
предузећа.
На графичком приказу дефинисана је и зона акваторије која представња зону
пристана. Постојеће лучко подручје обухвата два постојећа пристана. Планом је
дефинисана планирана зона пристана која обухвата сва три постојећа пристана!
С обзиром да лучко подручје представња терминал за опасне терете5 претовар
нафте и нафтних деривата5 а да се налази у зони заштите еколошког коридора7
нарочиту пажњу посветити мерама заштите у процесу претакања, односно у
спровођењу активности бункерисања.
-
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Хидротехнички системи
Планом се дефинишу парцела Канала дТд и примарног одбрамбеног насипа
као део површина јавне намене. Секундарни одбрамбени насип Новосадски коригује
се у делу укрштања са планираном индустријском саобраћајницом којаје денивелисана
и односу на железничку пругу.
Парцеле мелиоративних канала који се укидају или зацевњују се припајау
околним парцелама као што је предочено на графичком приказу

Парцела постојеће црпне станице ,,Север ју се задржава, а за нову црпну
станицу се формира парцела у свему као на графичком приказу.
Ретензиони

базен

који

се

привремено

налази

источно

од

комплекса

Термоелектране-топлане, планира се унутар комплекса и повезаће се на градски
канализациони систем.
Ретензиони базен који се привремено налази источно од комплекса
Термоелектране-топлане, планира се унутар комплекса и повезаће се на градски
канализациони систем.
Енергетска инфраструктура
Изградња на комплексима трансформаторских станица реализоваће се према
пгограму надлежних предузећа, а у складу са општим условима изградње утврђеним
овим планом! Не условњава се формирање коначног комплекса/парцеле за изградњу
објеката на овим комплексима. 3а изградњу објеката примењију се оппіта правила
изградње.
Постојећи комплекс ТС ,,Нови Сад 9 планира се проширити источно од
постојећег комплекса, а на начин који је приказан у графичком делу плана.
Планира се формирање засебног комплекса постојеће ТС ,,ТЕ-ТО на начин
дефинисан на графичком приказу. Могућеје формирање компекса наједној парцели.
4.2. Правила за опремање простора инфраструктуром
4.2.1. Условн за уређење саобраћајних површина
Правила уређења и правила грађења друмске саобраћајне мреже
За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина
обавезно је поштовање одредби:
Закона о путевима ( Службени гласник РС 1 , бр. 41/18 и 95/18 др. закон),
Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Слу?кбени гласник РС , бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 УС, 24/18, 41/18, 41/18
др! закон и 87/18),
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( Слу?кбени гласник РС!!, број
50/11),
-

-

-

-

-

-
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-

-

Правилника 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 деце5
старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, разрађују
урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних, саобраћајних и
пепјачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката
за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима. Поред претходно наведеног
правилника треба узети у обзир u ЅRPЅ U.А9. 201-206, који се односе на просторне
потребе инвалида у зградама и околини.
Тротоаре 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. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).
Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима планирања5
пројектовања и изградње објеката5 којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидигетом, деци и старим особама ( Службени гласник РС , број 22/15)
и у складу са ЅRPЅ U.А9.202 који се односи на несметано кретање инвалида.
Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 м. Тротоари су
минималне ширине 1,6 м, а бициклистичка стазаје 2,0 м.
-

Услови за прикњучење на саобраћајну мрежу
Прикњучење корисника на уличну мрежу планира се само са једним
прикњучком, а уколико корисник има више засебних улаза (целиј{а), може имати
независне прикњучке.
Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.)
морају бити у складу са Законом о путевима ( Слу?кбени гласник РС , бр! 41/18 и 95/18
др. закон), и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају пугни објекти и други елементи јавног пута ( Службени гласник РС 1 ,
број 50/11).
Повезивање постојећих и нових саржаја планирати у складу са одредбама
Закона о путевима уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на
државном путу. Повезивање искњучиво базирати, на овим планом, дефинисаном
прикњучном месту. Приликом изградње нових објеката повезивати их на интерну
саобраћајницу унутар комплекса. Предвиђено планирати и спроводити уз поштовање и
примену свих важећих прописа и норматива из области саобраћаја.
Просторним, односно урбанистичким планом, у складу са Закононом о
путевима, одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним елементима
(шири коловоз, тротоар, раскрнице, простори за паркирање, јавна расвета,
бициклистичке и nешачке стазе и сл.) објекти и опрема која одговара потребама насења!
-

41

Ширина саобраћајних трака треба да буде дефинисана у складу са важећим
прописима из ове области.
Адекватно реінити прихватање и одводњавање површинских вода, уз
усклађивање са системом одводњавања предметног пута.
У складу са Законом о путевима, ограде и дрвеће поредјавних путева ПОдИЖ се
тако да не ометају прегледностјавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Сви укрштаји и прикњучци, односно саобраћајне површине којима се повезује
јавни пут ниже категорије са јавним путем више категорије или некатегорисани пут,
односно прилазни пут сајавним путем, морају се изградити са тврдом подлогом или са
истим коловозним застором као и јавни пут више категорије са којим се укрінта,
односно на који се прикЈЂучује, у пІирини од најмање 3м .
Саобраћајни услови које треба да задовоЈЂи кружна површинска раскрсница су:
да постоје просторне могућности за изградњу кружне раскрснице;
да има максимално 2+2 саобраћајне траке;
да су прилазни краци подједнако оптерећени;
да нама семафорске сигнализације;
да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају;
да се поставњају на раскрсницама које су мало или средње оптерећене:
а) максимално 3400 возила!
сат у самој раскрсници, или
б) максимално 2400 возила!
сат по једном прилазу;
приликом дефинисања функционалпог реіnења, димензионисања кружне
раскрснице и обликовања прикучних праваца, имати у виду ранг токова који се
укрштају на истој, положај у простору и токове ужег и ширег окружења;
ширину возне траке предвидети у складу са кривом трагова и потребним
резервним простором;
полупречнике закривњења саобраћајних прикњучака утврдити сходно
меродавном возилу;
за возила која захтевају елементе всће од меродавних (нпр. теретно возило са
приколицом), мора се извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун
кружног подеоника како би се обезбедила проходност таквих возила;
коловоз мора бити димензионисан за осовинско оптерећењс од 1 1,50 1;
предвидсти прописане дужине прегледности имајући у виду просторне и
урбанистичке карактеристике окружења локације у складу са. Законом о путевима, и у
свему у складу са ЅRPЅ U.С4.050 1990 Пројектовање и грађење путева, Поврі[lинских
чворова, Техничких услова;
обезбедити потребан ниво функције и безбедности, који обухвата услове
обликовања прикЈЂучка, уједј-гачени пројектни третман саобраћајних струја и релативну
хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице;
раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне
раскрснице укњучујући и зоне излива!
улива како би се обезбсдИли равноправни услови
за све токове;
применити верификациони програм проходности у складу са меродавним
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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возилом, изВршити провсру решења са становипјта исnуњења услова релагивне
хомогености карактеристичних брзина у кружној раскрсници и унутрашње
прегледности (провсру нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице);
број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће
величина пречника уписане кружнице зависиги од највеће вредности брзине
раскрснице;
угао пресецања мора бити приближан правом углу;
дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ћс бити
обухваћено поред пречника уписане кружнице, ширинс кружног коловоза и елеменага
улива или излива и елементи обликовања прикњучних праваца како би се обезбедио
простор за формирањс острва за каналисањс токова;
аутобуски саобраћај, стајапишта лоцирати иза кружне раскрснице на
безбедном одстојању, ван коловоза;
потребно је обезбедити пешачке и евентуално бициклистичке стазе и прелазе У
зони кружне раскрснице;
дефинисати димензије простора на саобраћајној површини за накупњање и
кретање пешака;
решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне
раскрснице;
приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице, водити рачуна о
заштити постојећих инсталација поред и испод наведених државних путева;
дефинисати хоризонталну и вертикалну сингализацију на предметном путу и
прикњучним саобраћајница у широј зони прикњучења, у складу са важећим
стандардима и прописима;
дефинисати стреласте путоказе на свим острвима на излазу из раскрснице;
уколико се на раскрсници налазе пешаци, бициклисти и јавни превоз обавезно
је њено осветњење. Примену ниског зеленила и/или визуелне доминанте у центру
кружног подеоника предвидети искњучиво уколико не ремети визуру прегледности
предметне раскрснице (уколико не улази у обвојницу линија визура прегледности
возила у кружном току).
Услови за уређење и изградњу у заштитном пружном појасу
У заштитном пружном појасу (25 м рачунајући од осе крајњих колосека) нису
планиране зграде, постројења и други објекти, осим објеката у функцији железничког
саобраћај а.
У заштитном пружном појасу (на удалености већој од 25 м рачунајући од осе
крајњег колосека) могу се градити зграде, поставњати постројења и уређаји и градити
пословни, помоћни и слични објекти.
На растојању мањем од 25 м могуће је планирати уређење простора изградњом
саобраћајница, паркинг простора, али на растојању већем од Ѕ m, као и зелених
површина при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању
већем од 10 м у односу на осу колосека железничке npyre.
-

-

-

-

-

-

-

-

43

При изради техничкс (пројектне) документације за изградњу објската у
зацтитном ПЖНОМ појасу обавезноје прибавњање услова од ЈП ,,Железнице Србије ,
и сагласности на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу и
коридору железничке пруге, а у складу са 3аконом о железници и Законом о
безбедности у железничком саобраћају.
Општи услови за изградњу станица за спабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене са ужим или ширим
садр)кајем у намени пословања, ако испуњавају просторне услове. дозвоњена заузетост
је 3О%, а спратност објекта п+1!
Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом подразумевају се следећи
садржај и
места за истакање за свих врста горива,
манипулативна површина,
цистерне,
систем цевовода,
отвори за пуњење и преглед цистерни,
продајни и пословни простор у функцији станице за снабдевање горивом,
надстрешница!
Под ширим садржајем станице за снабдевање подразумева се ужи садржај
станице за снабдевање горивом, уз додатак следећих садржаја
перионице,
сервисне радионице,
угоститењства,
паркинга.
Услов за реализацију станице за снабдевање моторних возила горивом је
урбанистички прој екат.
Станице за снабдевање горивом се на просторима предузећа ( интерне ), у цињу
обавњања њихове делатности, могу градити на основу овог плана, уз поштовање
саобраћајних и прописа који регулишу безбедност њиховог коришћења и спречавања
угрожавања окружења, а у оквиру дефинисаних плајјских параметара. Обавезна је
израда урбанистичког пројекта.
Најмања удањеност прилаза станице за снабдевање горивом од суседне
раскрсницеје 25 гп.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2. Услови за изградњу и прикњучење за водоводну и
канализациону мрежу
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 уколикоје улични фронт шири од 20 nі.
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Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставњају тако да
водоводна мрежа задовоњи nрописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне Мреже од других инсталација и
обј еката инфраструктуре ј е од 0,7 до 1,0 м, а вертикално растој ање водоводне мреже од
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
Задате вредности су растојања од споњне ивице новог цевовода до споњне ивице
инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети
одговарајућу заштиту инсталација водовода.
Није дозвоњено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објеката износи од 1,0 м, али тако да не угрожава
стабилност објеката,
дубина укоnавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мерено од коте терена, а на
месту прикњучка новопланираног па постојећи цевовод, дубину прикзњучка свести на
дубину постојећег цевовода
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
пшрине пута за МИН! 1,0 м од сваке стране
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број
хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних
хидраната.
Уколико се нова водоводна мрежа nланира у оквиру зоне изворишта воде радови
Морају бити спроведени у складу са Законом о водама ( Службени гласник РС бр.
30/10, 93/12 и 101/16) и одредбама чл. 28 30. Правилника о начину одређивања зона
санитарне заштите изворишта водоснабдевања ( Службени гласник РС , број 92/08).
-

Водоводни прикњучци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикњучком објекта на јавни
водовод.
Прикњучак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а
завршава се у склоништу за водомер, закњучно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикњучка са величином и типом водомера одређује Јавно
комунално предузеће 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 воде и уклањања вода ( Службени лист Града Новог
Сада , бр. 60/10 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким
условима за прикњучење на технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације ( Службени лист Града Новог Сада , број 13/94).
Прикѕњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 мм.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикњучак,
,
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Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и
пословне о6јекте5 поставњају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван
објекта у парцели корисника 0,5 м од регулационе линије.
Код изградње пословних објеката површине преко 150 м2 код којихје потребна
изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима
противпожарне полиције) израђује се прикњучак пречника DN 63 гніті, са монтажом
водомера DN 50 мм.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна споњашња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN 1 10 мм, са монтажом
водомера DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикњучку уградити комбинован водомер.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у иадлежности
Јавно комунално предузеће 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 шириод 20 м.
Минимални пречник фекалне канализацијеје О 250 мм.
Трасе канализације се поставњају тако да задовоњи прописана одстојања у
односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозвоњено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објекта износи LO m, anu тако да не угрожава
стабилност објеката.
Сви објекти за сакупњање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни
и заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања .
Минималіта дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 м, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова прикњучења индивидуалних објеката), а на месту
прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довоњног броја ревизионих шахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, a максимум 50,0 м.
Канализациојји прикњучци
Прикњучак на фекалну канализацију почиње од споја са мре?ком, а завршава се у
ревизионом глахту.
Пречник канализационог прикњучка одређује Јавно комунално предузеће
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 (11Службејји лист Града Новог Сада , бр.
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60/10 8/11- исправка, 38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима за
прикњучењс на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације
( 1 Службени лист Града Новог Сада , број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикњучити на
канализациону мрежу, акоје она изграђена.
Приклучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 1 60 мм!
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 м од регулационе линије
парцеле.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне
материја, могу се прикњучити на канализациону мрежу само ако се испред прикњучка
угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета
упуштања у канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикњучити на
фекалну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпњене воде.
Прикњучење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на
канализациони систем дозвоњава се само преко аутономног постројења
препумпавањем.
Код решавања одвода употребњених вода поступити по Одлуци о санитарно
техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (,,Службени
лист Града Новог Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47106-др. одлука)!
Зауњене 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 уња и масти и
лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа!
Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. Зависно од потреба
код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних
вода, тако да њихов квалитет задовоњава санитарно-техничке услове за испуштање у
јавну канализацију, а пре пречишћавања на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача
у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава јјј, Табела 1 ( Службени гласник РС ,
бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
,
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Извођење прикњучка канализације, као и његова реконструкција су у
надлежности Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Нови Сад.
Водни услоВи
Водни услови за израду техничке документације (обавезе, ограничења и лр.)
Сви објекти за сакупњање и третман атмосферских, санитарно-фекалних и
других уnотребњених вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања
отпадних вода у подземне издани и хаваријског изливања.
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Атмосферске воде (расхладне и сл.) уколико задовоњавају квалитет 1ј класе воде
могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију5 отворене канале,
околне површине, ригол и др. путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.
За загађене атмосферске воде (са саобраћајница5 паркинга, манипулативних
простора и сл.) предвидети одговарајући контролисани прихват и третман на објекту за
примарно пречишћавање пре испуста у реципијент (сепаратор ула и масти.
Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман
технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задоволава санитарно-техничке
услове за испуштање ујавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не
ремети рад уређаја5 а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање Прилог 2, Глава 111,
Табела 1 ( Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
За лоцирање објеката у зони насипа прве линије одбране од поплава реке дунав,
важе следећи услови:
у појасу ілирине 10 м од ножице насипа, према брањеном подручју, мора се
оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу за возила и механизацију службе
одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У том појасу не могу се градити
никакви надземни и подземни објекти (поставлати зидане ограде5 садити дрвеће и сл.),
у појасу ширине 10 м до 30 м од ножице насипа према брањеном подручју
могу се предвидети приступни путеви, паркинг простори и сл., односно објекти
нискоградње али није дозволена изградња никаквих надземних објеката као ни
поставл,ање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре,
у појасу ширине од 30 м до 50 м удањености од ножице насипа, може се
планирати изградња, адаптација, доградња и реконструкција објеката плитко
фундираних. У овом појасу мо)ке се планирати поставјњање цевовода, каблова и друге
подземне инфраструктуре, с тим да дубина не сме бити већа од 1,00 м од постојеће
коте терена,
у појасу ширине веће од 50 м од ножице насипа може се планирати изградња
објеката, садња дрвећа, копање бунара, ровова и канала паралелних насипу,
у појасу ширине 10 м од ножиде насипа, према небрањеном подручју, мора се
оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу за возила и механизацију службе
одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У том појасу не могу се градити
никакви надземни и подземни објекти,
у инундационом појасу насипа на удањености 10 м до 50 м од ножице насипа у
којем је планиран или у којем постоји заштитни појас са шумом и заштитним
зеленилом није дозвоњена градња никаквих подземних ни надземних објеката.
За лоцирање објеката у зони насипа друге линије одбране од поплава реке дунав
са брањене и небрањене стране, услов је да у појасу од 10 м од ножице насипа, мора се
оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу за возила и механизацију слу?кбе
одбране од поплаве и спровођење одбране од поплаве. У овом појасу није дозвоњена
градња ни надземних ни подземних објеката. Ван тога појаса може се планирати
градња објекта.
-

-

-

-

-
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На одбрамбеним насипима није дозвоњена градња било каквих грађевинских
објеката који задиру у телу насипа, забрањено је на насипу копати, садити дрвеће и
обавњати друге радње које могу угрозити стабилност насипа.
Обзиром да се у обухвату плана налази и канал хс дтд Нови Сад Савино
Село овде ће се дати следеће карактеристике канала на деоници од km 0+000 до Км
1+649: максимални водостај 79,55 мнм, минимални водостај 71,05 мнм, што
представња природни водни режим, односно дунавски режим. Овај канал је предвиђен
за двотрачиу пловидбу, пловила од 1000 t носивости због тога се пловни габарити не
смеју нарушавати и они износе: пловна ширина испод мостоваје 64,40 м, мин. висина
од нивоа воде до доње ивице конструкције моста (ДИК) износи 6,00 м, пловидбена
ширина у нивоу газа износи 35 м, мин. пловидбена дубина воде овде износи 3,00 м.
дуж обале канала ХС ДТД Нови Сад Савино Село обезбедити континуитет
радно инспекционе стазе мин. ширине 10,00 м за пролаз возила који одржавају насип.
Јавни саобраћај на круни насипа се забрањује. Напомињемо да се уз канал Новu Сад
Савино Село на водном земњишту могу градити само објекти према Закону о водама,
водно земњиште је земЈвиште посебне намене и оно је у функцији водопривреде и
његове границе утврђује надле)кни покрајински орган.
Изградња објеката, уређење простора и његово кориіпћење нu на који начин не
сме да ремети могућност и услове одржавања и нормално функционисање водних
објеката, нити спровођење одбране од поплава на одбрамбеној линији.
Услови планирања градње у блuзини мелиоративних канала:
за лоцирање објеката у зони мелиоративних канала услов је да се у појасу
ширине мин. 5,00 м у грађевинском реону (односно мин! 10,00 іті у ванграђевинском
реону) од ивице обале канала (мерено улраво на осу канала), не могу градити никакви
надземни објекти, поставњати ограде, шахтови и сл. Овај појас мора бити стално
проходан за механизацију која одржава мелиоративни канал. Подземни објекти морају
бити укопани минимум 1,00 м испод површине терена због оптерећења тешке
грађевинске механизације кој а одржава мелиоративне канале,
доношењем плана, односно објеката који ће се по њему реализовати, морају се
обезбедити несметани радови на реконструкцији каналске мреже, као и стабилност дна
и косина канала као и слободан протицајни профил и nостојећи водни режим.
Границе и намена водног земњишта не могу се мењати без претходно
прибавњене сагласности ЈВП Воде Војводине Нови Сад.
У канал ХС дТд Нови Сад Савино Село, мелиоративне канале, отворене
канале и друге водотоке забрањено је испуштање било каквих вода осuм условно
чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о граничним
вредностима загађујућих материја и површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање ( Службени гласник РС 1 , број 50/12) омогућују
одржавање минимално доброг еколошког статуса (јј класе вода) и које по Уредби о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковuма за њuхово
достизање ( Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16), задовоњавају прописане
вредности.

-

-

-

-
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4.2.3. Правила за уређење енергетске инфраетруктуре и
електронских комуникација
Услови за прикњучење на електроенергетску мрежу
Прикњучење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом
планиране трансформаторске станице или прикњучењем на нисконапонску мрежу
изградњом прикњучка који се састоји од прикњучног вода, кабловске прикњучне кутије
(КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикњучни вод изградити подземно, од
постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице.
детањније услове за прикњучење и изградњу прикњучног вода и положај Кпк и ОММа прибавити од ЕПС дистрибуција, огранак Електродистрибуција Нови Сад 1 .
Услови за прикњучење на гасоводну мрежу
Прикњучење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног
прикњучка од постојеће или планиране гасоводне мреже до Мерно-регулационог сета.
У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити
прикњучењем директио на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене мернорегулационе гасне станице. детањније услове за прикњучење прибавити од надлежног
дистрибутера.
Услови за прикњучење на мрежу електронеких комуникација
Прикњучење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом
прикњучка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или
планнране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости
објекта, где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. детањније услове за
прикњучење прибавити од надлежног оператера.
Прикњучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима
локалног дистрибутера.
5. ПРИМЕНА ПЛАНА
донопјење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта.
Закони и подзаконски акти наведени у плану су важећи прописи, а у случају
њихових измена или доношења нових, примениће се ва?кећи пропис за одређену
област.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
размера
1.Граница nлана на подручју Плана генералне регулације-извод
Г :5000
2. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације
1 :5000
3. План регулације површинајавне намене са елементима парцелације
1:5000
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4. План водне инфраструктуре
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација
б. Синхрон план инфраструктуре

1:5000
1 5000
1 :5000

План деталне регулације радне зоне ,,Север јУ у Новом Саду садржи
текстуални део који се објавњује у Службеном листу Града І-Іовог 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 Скупмтини Града
Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу
1 Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.
План деталне регулације радне зоне ,,Север ІУ у Новом Саду доступан је на
увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем
интернет стране www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важе План детатњне регулације дела
радне зоне 1Север јУ у Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада , број 25/07) у
делу којије обухваћен овм планом.
План ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у Службеном листу Града
Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-223/2018-1
17. септембар 2019. године
НОВИ САД

51

•

k
_

,
/
/

,
Јј

•$/!•/ •?i

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
КоГЧГиСИЈА зА ПЛАНОВЕ
Број: У-35-223/18
дана: 17.05.2018. године
НоВи САД

ИЗВЕ HI ТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
НАЦРТА ПЛАНАДЕТАЈћНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОЈ{Е СЕВЕР ІУ У ноВОм
САДУ И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА дЕТАЈћНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР ТУ У нОвОм САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИд

Стручна контрола Нацрта плана дсталне регулације раднс зоне Север јУ у I-јовом Саду и
Извештаја о стратсшкој процсни утицаја плана дсталне регулацијс радне зонс Севср ју у
Новом Саду на животну средину, обавена је на 199. седници Комисије за плановс
одржаној 17.052018.године, са почетком у 10,00 часова, у згради Јавног прсдузећа
,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад, Булсвар цара Лазара З, у великој сали на
трећем спрату.

199. ссдници присуствовали су: Зоран Баісмаз, председник І(омисије, Васо Крссовић,
Зоран Вукадиновић, Милан Ковачсвић, Радоња дабетић и Радосав Шћелановић, чланови
Комисијс за планове.
Седници су присуствовали и представници п турбанизамі Завод за урбанuзам Новu Сад,
Градскс улраве за грађевинско земњиште и инвестиције и Градске управе за заштиту
животне средине.
Накоu уводног образложења одговорног урбанисте uз ЈП Урбанизам Завод за урбанизам
Новu Сад, ј(ао обрађивача плана, ј(омисијаје констатовала следеће
ј . да је Одлука о изради плана дсталне регулације раднс зоне Севср ІУт усвојена на
XXVH ссдници Скупштине Града Новог Сада одржаној 19. октобра 2017. године
(ттСлу)јсбени лист Града Новог Сада број 50/17) са Рсшењем о изради стратешкс процене
утицаја плана деталнс рсгулације радне зоне Севср јУ у Новом Саду, на ЖИВОТН
средину.
2. Да је Концсптуални оквир плана дсталнс регулације радне зоне Север І V y Новом
Саду, био на раном јавном увиду у лсриоду од І 5. І 1.20 ј 7. године до 29.1 I .20 І 7л-одинс.

3. Да је текст за Нацрт плана детагЂне регулације радне зоне Север І V y Новом Саду
припрем.њен у сісладу са Законом о планирању и изградњи ( Службени гласник
Републике Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13УС, 9а/1З-УС, 132/14 и 145/14).
-

4. Даје Комисија за планове разматрала Нацрт плана деталне регулације радне зоне Север
ЈУ у Новом Саду на 199. седници одржаној 17.05.2018. године и дала позитивно
миІп.
њење на исти.
5. Да је Извештај о стратештсој процени утицаја плана деталне регулације радне зоне
Север IV y Новом Саду на животну средину такође разматран на 199. седници одржаној
17.05.201Ѕ.године, ісадаје тсонстатовано даје припрем.њен у складу са чланом 12. Закона о
стратепЈкој процени утицаја на животну средину (,,СлуІсбени гласннјс Релублике Србије
бр. 135/04 и 88/10), ј(ао и да је нсопходно сва ііристигііа мишлења надлежних органа и
организација уградити у предметни Извептај јсао и у Нацрт плана, у сегментима који су се
односили на Нацрт, у складу са ставовима обрађивача изнетим на седFјици Комисије .
Након усаглашавања са ставовима Градсісе улраве за прописе, Нацрт плана детањне
регулације радне зоне Север І V y Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени
утицаја плана детањне регулације радне зоне Север ЈУ у Новом Саду на животну средину
може се упугити у да.њи поступак доношења плана, у сісладу са чланом 50. Закона о
планирању и изградњ

Овај извеіптај је саставни део заnисника са 199. седнице Комисије за планове.

Извештај доставити:
1.ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско земњиште и инвестиције
3. Градској управи за урбанизам и грађевинске послове
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту )ісивотне средине
5.Архиви
Секрета Комисије

Нада

илић, дипл.иііж.арх.

,7.
Предсел

.мисиј е

Градсісе ујіраве

.-

ран .акмаз, дипл.инж.геод.

.

послове
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Нови Сад, јули 2019. године
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1. УВОДНЕ НАТIОМЕHЕ
Зајсоном о зтптити животнс срсднне (,,Слукбени гдасник РС , бр. 135/04, 36/09,
36/09 Др. захон, 72/09-др. загсон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/18 И 95/1 8 др.захон) угврђсна је
обавеза нзраде стратепІке процене утицаја на животну средину у области просторног и
урбалистичкот планирања, с тим да јединнца локашІе самоугтраве, у огиру својих
права и дужности, одређује врсте планова за које се израђује сгратешка процена уrицаја
х-га животну средину.
Скулштина Града Новог Сада донела је Одггуку о одређивању врсте планских
дохумената за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
( Службени лист Града Новог
број 48/09), којом је предвиђено да се за пданопе
детаЈЂне ретулације којима се обухватају простори радннх зона израђује стратешка
процена.
Одлуком о изради плана деталне регулације радне зоне Север ІV y Новом
Саду Новом Саду ( Службени лист Града Новог Сада , број 50/2017) чији је саставни
део Решење о nриступању изради стратеіптсс процене утицаја плана деталне регулације
радне зоне Север ІV y Новом Саду у Новом Саду на животну средину, број У-35484/17 од 02.08.2017. године, које је донела Градска управа за урбанизам и стамбене
послове, утврђенаје обавезаизраде стратешке процене утицаја на животну средииу.
Овнм решењем дефннисано је да се приступа изради стратепuсе процене утнпаја
плана детазњне рсгулације раднс зоне 1 Север јУ у Новом Саду на жнвотну средину, као
и да ће Извештај о стратепікој процени утицаја плаиа на животну средину бити
изложен најавни увид заједно са Нацртом плана.
ЦНЈЂ израде ове стратеипе процене је да се утврди уrицај планског решења на
животну средину, као и да се пропише обавеза предузимања одређених мера ради
обезбеђења заштите животне срединс и унапређење одрживог развоја интсгрисањем
основних начела заштите ісивотне средине у та ппанска реитења у току израде и
усвајања плаиа.
Извештај о стратешкој процсни утицаја плаиа детајне регулације радне зоне
Север ІV y Новом Саду на животну средину (у да.њем тексту: Извештај) урађен је у
складу са 3аконом о стратешхсој процени утицаја на животау средину (,,Сдужбени
гласник РС бр. 135/04 и 88/10).
-

-

2.
2.1.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦFНЕ
Кратахс преглед цнњева и садрнсаја плана

Цињ израде и ДоНошења плана детањне регулације радне зоне ,)Север ју (у
дањем тексту: Hлан) је преиспнтивање просторних ісапацитета у сврхy.угврђивања
правила уређења и грађења, у складу са правилима усмеравајућег карагстера која су дата
гјлаиом генералне ретулације и дефинисање секундарне саобраћајис мреже у золи
1

северно од Пута піајкашког одреда у складу са новим реіпењима нз плана генералне
ретулације.
Овај План ће садржати нарочито: границу плана и обукват трађевннског подручја
плана3 поделу простора на поссбне целнне и зоне, детањну намсну зсмл,иілта3
регулационе и грађевинскс линнје, нивелационе коте улица и поврјјіина јавае намене,
коридоре и капацнтете за саобраhајну, енсргстску, комукалну н другу инфраструктуру,
мере зтптите простора, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,
правила уређсња и правила трађсња по целинама и зонама, као и друге елсменте
значајне за спровођех-ње плаиа.
план детањне регулације радне зоне ,,Север ІУ , се састоји из следећнх поглавња:
Техстуалпп део:
L УВОД
LI. Основ за израду пзтана
1.2. Извод из Плаnа генералне регулацијс
1.3. Цињ доношења плана
2.ГРАНИЦА ПЛАНА И ОЕУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
3.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. Подела простора на просторнс целиие
3.2. Намена поврнјина и концепција уређења простора
3.3. Нумсричхл показатењи
3.3.1. іТлан ретулације површинајавис намене са ннвелаіхијом
3.3.2. Hлан регулације поврхпинајавне намене
3.3.3. План нивеладије
3 .4. Трасе, коридори и апацитети инфраструптурс
3.4.1. Саобрагзајна инфраструктура
3.4.2. Водна инфраструктура
3.4.3. Енергетска инфраструктура
3.4.4. Мерс енсргетске ефикасности изградње
3.4.5 Електронскс комукикације
3.5. Hnau уређења зслених површина
3.6. гјлан уређења зелених поврніина
3.7. Заштита градитсзњског насеђа
3.8. Услови и мере заштите и унапређења животне средине
3.9. Услови и мере заштите од елементарник непогода н других нссрећа
3.10. Услови за несметано кретањс и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама
3.11. Степен комуналне опремњепости по целинама и зонама из планског документа,
којије потребан за издавање локацнјскнх услова н грађевинскс дозволе
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Услови за нзградњу објеката и уређење простора
4.2. Правила за опрсмање простора инфраструктуром
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4.2.1. Услови за уређењс саобраајних површина
Правила уређења и правила грађења друмске саобраајне мрежс
4.2.2. Услови за нзградњу и tрикњучење за водоводну и Еаналнзадиону мрсжу
Услови за изградњу канализационе мреже
Каuализадиони прикњучци
4.2.3. Правила за уређењс снергетске инфраструктуре и електронскнх
комуuикација
Усзтови за прикњучење на електроенсртетску мрежу
Уелови за прик.звучење на тасоводну мрсжу
Услови за прикјвучење намрежу елсктронских комунијација
5. ГІРHМВНА ПЛАНА
Образложење
Графижи део:
Списак графичкнх приказа
-

1.Гралица плана на лодручју плаиа гевералне регуладнје-извод
2. План наменс поврпшна са планом саобраhаја, регулације ц нивелације
з. план регуладије ловршинајавне намене са елеменгимапарцелације
4. План водие иифраетруЕтуре
5. Hлан снергетске инфраструктуре и електронскз комуникација
б. Сисрон плап саобраhајне, воднс и енергетске инфраструктуре

з

размера
1:5000
:5000
1:5000
1:5000
1;5000
1:5000

2.2.

Веза са хілаковима вигпег реда п других плановиІта

Правни основ за израду Плана садржан јс у одредбама члана 27. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС , бр. 72/09 и 1/09 исправка, 64/10
УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19 др. закон), гдеје утврђено да се план деталне регулације доноси за подручја за
којаје обавеза његове израде одређена прстходно донетим планскнм документом.
Гілански ОсІјов за израду плана детаЈЂне рсгулације представла план генералне
регулације ралне зоне у североисточном делу града Новог Сада (,,Службеии лист Града
Новог Сада , бр. 45/2015 и 52/2015) (у дањем тексту: план генералне регулације), ЕОјИ
је дефинисао даје основ за реалнзацију предметног простора план детазЂне регулације
и утврдио правила усмеравајућег карактера за дању разраду
План је израђен на основу Одлуiсе о изради плана деталне регулације радне зоне
,,Север јУ у Новом Саду (,,Службени лнст Града Новог Сада , број 50/20 17).
-

-.

-

-

-

-

2.3.

Концепција лросторнот уређења

Концелција уређсња простора утврђена лланом генералНе регулације је основа
за дању разраду и дефиннсање намене простора обухваћеног ов планом.
Простор је у највећој мери наіјеЊен пословап.у. СаобраЋајно је добро повезан са
околним садржајима. Радиа зона ,,Север ІV коицилирана је на начии да са аспекта
саобраћаја има повоњне услове за развој послОвања. плавирањем нових саобраћајних
праваца, изласком на Канал ДТД и всзом са железничком инфраструктуром ова радна
зона спаја три вида транспорта. Ово прсдставња гтогодност за обавњање привредннх
делатаости и одлучујуће ће опредењивати потенцијалне инвестнторс у будућности како
у логледу улатања ујош нереализоване просторе радне зоне, тако и у погледу њиховог
определивања за одговарајуће намене у овом простору.
Радна зона ,,Север ГУ опредењена јс за развој секувдарних и терцијарних
делатностн. Секуидарне делатности обухватају: индустрију, грађевинарство и
лроизводно занатство, док у тсрцијарне делатности спадају садриаји из области
трговине, услужиог заватства, финансијских,
и пословних услуга, саобраћаја
И јсомуналлнх делатностu. Намена сеісундарних и терцијарник делатности подразумева
и различите nривредне садржаје из области трговине на BenuІco u трговипе на мало,
саобраћаја и веза и лрерађивачке индустрије које ће користити савремену технологнју
за своје технолошке гіроцесе. На простору ове радне зоне могу се лоцирати: погони
индустрије метала и неметала, производње боја и лахова, средстава за прање, затнм
резане грађе, електроиндустрије, производње тскстила, Іco)Іce u папира и комплеісси из
областu грађевинарства, трговине, и саобраЋаја и веза. Такође се лредлажу разпичити
облици производnог занатства који су везани за прераду дрвета, метала, текстила, коже
и пластнчних маса.
Посгојећа улица Пут шајкамісог одреда и плапирапа индустријска саобраћајница
представЈЂају примарну саобраћајІіу мрежу, а планом јс дофинисапа секундарна
саобраћајна мрсжа која омогућаnа формирањс нових пословлих комплекса.
4

У смеру запад-нстохс са везом на железничку станнцу Подбара іланиран је
мідустријски колосек. Постојећи индустријски ісолосек реализован је од железничкс
станнце Подбара до комплехса НИС-а.
Део радне зоне, одпосно њезина друга просторна целина, оријентисана је на
Канал ДТД који представња пловни тіут међународног значаја. У зони Канала ДТд на
примарном одбрамбеном насилу формирано је лучко подручје као део луке у Новом
Саду. Оно представња терминал за опаске терете, претовар нафте и нафтиіс деривата
привредног друмтва НИС ад Нови Сад са два пристана, а планомје предвиђено његово
іnирење. Зона пристаиа обухвата укупно Три пристана.
Планом су као комуналне површине дефинисане ТЕ-ТО, азил за )Ісивотиње и
остале комуналне површине. Комплекс ТЕ-ТО се налази у јужном делу треће целине.
Део простора је реализован, а планирано је проіпирење северно од постојећег
комплекса. Основна делатност која се обавња на комnлеіссу је у фунісцији снабдевања
топлотном и електричком енергијом. Планом је омогућено формирање засебног
компекса тралсформаторске станице и издвајање из комплекса ТЕ-ТО.
Азил за напуштене жнвотиње реазмзован је уз Пут шајкалісог одреда. На
простору оредењеном за остале хомуналпе повріпине потребно је реализовати тробње
за куие њубимце, а мотуће је реапизовати и комјглекс за одлагање и третман
акималног отпада, али и неке друге комплементарне комуналне садржаје.
Обавњање делатности у радној зони мора бити такво да не угрожава постојеће и
планиране садржаје у фупкцији хидротехнике у непосредном окружењу. С обзиром да
се ова радна зона својом источном траиицом ослања на планирапо изворихпте воде
инфилтрацпоног типа, а јужно уз дунав је извориште воде Ратно острво, у тим зонама
формИрају се зиачајле заіптитно зелене површине.
Зелене површине утврђене овим планом имају двојау фуикцију Један део је у
функцнји поњопривреде, а други у фувкцији тіттттите. део површина намењених
заштитком зеленилу су поњопривредне поврілине различитих култура и корисника, а
могуће их је користити за нзтрадњу стакленика, пластенuха, рибњака, за примарну
поњопривредну производњу, односно слиtпе садржаје у функцији поЈвопривреде. У
зони изворнгnта воде, уз канал и железничку пругу и у зони такозваног ,,велиісог
коридора зеленило има фуикцију занітите.
У обухвату Плана значајан део заузимају инфраструктурни коридори. Таісозвани
коридор обухвата значајне енергетске инфраструктурне лравце (далековода,
нафтовода...). Остали инфраструхстурни коридори дефинисани су у односу на постоеће
или nланиране инфраструтстурне правце, на основу заісоuске регулативе и услова
надлеисннх предуіећа.
3пачајан инфраструктурни објекат у обухвату nлана је ТС ,,Нови Сад 9.
І{омплекс трансформаторске стаиице планиранје за проіпирење.
Планом је обухваћено насење Шангај гсоје сс реализује на основу плана генералне
регулације.
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Пумеричісп показатсли
Гіовршкна
(ћа)
335,84
326,05
9,79
56,05
49,66
1,00
5,39
H,40
11,10
226,26
145,93
80,33
90,73
65,19
7,25
16,89
1,40
51,86
12,48
8,36
3Q70
0,32
7,88
3,74
3,79
0,35

ПОСЛОВАЊЕ
сскуидарног и тсрцијарног сеістора
гсрминал нафтс и нафтних дсривата
-

-

КОМУНАЈјВЕ ПОВРЈЛВБЕ
тсрмоелектрана-топлааа (ТЕ-ТО)
азил за животињс
осталс комуаалнс повріпинс
-

-

-

СТАHОВАЊЕ
- насењеШангај

ЗЕЛЕШЈЛО
зтчтитно зелсчило
зслснило у функцпји поњопривредс
САОБРАЋАЈ
- улицс
жслсзничко подручјс
индустријски колосеІс
лупсо подручје
)ОІДРОТЕХНWЖИ СИСТЕІУШ
.- Кааалдтд
мслиоративни ісааали
одбрамбени насип
црггаа станица
ЕRЕРГЕТСКА јШФРАСТРУКТУРА
трансформаторска станица
- врсловод
водозахват ТЕ-ТО
УКУІП{О
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,02

-

•

Проценат
(%)
43,05
41)80
1,25
7,17
6,36
0,12
0,69
1,46
1,46
29,00
18,70
10,30
11,66
8,38
0,93
2,17
0,18
6,65
1,60
1,07
3,94
0,04
1,01
0,52
0,48
0,04
100

-

Нумерички покаЗатеУи приЕазани су у складу са графичким приказом ,,Hлан
ваменс поврхдина . Из гтоврпіине примарног одбрамбеног насипа издвојсна је
поврпіина за лупсо nодручјс.
24.

Карахсгеристиісе жИВОТІіС средшіе и разматрапа пвтања
п проблеми из области заштите жіівотве срсдиве у плаку

Животна срсдина, као спсцифичаіт медијум у комс се одражавају послсдице свих
човсхових асгивности, мора се посматрати у охвиру nІuper друштвсног контекста,
б

ОДНОСНО укупнс социјалне, приврсдне и екоиомскс ситуацијс. Процсс нитсгрнсања
животнс средивс у другс сскторске политике омогућује усклађивањс различитих
интереса и достизање цизЂева одрживог развоја.
У тску израде Плала, разматрани су бројии постојећи потенцијални проблеми
животне срединс и предложсна су адекватна рслења која ће регулисати или пак
ублажити постојање истих:
1) Утицај саобраћаја на іомпоненте жипотне ередине
обзиром на то да су на гтростору у обухвату Hnaua застулњени сви типови
саобраћаја (друмски, железнипси, водни), очекују се значајне емисије угњенмоноксида,
угзвоводоника н азотких оксида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главки
изпори загађења оловом, док дизел мотори емитују изузетно всликс количине чађи и
днма.
Имајући све ово у виду, План се бави утицајем саобраћаја на животну средину и
nponucyje одређенс мере којима ће се смањити аерозагађењс предметног простора.
С

2) Утицај отпадних вода на жипотну средину
Потенцијапни емитори зауњепих отпадних вода су скоро сви индустријски
објекти и велики део услужних делатностн. Всз обзира на дслатност индустрије, свака
индустрија има велики број лумпи са моторима, компресоре и друге машине које се
подмазују. Присуство деривата и производа нафте, њихова манигіуладија и замене
дооде До расипања и формирања зауњених вода.
Квазінтет воде мелиорационих канала погоршава се услед дпректног изливања
отпадних вода. Подземне воде знатно сс загађују уколнко постоји директно упуіптањс
непрсчиіuhених отпадних вода у лодземње.
план решава проблсм одвођења отпадних вода, али н дефинигпе одговарајуhе
мере запгтите, како поврјлинскuх (Канал ДТд н дунав), тако и подземних вода.
3) Утітцај отпада на животу средину
Утицај отпада на иоівотну срединује вншеструко негативаи, услед неадекватног
одлагања отпада и ниске свести грађана о очувању животне среднне.
Отпад утиче на земњиште и чини његов површински загађивач. Накупњањсм
отпада на неку поврціину, нагомилавају се органскс и неорганске материје које загађују
земњијлте и подземне воде.
Моисе се закњучити да јс на простору у обухвату Плаuа одлагање отпада
нспрописно тј. отгіад се одлаже на места која нису лредвиђена за ту намену. Планским
решењем дефннипіу се мере које ће допринети решавању onor проблема (уређење,
озелењавање и оцржавање предмстног простора).
У оквиру Плака разматрани су такође н слсдећи проблеми животнс средине:
запуіптеност и неуређеност површина унутар предметнот простора,
недостатак зеленнла,
непостојање мониторинга чиниоца животнс срсдине и др.
-

-
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Прпказ рездота за изоставњање одређених Гінтања и проблета дз поступка
продене
Овом стратешиом проценом, у складу са
Решсњем о пристуаању изради
стратешке процене утицаја предметног плана на жuвотну срсдину, нису разматражІ
прскогранични угицаји, зато што нема ппаиом предвиђсних садржаја у просТору која
би у току сксплоатације својим технолошким лоступком могли имати прскограинчне
утицаје.
2.5.

Приказ плапом предвиђених варијантних релісња
у контексту заПтитс животне средине

Предмстним гјланом нису предвођена варијанта решења.
На основу чланова 13. и 15. 3акона о стратешкој процеви утицаја на животну
средину, у Извеілтају су разматранс двс варијантс: варијанта да се План HC усвоји и
варијанта да сс План усвоји и имплемснтира.
Укупни ефекти плана, па и утнцаји на животну средину, могу се утврдктн само
поређењем са постојећим стањсм, са ццњевима и решсњнма плана. Ограиичавајући се у
том контексту на позитивне и негативнс сфектс којс би имало усвајање иЛн неусвајањс
предметног ллана, стратешка процена се бави разрадом обс варијатне.
Деталнији лрнказ варијанти датје у поглавњу 5.
2.6.

Резултати претходітих коисултацпја са заинтерссованим
органима и ортаиизацијама

3а потребе израде плана условс су доставиле следеће институције и предузећа;
1) Јј(П 1Чистоћа , ј-Јови Сад,
2) ЈКП ,,Новосадска Toііnaііa,
3) Агенција за управњање лукама,
4) ,,Инфраструктура железницс Србије а.д.,
5) Министарство упутрашњпх послова, Сектор за вапредне ситуације, Уnрава за
вапрсдне ситуације у Новом Саду,
б) ЈП Емисиоиа техuика и везе ,
7) ЈП Србијагас1,
8) Електропривреда Србије, Електродојводина, Електродисгрнбуција Нови
Сад ,
9) ЈП
10)ЈКН Информатика Нови Сад,
11)Л(n Градско зелснило НОВИ Сад,
12) НиС а.д. ј-јови Сад,
13) ЈП ,,Пугеви Србије ,
14)Министарство грађевннарства, саобраћаја и инфраструктуре; Сектор за водни
саобраћај н безбедност пловидбе; дирекција за воднс пуТев ,
8

15)Завод за заштиту спомепика културе Града Новог Са,ца,
16) Телеком Србија , а.д.,
17) ,,Елехсгромреиса Србије а.д.,
18)Покрајински завод за заштиту природе,
19) ЖПВодовод и каиализадија , Нови Сад.
З.

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КВАЛHТЕТА ЖЕ] ОТИЕ СРЕДІШЕ
НА ПОДРУЧЈУ пЛАНА

З 1.

Прнродне карактерпстике

З.1.L Инжењерсісо-гсолоштсе тсараістсристнке л погодност терена за нзградњу
На простору у обухвату плана заступене су следеће категоријс тсрена према
nогодности за изградњу:
терен нелогодан за традњу (оријентационо дозвоњено оптерећење износи
1,5-0,5 kg!см2) и
терен врло непогодан за градњу (оријентационо дозвоњено огггерећење
износи мае од 0,5 kg/см2).
-

-

Литолошка класификација п погодност терела за изградњу
Литолошку іојасифuіацију предмстнот простора чини:
седименти старих бара и савремених мочвара. богати органским
материјама, врло стиnзњив и
старији речни наuос, глиновито песковит до извесног степена
консолидован.
-

З.L2. Педолошка струтстура
Заступњени типови 2емњипхта на простору у обухвату Плана су:
алувијално земњиште (флувисол) песковито,
алувијално зем.њигјіте (флувисол) uловасто и
алувијално земњиште (флувисол) забарено.
-

-

-

-

-

-

3.1,3. Сеизиичтсе караістеристиісе
Сеизмичке карактеристике условњене су инжењерско
геолошким
караістеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и
другим факторима.
-
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Прсма карти ссизмичке рејонизације Србијс подручје града І-јовог Сада налази
се у зони осмог степена Mcѕ скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета Може се
разликовати за +- 1 ° Mcѕ шТо јс потребно провсрити истражним радовима.
3.1.4. КлпNіатске карактериствхсе
Клима јс умерено континенталног типа са карактеристикама субхумидне и
микротермалне клинс. Главне караЈсгеристнке овог типа климе су топла и сува лета са
малом количином падавина, док су зиме хладн;са снежнкм надавинама. Пролећни и
јссењи мессци су умерено топли и одликују сс већом количином падавнна.
Времевска расподела падавина се ісарактерише са два максимума: јулу 72,8
мм!
гп2 и децембар 58,5 лмі/м2; и два мнкнмума:35,З піпі]м2 и септембар 33,4 мпі/іп2,
при чемује укупна сума воде од падавина 593 плті/пі2.
Релативна влажност ваздуха у распону од 60- 80 % током цсле годинс.
Најчегпћл ветар је из југоисточног и северозападлог правца. Остали правци
ветра нису посебно значајни. Јачииа ветраје између 0,8 1-1,3 1 м!ѕ.
-

3.L5. 3аштнћена прпродна добра
Канал Дунав-Тиса-Дунав ,,Савино село-Нови Садсс представл.а регионални
сколопгки коридор, утврђен Регионалним просторним планом АП Војводиие,
(,,Службенн Лист АП
бр. 22 од 14.12.201L годиііе). Таuође, Дунав
представња еколоцјки коридор од евопског значаја, па ће мерс зајптите бити посебно
усмеренс на очување ових корндора.
,,Радн смањења сфеката емисије загађујућих материја, а за поебс заштите
бuодиверзитета урбаних површина, неопходно је очување/подизање заштитног
зеленила на гранигном делу радних поврглкна и ОКОЛВИХ садржаја. У складу са
Просторним планом Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 1 1/12),
неокходно је повсзивање градског зсленила са вегетационим целинама подунавња, а
поднзање и заштита зелејгих поврпіина треба да се засшіва на уређењу постојећих н
повећању зепених површина, пре свега, уз облае Дунава, повезивању зсленила у
целовнт систем и обезбеђивању равномерног распореда.
,,У приобалном појасу еколопгког коридора обезбсдити континунтет природнс
вегетацијс мивималве ширинс 20м. Коріор по могућиости треба да сачува всћи део
постојећс травнате површине уз обалу, а на осталом делу простора формирати
вигпеспратио зеленило (дрвенастс и жбунасте вегетацијс) са іnто веhим учешћем
аутохтоних врста. Током озслсњавања забрањено је користити инвазивне (агрссивне
алохтонс) врстс.
На простору еколопнсог коридора и у зонu утнцаја није дозвоњсно складиштење
опасних материја н ітерегуларно одлагање отпада.
,,Забрањено јс упујптање непречишћених, односно недовоњно пречіплћених
отпадиих вода, тсрмижи загађених вода у еколопіки коридор. Зауњене атмосферске
отпадне воде треба да буду адејсватно прикупњсне и пречишћсне (коришhсњем
10

таложника и сепаратора уња и масти). Обавезан је предтретман прсцесних отпадннх
вода До нивоа квалитета дозвоњеног за упутптање у канализациони систем насења а
трепіаі ефлуснта индивндуадним нутем врпјити према захтевима Урсдбе о граничнлм
вредностима емисије загађујућих материја у водс и роковима за њихово достизање
(,,Службсви гласник РС бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Обезбеднти пречишћавање продуката емисије на свим местима потенцијаЈпіот
ризика оД емисије загађујућuх матсрија у споњгпњу срсднну, сагласно Уредби о
граиичним вредностима емиспја загађујућих материја у ваздух (,,Службсни гласннк
РС , бр. 71/10 и 6/11). Правна лица и прсдузстиицк су дужни да примсњују техиичке
мере у цињу смањења смисијс испарњивих јсдињења из складиіпних и друтих објеката,
а у складу са Законом о заштитн ваздуха (,,Службени гласник РС , бр. 36/09 и 10/13).
Управњање опасuим материјама вріпити сатласно одредбама Прабилника о
садржини политнхс прсвснције удеса и садржини и методологији израде Извсг.птаја о
безбедности и Лдана заштите од удсса (,,Службени гласниј( РС , бр. 41/10), Закона о
цевоводиом транспор-ју гасовитих и течuих угЈвоводоника и дистрибуције гасовитих
угњоводоника (,,Слуисбени гласник РС , бр. 104/09) и друтнх законских и подзаконских
аката који се одuосе на ту област. Индеuтификацију привредних објеката и добара
извршити до. мивималае удањеностu од 1000 од границс локацијс, сагласно цињсвuма
и принцинима дслоВања оператера постројсња ради улравњапа ризиком од удеса, а у
складу са Чзіаиом 4. став 1. тачка 6. подтачка 4. Правилника. Прнврсмено скла,дипттење
евентуалло гірисутног опаснот отпада вршитп у складу са члаuовима 36. и 44. Закоиа о
управњању отпадом (,,Службенн тласник РС бр. 36/09, З /10 и 14/16).
Спречити јпирсње последица евентуалпог акцидентног изливања затађујућих
матсрија на ахваторију сколопіког коридора поставњањем пливајуће завесе. Пливајуће
завссе користити приликом сваког процеса претакања!
преношсња материјала, како би
сс спрсчило іпирење последица свснтуалног акциденtног просипањаlизливања у
околли простор. Послсдице проснпања горива и уња просутог на површпну воде, као и
друтих загађујућих матсрија, морају се одмах санирати коришћењем одговарајућих
техиичких систсма заппите, сагласно Члану 6. (План реаговања у случају удеса), тачка
3. подтачка 7. Правилника, која се односи на обавезу кориіпћења средстава за
зауставњањс дањсг тока хсмијског процсса и ширења нсгативних угицаја (средства за
адсорпцију, неутрализацију, деконтаминацију и др.). Такођс нсопходно јс спроводитu
мерс прсвенцијс изливања оnасних матсрија у зсмњиште.
Извођач радова је обавезан да, уколико у току радова пронађе геолонјка или
папеонтолошка докумснта која би могла представњати заіптићену природну вре.цност,
иста пријави Мннистарству заштите животне средине, као и да предузме свс мере
зіптите од уништсња, оштећења или крађе.
3.1.6. 3еленило постојеће стање вететације
-

На простору обухваћеном Планом застугтњени су претсжно засадн топола и то у
оквиру појединих радних комплекса и мало декоратнвнс всгетацнје уз управпе објскто.
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На остапом делу простора налазв се поњопривредно зсм.гњијпте и травнате површиНе са
самониклом вегетацијом.
Постојеће тополике погребно је задржати у највеће мотућој мери, иако оне
према Путу Шајіапжог одреда, тако и оне у оЕвиру комппекса Рафиверије Нови Сад .
3.2.

Створенс карактеристиІсс

3.2.1. Заштићена културна добра
На вростору обухваћеном Планом у евиденцији стрчве службе захптите не
постоје захптићена културна добра, као ни гјодаци о забележеним локалитетима са
археолохпким садржајем. У сіјіаду са чјјаном 109. Закоім о културним добрима
(,,Службени гласник РС , бр. 71194, 52/11 др. захон и 99/11 др. закон) инвеститори
се обавезују да уколико приликом извођења земњаних радова наиђу на археолопѕко
хјалазихпте или предмете, одLмах без одлагања стану, оставе налазе у положају у којем су
откривени и обавесте надлеиши завод за заштиту споменика културе.
-

3.2.2. ИдентифИІсацИј а хазарда

С обзиром да се у радној зони планирају капацитети из области секундарних и
терцијарлих делатности, односно у фукнцији поњопривреде, као и да постоји лучко
подручјс, како би се спречило настајање хазарда при обавњању делатности из ових
области односно при вретовару опасних терста, неоuходпаје контрола и примена мера
захвтите. У радној зони Север ІV постоје изграђени индустријски погони који се могу
означити као севесо nостројења. Неопходно је испопітовати сВу законску регулативу из
ове области: Правилник о садржини политике превендије удеса и садржинн и
методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса ( Службени
гласник РС , бр. 41/2010), директиву 82/5ОІЈЕЕС (Севесо јј директива), Правилник о
садржини обавештења о новом севесо лостројењу односно хомплеіссу, постојећем
севесо посіројењу, односно комллексу и о трајном преставЕу рада севесо постројења,
односно комплекса ( Службени гласцик РС . бр. 41/201 0, Правшпхик о листи опасних
матернја и њuХовим количвнама и критеријумима за одређивање врсте документа које
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ( Службени гласник РС , бр.
41/2010) идр.

3.3.

Опрсмњспост пнфраструхсром

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура
друмсхсп сао6р2ћај
Планирани садржаји на обухваћсном простору сс ослан.ају на државни пут ЈБ12, ГГут јпајкахпког одреда, планирахіу индустријску с.аобраћајницу, планвравл
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огпптински пут ка Ковињу, чија траса се пружа у3 одбрамбенн насип и режијску траку
уз аутопут Е-75 (која је вал обухвата плана). Пут шајкаикот одреда ће надвожњаком
бити повезаи са старим каћким путем и дање са Каћом, тахо да се на овом правцу
очекујс ловећан обим саобраћаја Предвиђају сс на Путу шајкапіког одреда две кружне
раскрснице, на одвајању планнраuог ошптинског пута за Ковињ (н нассње Шангај) и на
укріптању са плаиираном индустријском саобраћајнкцом.За све планиране садржајс ће
се обезбедити одтоварајућа секундарна саобраћајна удичиа мрежа. Пут шајкаіикот
одреда и плалираиа индустријска саобраћајница се ухргптају са жслезничком пругом
Нови Сад Зрспанин Паркирањс ua обухваћеном простору ће сс решавати у оквиру
парцела. Дуж државног пута ЈБ-12, Пута шајкашхот одреда и одбрамбсног насипа се
планира бицніопјстичка стаза. уз све саобраћајнице се плакирају псшачхе стазс. Јавни
саобраћај ћс се н у плалском периоду одвијати дуж државног пута ІБ-12, Пута
шајкаліхог одрсда ( са постојећом линијом до Шангаја) и режијску траху уз аутопут В75. Паркирање и гаражирање путничких и теретних возила обезбеђује се на парцели,
изван јавних повріпина и реапизује сс истовремсно са основним садржајем ua парцели,
према кормативимаа паркирања у завискостu од функције објскта.
На простору у обухвату Плана мотућа је изтрадња станица за снабдсвање
моторних возила гориЕом, јавних или интерних. Услов за реализацијујавних станица за
снабдевањс моторних возила горивом је израда ПДРа, уколuко је неопходио
формирањс јавнс површине. Уколико није неопходно формирање јавне поврЈлине,
услов за реализацију јавних сталица за снабдсвање моторних возила горивом је
Урбанистичкн nројекат.
плаиирала железкичка пруга Нови Сад Зрењаuин ј е саставни дсо Новосадског
)келезничкот чвора и она ће трасом од железничхе станuце Подбара бити јговезана са
главком железкичхом сталuцом Нови Сад мостом прско Каиала дТД Порсд
постојећет индустријског колосека за рафинерију, планира се индустријски колосек од
жспезничке стапице Подбара ка истоку, кроз срсдиuтњи део радне зоне ,,Север ІV u на
тај начин nружају услови за коришћсње овот вида транспорта планнраним садржајима
у радној зоки ,,Севср ІV.
Подручје обухваћеко планом се ослања и иа Канал ДТД који је дсо осковне
каиалске мреже Хидро снстсма дуuав Тиса дував (ОКМ ХС ДТД), као део Малог
Бачког канапа, и по ва?кностије други канал Бачке.
У зони Каиала ДТд прсдвиђен је на месту постојећег теретног пристала лучко
подручје којс треба да буде у функцији пословнuх садржаја у радној зони, а пре свсга у
рафунернји.
-

-

.

-

33.2.

-

Водна инфраструкіура

3.3.2.1. Снабдевање водом
Снабдевањс водом дсла постојсћих корисника простора, обавња се nреко
постојеће водоводнс мрсже која функцнонншс у склопу водоводног система Града
ј-јопог Сада.
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Примарна водоводна мрежа профила 400 nіnі реализована је дуж Пута
Шајкашког одреда (доводоник Воде за насење Каћ), као и доводник воде профила 200
гшл за термоелектрану-топлану и населс Шангај. Остатах простора није опремзЂен
подоводном мрежом. Потребе за водом задовоњавају прско бушених буиара на
согІствеким парцелама.
Саглсдавајући постојећс функционално стање водоводног система и потребе
постојећих корисниха, констатује се да постојећu водоводни систем у највећем делу
задовоњава потребе за водом постојећих корисника, као и да може да буде одговарајућа
основа планираном водоводном систему.
3.3.2.2. Одвођен.е отпадвих и атмосферскнх вода
Одвођен.е отпадних и атмосферских вода обавња се преко сепаратне
канализационе мреже.
Примарна канлизациона мрежа реализована је дуж пута Піајкашког одреда са
профилом 150/120 cnі (колектор код рафинеријс нафте), и профила О 600 пил
(доводник отпацних вода насења ј(аћ).Укупно прикупњене воде се преко колектора
профила 250/150 см одводе до црпне станице 1Север ІУ и дањс препумгівају ка црпној
станици Ратно острво , тде сс испуппају у Дунав. Уз јужну границу предметног
кростоа изграђсн је и потисни вод отпадНих вода насења Клиса профила О 350 rnnі.
Насење Шангај окремњено је сскундарном канализационом мрежом.
Одвођење атмосферских вода обавња се преко отворених мелиорационих
канала који функдионипіу у склопу мелиорадионпх сливова1Врбак и Татно острво .
У оквиру система постоје двс црпне станице Врбак и Калшлте које прикупњену
воду препумпавају ка дунаву.

Сагледавајући постојећс функционално стање канализационог систсма н
потребс постојећих корисника, коНстатује се да постојећи систсм задовоњава потребе
за одвођењем отпадних и атмосферских вода постојсћих корисника, као и да може да
буде одговарајућа основа дланираном ханализационом систему.
3.3.2.3. Одбрапа од поплава
Одбрамбена линија уз дунав и І(анал ДТД рсализованајс до нивоа одбране од
внсоких вода Дуиава, вероватноће хіојавс једном у сто година и врпЈи сс прско
земњаног насипа, који представња прву одбрамбену линију овог дела Града.
У обухвату плана налазн се секундарни насип Новосадскн који представња
другу одбрамбену линију Града.
Сагледавајући постојеће фунІ(ционално стање одбрамбсне линнје, констатује сс
да постојећи систсм задовоњава потребе за одбраном од високих вода дунава
вероватноће појаве једном у сто година, као и да може да буде одговарајућа основа
планираном одбрамбеном систему.
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3.3.2.4. Подземне воДс
Меродавни нивои подземјпх вода су :
максималаu ниво лодземних вода од 74,50 до 75,50 л н.п.,
минималаи киво подзсмних вода од 72,00 до 73,30 тл ав.
Правац водног огледала просечиог нивоа подземних Бода је северозападјугоисток са смером пада премајугоистоку, односно прсма дунаву.

3.3.3.

Енергетека инфраструхсгура

3.3.3.1. Свабдеваи.е елехпричном енертијом
Ово подручј е сс снабдева из трансформаторске станице (ТС) 1 10/20 kV ,,ј-Іови
Сад 9 средњенапонске 20 kV u 10 kV мрежс, днстрибутивних и сопствених ТС 20(10)10,4
kV u нисконалонске мреже. На подручју се налази и Термоезіектраиа-топлана (lb-TO)
,,Нови Сад која предстаnјва најзначајнији енергетски објекат у траду. Подручјс источuкм
и северним делом хјресецају далеководи 1 1 0 kV koju преносе електриtшу енергију до ТС
,,Нови Сад 9 и од ТЕ-ТО ,,Нови Сад и у чијим запітитпим коридорима није дозвоњена
изградња објеката. Постојећа мрежа задовоњава све услове за квалитетно и лоуздаnо
снабдевање електркчном енергијом.
3.3.3.2. Снабдевање топлотном енергиј ом
Ово подручје се снабдева топлотпом енергијом из. гасификационог система града
ј-іовог Сада. Осковни објекат за снабдевање је главна мерно-регулациоНа гасна станица
(ГМРС) ,,Нови Сад І која преко гасоводне мреже средњег прнтиска и сопственик мернорегулационих станица (МРС) снабдева постојсће пословно-производНе комплексе.
Садатнња мрежа задовојвава потребе постојеђих садржаја на подручју. На подручју се
налазе и Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) ,,Нови Сад и рафинерија нафте ,,Нови Сад до
које додазе магистрални нафтоводи и огранак регионалиог гасовода.
Снабдевање сс одвија несметано и уз попітовање свик бсзбедоноснuх услова које
важе за врсту инсталације која се односи на цеви под притиском.

3.3.3.3. Електронске комуликације
Електронска комукикациона инфраструхтура па подруіју је заступњена преко
телекомуникацоне мреже, мреже
комункационе инфраструктуре и антепских
електронских
система
комуникација. Постојећа мрежа задовоњава потребе садашњнх
корисника простора.
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3.4.

Мовиторпнг животне средлне

Подаци мониторннга узети су са званичног сајта Градске управе за заіілиту
животне средине, ј-јови Сад, односно са званичног сајта Агенције за заштиту животklС
среДин8.

МовиТоринг квалитета вазцуха
Квалитет ваздуха, као једап од ссновних параметара стаи,а животне срсдине,
прати се у Новом Саду од 971. године.
Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада
успоставла се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у
ваздуху, односно, оцењивање јсвалитета ваздуха, 0др8ђуј8 се број и распоред мерник
места, као и обих, врста и учесталност мерења.
Једна од локацнја на којима се врши мерење нивоа загађујућих материја у
ваздуху на територији Града Новог Сада оД октобра 2017. до новембра 201 а. годнне. На
мереном месту 43 Шангај, Спу)Ісба опніте медицине, Школска 66, Нови Сад врпи се
узорковањ азотдиоксида, суспендованих честицаРМі о и суспендовавих честица РМZ5.
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Слика 1. Мерно место М3 Шаuгај, lНколска 66
Резултати мониторинга показују следеће:
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Подаци ониториша са званичнот сцјта Агенције за запјтиту животне средине,
на мерном месту Шангај за 2.фебруар 2018.
Мопнторинг квалитета вода
На основу Уредбе о утврђивању годишег програма мониторинга статуса вода
за 2016. Годину (,,Службени гласкик Рс , бр. 46/2015), имајући у виду одредбе
Правидника о утврђивању подних тсла поврпіинскик и подземних вода (,,Службени
гласник РС , бр. 96/10), Правнлника о референтпим условима за типовс површНнских
вода (,,Службенн гласник РС , бр- 67/1 1), Гјравизптика о параметрима еколопжог и
хемијског статуса поврптинских вода и параметрима хемијскот и кваититативног
статуса подземиих вода (,,Службени гласник РС , бр. 74/1 1), Уредбс о граиИНм
врссностима загађујућих матсрија у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизањс (,,Службени гласнит( РС , бр. 50/12), Уредбе о
граничним вредностима приоритетник и приоритстних хазардвих супстанци којс
загађују поврпіинске воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник РС ,
бр. 24/14) и препорука Оквирне директиве о водама Европске уније (ОдВ), Агенција за
зпtтиту животnе средине реализовалајс Програм мониторинга статуса поврглинскuх и
подземних вода током 2016. године.
Извештај о рсзултатима испитивања квалитета површинских и подзсмних вода
2016. Годинса садржи систематизоваие податке прикулњене током спроведеник
потенцијала. као и
исгтитивања биолоіпких елемената за оцену еколошког статуса!
физттчко-хсмијскuх и микробиоллоштсих показатења вода водотока, акумулација
лодземних вода ла тернторкјн Рбпублнке Србије.

-

іѕ

Резултатд nпалпза фнзпчко-хегиј ских, хеіијских и микробиолошкнх параметара
квајгитета вода
Једва од станица за праћење физичко-хсмијских, хемијских и микробиолошких
параметара квајппета водаје и станицаброј 27, ДТД каиал Нови Сад Савиво Сео.
-
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Аерополен
Праћсње стања и гіротнозу асрополена у току 2017. године спроводи
Универзитет у Новом Саду, Природно матсматичіси факултет, Дспартман за биолотију
и еколоГију, Лабораторија за палинологију.
Праhење стања и протноза аерополена за новеибар 2017.
Сарадници Истрагсивачкоразвојног института за информационе технологије
биосистема -ВиоСенс из Новог Сада су изврјкили експертизу квантитативних података
24 типа асрополсва: јавор, јова, амброзија, пелсн, брсза, конопле, граб, пспењуге,
лсска, јасен, орах, дуд, борови, боквица, платан, траве, топола, храст, киселица, врба,
чемпреси и тиса, липа и копрпве. Мсђу набројани врстама налазе се најзначајнији
узрочници поленских алсргија али и Типови значајни у Ігоњопривреди.
Узорковање и анализу ваздуха је спровела Лабораторија за папинологију,
департмана за биологију и екологију ПМФ-а у Новом Саду. Континуираио узорковањс
полена и спора суспендованкх у ваздуху ло Хирстовом вопуметријском лринцuпу је
спроведено апаратом (Са zој VРРЅ2000) КОјИ јС лоставњен на крову зграде
департмаиа за б}Іологију у екологију од априла месеца 2002. Годинс. За потребс
реализације уговорених обавеза (уговор о јавној набавци услуге: ,,Праћсње стања и
прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада бр. Уј-501-2/2017-11
од 17.05.2017.), извртпсна је експертиза података о стању аерополена од 1. до 30.
новсмбра 2017. Годи-пс. Месечни извеівтај за новембар је формиран од кодатака о
дневним концентрацијама аероііолсна за 30 дана (График 1 и Припог 1).
днсвне колцентрације аерополена (ПЗІм3 ваздуха) горе кавсдсних типова
волсна улотребјњене су за формирање извепітаја о ризику од настаніса алсргијских
реакција. Како би ускладили резултатс мониториига са принципом кожког тестирања у
Србији (тест осетњнвости на полбн дрвећа, трава и корова), графички је приказано
дневно варирање присуства ових класа аерополена (График 1).
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График 1. Одпос іјолена дрвећа, траа и корова у
концентрацијама током новсмбра 2017. године у Новом Саду
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HpuJІor 1. Степен ризјјка настанка алертијских реакција у Новом Саду за ловембар
2017. године
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4.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦТјЛУЕВИ СТРАТЕШКЕ 11РОТЏИЕ
И И3 ОР ИНДИКАТОРА

Општи и поссбни цињсви стратеіпке процснс дсфинишу се на основу захтева и
цињсва у потледу заштите кивотнс срединс у другим плаповима и програмима, цињева
заштите животнс срсдинс утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу,
прикулњених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и
предлога у погледу заіптите )кивотне средине у ппану или програму.
На основу дсфинисаних цињева врши се избор одговарајућих индикатора који ће
се корнстити у изради стратспіке процене.
4.1.

Оппіти цињеви

дефинисање оппјтих цињева Стратспіке процене утицаја врніи се на основу
постојећег стања и капацитста простора, потрсба за заштитом хао и на основу смерница
из плансіснх докумсната вшпег xujepapxujcіcor нивоа. Опплнм цињевима Стратедіке
процене утицаја поставња се оквир за њихову даЈБу разраду кроз дефинисање посебвик
цпњева и избора ииднкатора којима ће се мсрити њихова осгвареност, у цињу очувања
животнс средине као и спровођење принципа одрживог просторног развоја подручја
nлана.
Општи цињеви стратсіііке нроцене утицаја Плана детањне регулације радне зопе
, Север ІУ на животну срсдину су:
постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем
његовог коришћења са могућпостима и ограничсњима у распопагању лриродннм
и створеним вредностuма и са потребама дугорочног ејсономсісог развоја,
обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог
(уравнотеженог) развоја у области жнвотне средине, економсісе и друіптвс
сфере,
обсзбеђсње адекватне превенције, моииторинга и колтроле свих облика
загађивања,
зауставњањс дас дсградације простора, угрожавања и уништавања
природних ресурса и добара,
сузбијање непланске изградпе и ненаменског кориіnћења простора.
активирање нових поврпіина за привређивање уз поіптовање крИтеријума
заштите кив0тне срсдиие.
-

-

-

-

-

-

4.2.

Поссбип цињевп

Посебни цињеви стратешке процене представњају разраду општих услова. Они
сс дефинишу на основу наведеиих опјнтих циЈБева стратешке процен;дефинисаннх
плапскнх поставки и концепцнја.
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Оии треба да обезбеде субјсктима одлучивања јасну слику о суштІшскПчг
утицајима плаиа на животну средину, на основу које је могуће донети одлуке које су у
фуикцији заІНтитс животнс средине и рсализације основнш начела одрживог развоја.
Поссбни цињеви стратсніке процене Плана детаЈЂнс регулације радне зонс
,,Север јУ односе се на:
очување еколодјког капацитета простора н побоњіпање квалитста животне
средине,
подстицање производње и примене тсхuологнја које смањују загађивање
животнс срединс и производњу отпада,
максимално мотуће смањење свих активности које имају негативнс ефекте на
природни систем,
утврђивањс конкретних мера, услова и режима заіnтите животнс средине,
побоЈЂшањс квалитета воде у еколошким коридорима Каиајј Дтд н дунав,
обнавњање и подизање заштитног зелснила на начин да се очувају и повећају
општскориснс функцијс,
санација детрадираних простора ua површинама угроженим подземним водама,
отпадним водама и одлагањем отпада,
очувањс слободких простора као део ширсг система повезивања биотопа ради
умрсжавања сдободних лростора везивним коридорима и очувања и развоја
еколошки квалитетних животних гіростора,
контролу зај-ађености земњишта,
смањење исгтупгтања нутријсната и других оласних материја у земјЂиште,
побоЈЂгПање квалитста ваздуха у складу са стпндардима, смањењем емиснја из
индустрије н траиспорта,
увођењс система мониторинга,
смањсње емнсије бухе,
увођсње сакупњања и третмана опасног отпада и др.
обавеза спровођења Поступка процене утицаја на животну средииу, у складу са
Законом о процеии утицаја на животну средину ( Службени гласник Републнке
Србијс , бр. 135/04 и 36/09) и у складу са Уредбом о утврђивању листс пројската
за које је обавезна процена утuцаја и Листе пројеката за које сс може захтевати
процена утицаја на животну средину ( 1 Службени гласник Републике Србије
број 114/08).
-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Избор ивдикатора

На оспову дефинисаних посебних цињева, врши се нзбор одговарајућнх
индикатора који ћс се користuти у uзради стратепке процепе утицаја на животну
средину. Индuкатори су веома прикладни за мерења и оцењивање планских решења са
становинпа могућих штета у животној средини и за утврђивање које неновојњне утнцаје
треба смањити или елиминисати. Они представЈњају један од инструмеііата за
спстематско идентифнковање, оцсњнвање и праћењс стања, развоја и услова срсдиие и
25

саглсдавање поспедица. Опи су средство 3а праћење извесне променњнве вредностH у
пропілости и садагјзњости, а неопходни су као улазни подаци за планнрање.
да би индикатори били тіоуздани на свнм нивоима планнрања као инструмент за
компарацију, неопходанје усаглаіпен систем праћења који подразумева:
јединствене показатење,
једчнице мерења,
метод мерења,
период праћења,
начин обраде података,
прихазивање резултата.
-

-.

-

Подаци се прuхупају на разним нивоима и у разним инствтуцијаа:
статистичким заводuма, заводима за јавно здравње и здравствену запiтиту,
хидрометеоролошким службама, геолоппсим и геодетским заводима, заводима за
загптиту природе н др.
Приказ инднхатора одрживог развоја је лимитиран начином прикупњања и
обраде статистичІсuх података. Индикатори одржнвог развоја морају бити коришћени у
Ісонтактима са међувародним организацијама и инстнтуцијама.
На основу Правилиика о Националној листи индикатора запјтите животне
средине (тіслужбепи гласник РС , бр. 37/1 1), на простору у обухвату плана, као и у
непосредиој бЈіазuuи, релевантни су следеђи ипдикатори:
-учесталост прекорачења дневних траличuих вредности за Ѕ02, NO2, РМјо, Oі
-годипІња темлература ваздуха,
-годишња коuuчина падавина,
-ЅWQІ (Ѕсгb ап Water Qualіty Іndex),
-квалитет воде за купање,
-угрожеие и заштићене прсте,
-заштићепа подручја,
-укупни индикатор буiсе,
-индакатор ноћие буке.
5.

ПРОЦЕІ-јА МОГУЋuХ УТиЦАЈЛ ПЛАНиРЛНИХ АКТИВНОСТИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИІТУ

Цињ израде Стратешісе процене утицаја на животну средиІІу је сагледавање
могућих негативтих утицаја планских решења на квалитет )гсивотuе средине и
прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, ОДНОСНО довођење у
прихватњиве окпире (границе) дефинисанс законском регулативом. Да би се
поставњени цињ остварио, г-готребно је сатледати Лланом предвиђене актнвности.
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5.1.

Процена утицаја варијантнiІх репіења плана на жлвотпу средину
са мерама заштите и варијантно решење у случају кереализовања плапа

Закон нс прописује шта су то варијантна рсшсња Плана која лодлежу стратепхкој
процсни угкцаја.
Плалом нису разматрана варијалтна ремења, али имајући у виду чињеницу даје
Законом о стратешкој тіроцени угицаја на животну средину прописаиа обавеза
разматрања варијантних рсшења, у Извехдтају су разматране две могуће авријаігге:
Варијанта ј да се Плал детањне рејулацијс раднс зоне ,,Ссвср ГV не усвоји;
Варијанта П да се План дстањнс регулације радне зоне ,,Севср ТУ усвоји н
имплемснтира.
Утидаји стратепјхот караістера и укупі-ш ефекти Гілана на животну средину
утврђују се кроз лроцену и поређењс постојећег стања, цињева и плансктіх решења,
ограничавајући се у том контексу на позитивнс и нстативне ефскте донопісња или
недоиошења ллана.
-

-

-

Приказ Варијанте ј неусваіање плапа
Плаиски документ представзња основни инструмент управњања простором.
Нспостојањс ГІпааа значи нспостојање адскватних мера н услова за ортанизовањс
ахтивности у простору и његово коришhсње уз обавезне мере заінтите и унапређсња
животне средине, прописале Стратешком проценом утицаја Плада на жнвотну средину.
У случају дереализовања Плаuа детањне регулације радае зоне ,,Север ГV у
Новом Саду могу сс очекивати бројни негативни сфскти на жнвотну средииу.
Прнхватањем Варијанте ј задржало би се лостојсћс стање у простору којс
подразумева:
иарушавањс квалитста површикских и подземних вода,
неурсђеност и запуллсност површнна унугар прсдмстног простора,
велнка фреквснција саобраћаја,
ненскоришћеност потснцијала простора,
нестајање н деградација постојећег вредног зеленог фонда.
-

-

-

-

-

Неусвајан,с Плала, може за последицу имати:
-недостатак мсра и инструмената за управњање простором да еколошки
прдхватЈвив и одржив начин,
-непоштовање општих и посебних смерница и мсра запітите жавотне
средине.
Приказ Варнјанте п усвајање и имплементирање плана
Прихватањем Варијантс 11 створили би се услови за побоњгзјањс квалитста живота
грађана, уз спровођење мера заштите и унагјрсђења )ісивотне срсдине прописаннх
Планом и Стратешком процсном утицаја.
Усвајање ГЈлаuа представња ларијанту којом се стварају услови за:
-
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-

-

-

-

обезбеђење адекватне превенције, моииториига н конктроле свих облика
з агађивања,
салацију деградираних простора на површинама угроженим нелегалнпм
одлагањем отпада,
обезбеђнвање квалитетних саобраћајница манипулативних токова и повезивање
на ширу саобраћајну мрежу,
ширење лучког подручја,
обнавњање и подизање заштитног зеленог појаса дуж саобраајнвца и
инфраструіпурних праваца,
зауставњање дање деградације простора, угрожавања и уииштавања природних
ресурса и добара,
саиација загађености земњишта и контропа квалатета земњишта,
смањење исгІуілтања нутријената и других опасних материја у земњиште,
затлтита еколоіпких коридора.

5.2. Поређење варијантних реіпења и приіаз разлога за избор најповоњнијег
решења са аспекга заштите животне средиие
Поређење варијанти је изврпіено на основу анализе свнх позитнвниХ и
негативних угицаја хоје би оне имале на простор, а који су дати у претходНом
поглавњу.
Најприхватњивија варијанта у погледу заштите жнвотне средине, јесте она
варнјанта која би омогућила побоњшање квалитета животне средине применом мера за
спречавање негативних утидаја, попповање принципа одрживог развоја, као и
рационално корипіћење свих природних ресурса.
Разлози за нзбор најповоњније варијанте:
1.у варијанти да се План не усвоји и да се развој настави по досадајпњем енду
могу се очекивати бројии негативни ефекти по ?јсивотну средину
неадекватно
коришhење, као и дања деградацlІја простора, нарушавање квалитета вода, земЈЂишта и
ваздуха.
2.У Еаријанти да се План усвоји, могу се очекивати бројни позитивuu ефекти на
све ісомпоненте животне средине.
Узимајући у обзир све прстходно наведено, у наіпем случају, Варијанта јј
(усвајање Плана детазане регулације радне зоне ,,Север ј ) представња повоњнију
варијанту са аспекта заштите животне средине.
-

-

5.3. Вероватноћа, интевзитет, сложевост, реверзпбилност, времеиска и проеторна
димензнја утицаја плапа
У наставісу стратешке процбне уfицаја извршена је евалуацнја значаја,
просторнкх размсра и вероватноће утицаја планских решења прсдложене варијанте
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плана на животну среднну. Као основа за развој ове методе послужkјле су мстоде кОје
су потврдиле своју вредност у земњама Евролске уније.
Значај угицаја процењуј& се у односу на величииу (интснзитет) утнцаја и
лросторне размере на којима се можс остваритп утицај . Утицаји, односuо ефекти,
плаискик рсіпења, према величини промена се оцењују бројевима од -з До +3, где се
знак минус односи на негативне, а знак + на позuтивне променс (табела 3).
Табела 3: Критеријуми за оцењквање велнчинс утицаја
Опис
Ознака
Величина утицаја
Јак негативан утицај
Критwіаи
Већи негативан утицај
Већи
Мањи негативан утицај
Мањи
-1
Нема утицаја, нема података
О
Нсма утицајаЈнејасаи
утицај
+1
Мањи позитиван утицај
Позитнван
Већн лозитиван утицај
Повоњаи
Јак позитиван утицај
Врло повован
-

Табела 4: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја
Ознака Огјис
Размере утидаја
Могућ утицај у простору регије
Регионални
Могућ утидај у простору опппине
О
Општински
Градски
_ј

Локални

іЖ ( Мотућ утицај у подручју града
Мотућ утицај у некој зони или делу
•:Л
града
-.Ј%

•

Всроватноћа да ће сс неки процењени утицај догодити у стварности такођс
представња важан крuтернјум за доношење одлука у току израде Плана. Вероватноћа
утицаја одрсђује сс према следећој скалu:
Табела 5: Скала за процеиу вероватноће утицаја
Опис
Ознака
Вероватноћа
Утицај известан
100%
_______

Више од 50%
Мане од 50%

В

Утицај вероватан

М

Утнцај могућ

Мање од 1%

Н

Утицај није вероватан

Поред тоі-а, додатни критернјумн се могу извссти према врсмену трајања
утидаја, односно гјоследица. У том смнслу могу се дефинисати привремсни-повремени
(П) и дуготрајнн (Д) ефекти.
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Табела б: Време трајања утицаја
Ознака
привремени-повремени
На основу ісритеријума прсцепе везјичине и прссторНих размера утицаја
планских решења ва цињеве стратешке процене врша се евалуација значаја
идентификованих утицаја за остваривање цањева стратепе процене угидаја.
У наредној табели дата су планска решења у лредлогу плана обухваћена
проценом утицаја:
Табела 7: Планска решења у предлогу гјлана обухваћена проценом утицаја
Плајстсо решење
Ознака
1.
Лоцирање еколошЕи прихвативих техпологија унутар радне зоне
Ширење лучког подручја
2.
З.
Инфраструктурно опремање делова простора гдеје неопходно
4.
Изградња лешачких и бициІслистичких стаза дуж саобраћајница и Каиала
дТД
5.
Реализација зелених површина на парісингу, према хидротехничхих зонама,
према железничкој прузи и уз саобраћајнице
Изградња станица за снабдевање горивом
6.
7.
Заштита хсвалитет вода (подземне воде, дунав, Канал ДТД)
Зпіјтита івалигета ваздуха
8.
Заштита квалитета земзњишта
9.
Заштита од буке
10.
1 1.
Унапређење система управњања отпадом
.

Табела 8: Процена величпче утцаја планских решења на животну средину
Планстса решеЈБа
Цињсви стратеаптсе
процеЈте
7
б
4
2
І.

очуваібе екопошкогЕапацитета

9

10

11

+3

-1

.-ј

+З

+З

+2

+3

+3

+3

+3

+3

-+3

О

0

О

О

0

+З

+З

+3

+3

+3

+3

.-1

-1

+2

+3

0

+3

+З

+З

-і-3

+З

+3

-з

+І

+І

+3

0

+3

+3

+3

+3

+3

прсстора и побојбшање
квалитета животне среднне

2.

3,

4.

подстицање производње к
примене техпологија које
смањују загађиоав.е животне
средине и производњу отпада
максимапно могуће смањење
соих атпИвности хоје имају
негатконе ефекте ва природнв
систем
утврђиваібе коіжрствнх мера,
усiтсоа в режима заштите
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1 1.

жиаотне средннс
побозbtпањсКвалитетаводеу
канапу Дтд и реци Дунав
обнавјваие и подизање
заштитног зеденнла на начин
да се очувају и повећају
огпптекорисне функције
очување слободних простора
као део шнрег система
повезивања биотопа ради
умрежавања слободннх
простора везивнnм
коридорима и очувања и
развоја сколошка квалитетних
животнпх простора
коіпролазагађености
земЈЂипгга
смањењеиспуілтања
аугријената и других опасних
материја у земњиште
побоЈЂшање квалитета ваздуха
у скіаду са стандардима
смањењем емнсија и3
индустрије и транспорта
увођење система мониторинга

12.

смањењс емисије буке

+І

+І

O

+І

+2

0

О

О

0

+3

О

13.

увођењесакуплањаитретмана
опасног отпаа

0

0

0

О

0

0

+3

+3

+3

О

+З

5•

7•

9•

10.

+

-3

О

О

+3

0

+3

О

+1

О

+3

О

-2

-2

0

+3

0

+3

+3

+З

+З

О

-2

-3

-2

-ј

+3

-1

О

+З

+3

О

+2

0

0

О

О

+3

0

+2

О

+3

О

+3

+2

О

-1

0

0

0

+2

0

--3

0

О

+3

0

-2

+2

+3

00

0

+3

О

0

О

0

О

0

0

О

О

+3

+3

+3

0

+3

Табела 9: Процсна просторних разера утицаја гіланских регнсхЂа на животну срсдину
Плакска решења
Цнњевк стратекгке
хіроцене
.

ј

2.

3•

4•

5•

очување еколошког капацитета
иростора и побоЈњwан.е
квајјитета животне средине
подстицање производње и
примене технологнја које
смањују загађквање жквотнс
срсдинс и производњу отпада
максњtално могуће смањење
свих активности које пмају
нсгатпвне сфекте на природни
систем
утврђивање конкретких мера,
услова и режима заштите
животне срсдинс
побоЈЂшањеквалитетаводеу
каналу ДТД и рсци дунав

Л

2
Л

Л

4

5

б

7

з

9

іo

•іі

Л

Л

Л

Р

Л

Л

Л

Л

Р

Л

Л

Л

Л

л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

јј

Л

Л

Л

Л

р

Ј1

JІ

JІ
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Л

Л

б.

7•

3•
9

10.

Обнавл)ање н поднзање
заtптитнот зеІеНнла на начнн
да се очувају и повећају
општекорисне функције
очување слободвнх простора
као део ширег система
гіовезивања бнотопа ради
умрежавања слободних
простора везивним
коридорима и очувања и
развоја еколошкн квалитетних
животних простора
коіпрола 2агађености
земјЂиівта
смањење испуіптања
нутријената и друтих опасннх
материја у землиште
поболuјање квајіитета ваздуха
у складу са стаіtдардИма,
смањењем емисија іtз
индустрије и транспорта
увођење систеМа мониторинга

Л

-

Л

-

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Г

Л

Л

Л

Л

Јј

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

І 1.
смањење енсие буке
12.
13. увођење сакуплав.а итретмана

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л
Л

Л
Л

Л

Л

Л

огјаског отпада

Табела 10 : Процена вероватноће 3ггицаја гтланских репзења на животну средину и
епементе оппживог vазвоіа
Плакска решеіБа

Цллеви стратепііе

процеве
1.

2.

3•

очување еколоtвког капацитета
простора и поол!нање
квалитета животне средипе
подсtицање производње и
примене технологија које
смањују загађнвање животве
средине ІІ ПрОвзводњу отпада
максимално могуће смањење

1

2

З

4

56

7

8

9

10

11

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

-

И

И

В

В

М

И

Іј

И

И

И

И

И

М

М

М

И

И

И

И

И

%

ІvI

M

свих актпвности које кмају
вегативве ефекте на природви
систем

4•

5
б.

утврђивање конкретннх мера,
услова н режима заштите
животпе средине
поболшање квалитета водс y
каiіаЈіу дТд и реци дунав

обвавлан.е к подвзање

_______

%

И

заniтитноi зелејінла на начин
да се очувају н гіовсћају
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______________

u

u

И

H

B

M

И

И

И

1 1.

општекорисне функцнје
очување слободвих простора
као део Іuuper система
повезивања биотопа ради
умрежавања слободних
простора везuвним
коридорuма и очувања и
развоја еколошки квалптетних
животнихпростора
контролазагађености
земл.ијјпа
смањење испуштања
нугријената и других опасннх
материја у землиште
поболшање квалитета ваздуха
у складу са стандардима,
смањењем емисија из
индустриј е и транспорта
увођење скстема мониторинга

12.

смањење емиснје буке

7

М

И

М

И

И

И

И

И

И

И

И

И

М

-

8.
9

10.

И
И

В

И

И

И

И

И

И
М

М

М

И

И

И

13. увођење сакупјвања и третмана

И

И

.

И

И

И

опасног отпада

Табела јl: Процена времена трајања уткцаја плалских репења на жнвотну средпну и
елеенте одржнвог развоја
Цпл.евп етратешке
процене
1.

2.

3

4,

5
6.

7•

очување еколошког капацитета
простора и побоЈЂшање
квалитета жквотне средиие
подстицање производне и
прнмене технологија које
смањују загађивање жквотде
средике и производњу отпада
максимално мотуће смањење
свих актшжости које uмају
нетативне ефекте на вриродви
систем
угврђивање конкретних мера,
услова и режнма заштите
животне срединс
побоњшање квалитета воде у
каналу дтд и реци Дунав
обнавњање и подизање
заштитног зеленкЈІа на начин
да се очувају и повећају
општекорнспе фуикције
очуване слободнuх простора
као део іирег спстема
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10.

повсзнвања бвотопа ради
умрежавања слободних
простора везивним
коридорима к очувања и
разпоја екодсtпки квалитетннх
животних простора
ко)прола загађености
земњишта
смањење ислуіптања
нутријената и других опасних
материјау земњиште
побоњпіање квалптета ваздуха

у складу са стандардима,
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смањењем еисцја из
индустрије и транспорта
увођење система мониторипга

1І .
смањење емисије буке
12.
13. увођење сакупњаіbа итретмана
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опасног отпада

Резиме звачајнијих утапаја nnana:
nретходним табелама,
На основу евалуацијс значаја утнцаја приказаним
затсЈЂучује се да имплементација Нлаиа не производи стратсиіки зпачајне негатипне
утицаје на планском подручју, односно да ће плакска решења уз nримену адекватних
мера знітите имати позитивне ефекте на животну средину.

5.4. Кумулативин в сивергетски ефекти
У складу са 3аконом о стратсшкој гіроцени (члав 15.) стратеплса процена треба
да обухвати н nроцену кумулативнвх и синсртетских сфеката. Ови ефекти су делоі
иденпхфнковали у лретходном поглавњу, али значајни ефскти могу вастати Јсао
резултат интератсције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и аіпивности и
разјтичитих плаНираних активности на водручју плана.
Кумулативни ефскти настају када појединачиа планска решсња немају значајан
утицај, а неколико индивидуалних сфеката заједно могу да имају значајан ефскат. Као
прнмер се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст буке.
Синергстски е4)скти настају у интсрахцији поједиНачних утицаја који производе
укупни ефеісат који је всћи од збира појсдииачних утицаја. СинсргетсІск ефекти се
најчсілћс манифестују код њудских заједнuца и тіриродних станихнта.
Идентификација ісумулативкпх и сииергетских ефеката планских решсња на
)ГСИВОТН средину приказаиаје у наредној табели:
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Табела 12 uцентификација огуих кумулативних и синертетскпх ефеката
}
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5.5.

ПроЦена утицаја планираних аіпввностп па животну средииу
Процена карактеристwдИх угицаја за nnaHcІco подручје, извріпена је на основу
карактеристика и структуре садржаја, намене и функдије простора, као и прироДнHХ
хсараістерисгика подручја.
5.5.1. Ваздух
С обзиром да се на анали3иран0м подручју најiазе фреквснтне саобраћајнице,
велнкн загађивачи ваздуха су друмска возила. Такође, на предметном простору
заступзњени су и железнички н речнu саобраћај, І(oju смањују смисије іcoje настају као
последица Друмског саобраћаја.
План прописује одређенс мсрс заштите од аерозагађења, у смислу
услоставњања мониторнига квалитста ваздуха, озелењавања, затим нудећи остале
видове Транспорта као алтернативу друмском, и Др.
Применом прописаних мера, ппанске активности неће имати значајннје
Негативне утицаје на квазіитст ваздуха.
5.5.2. Вода
Лоцирање еколопіки прихватњивих ТехполотИја унугар раднс зоне,
инфраструктурно опремање депова простора где је то неолходно, реiлавање проблема
одвођења отпадних вода, као и ттримена мера заштите еколопгких коридора Дуиав и
Канала дТд допринсће побоњшању и очувању квалuтета површинских и подземпих
вода.
С обзиром да се предметно подручје ослања на планирану хидротехничку
поврпіину изворимте )зоде, посебиа пажња ћс бити посвећена у цињу спровођења
мера заіптите.
-

5.5.3. Зетињиште
Уређењем постојећих и планирањем нових зепених повртЕина остварићс се
позитиван утицај на квалитет земњИпјта. Тахође планске активности су усмерене на
регулисање одлагања отпаднuх материја (саиацију деградираних простора услед
неадекватног одлагања отгІадпИх материја).
Изградња пових ставИца за снабдевање горивом може да парупти )свалитет
земњишта (услед улупітања зауњених и залрњаних вода у зем.Јњиште и подземње)
уколико се не испоштују протіисане мере заштите.
Из свега горе наведеног, може сс закњучити да планске активности нсће имати
зпачајније негативне утИцаја на кваЈіитет земњипјта.
5.5.4. Природпа добра
Плапске активности неће имати утицаја на природиа добра, с озбиром да на
простору у обухвату плапа нс постоје евидентираиа заштићена тірнродна добра.
дунав представња еколојлки коридор од европског значаја, утврђсн Уредбом о
сколошкој мрежи Репубnихсе Србијс (,,Службени гласник Рс бр. 102/10). Такође,
канаті Дунав-ТІтса-дунав ,,Савино сепо-Нови Сад представња региоuални еколоГпкн
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коридор, угврђен Регионалним просторним планом АП Војводине, ( Службенн л.ист
AH Војводине , бр. 22 од 14.12.2011. године).
5.5.5. Становништво
Уколико се nодпују све мере затлтите дефинисане планским реп1енем за
предметни простор, може се констатовати да ће Планом предвиђсне аісгивности иматu
позитивне сфекте на стаиовништво.
5.5.6. Непокретна кузпурна добра
Hланскс активности неће имати утицај на културно наслеђе, с обзиром да на
простору не постоје евидептирана непокретна културна добра.
5.5.7. идептпфикација хазарда
Хемuјски удес би мотао да настане при истовару из бродова неких терета који
садрЖе опасне супстапце и претоваром на друге видове саобраћаја. Том приликом би
биле угрожене површинске и подземне воде, као и земзиште. С обзиром да се зона
Сеер ју T ослања на зону санитарне заштите извориппа Ратно острво, постоји
могућиост да Јглалиране активностu имају нсгативне ефектс no квалитет вода и
земзЂишта.
Управо из тог разлота, иеопходно је попітовати све мсре згптнте вода и
земњишта прописаие одговарајућом законском регулативом и мере заіптите при
превозу оnасне робе (законо о превозу опасне робс ( Службени гласник РС . бр.
104/2016)) и међународне прописе АДР/РHД/АДН који указују на обавезе, прописе и
мсре у односу на транспорт оггасне робе.
5.5.8. Инфаструјпура
5.5.8.1. Саобраћајна инфраструкгура
Утицај на услове и могућлости 1(оришћења простора имају у друмском
саобраhају, који ће у транспорту иматн домннантну улогу постојећи Аутопут Е-75, Пут
планираиа индустријска
Шајкашког одреда, Опгвтински пут ка Ковињу и
саобраћајница, а у железничком саобраћају железничка пруга Нови Сад Зрењаннн,
чијим се планом развоја предвиђа изградња пруге од постојсће станице Тіодбара
новим мостом преко канала ДТД и повезивање са жслсзничком станицом }-јови Сад ,
као и плаиирани индустријски колосек који се пруиса кроз зону Север ІV.
-

са

Основу саобраћајног система чине постојеће саобраћајне поврглине, које ће се у
појединим деловима зоне, употпунити новиг саобраћајним површинама пре свега у
фуЈткцији корисника.
Од нових саобраћајвих објеката планира се:
-

нланирана индустријска саобраћајница
Оппітински пут ка Ковињу

з-,

-ісомплетирање Новосадског железничког чвора изградњом лруге од востојеће
станице 1Подбара , са новим мостом преко канала дтд и повезивање са железничхом
станицом Нови Сад
-

-

ппанирани индустријски колосек који се пружа кроз зону Север јУ.
У зони Канала ДТД предвиђен је на месту постојећег теретног пристана лучко
подручје І oje треба да буде у фунІсцији пословних садрісаја у радној зони, а пре
свега у рафинерији.
изградња мреже бициклистичких стаза.

Изградњом саобраhајне инфраструктуре и повећањем интензитета саобраћаја
може се очекивати повећање нивоа буке. Међугим спровођењем нрописаиих мера
заіптите од бутсе и озелењавањем предметног простора, интензитеТ буке која потиче од
моторннх возчла ће се знатло смањити.
5.5.8.2. ВодІ1а ивфраетрујпура
Снабдсваве водом
Снабдепање санитарном водом биће решено лреко постојеће водоводне мреже
Града Новог Сада, сапланираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.
Постојећа мрежа планом се задржава уз могућност рековструкције дотрајалих
деоница, како и њеног измештања.
планоМ се предвиђа изградња примарне и секундарне водоводне мреже у свим
постојећим и новопланнраиим улицама, где то околна намсна простора захтева.
Сеісундарна мрежа биће профила 1ОО nіnі u І 50 гпм. Профнли примарне
мрежс дати планом могу се кориговати уз претходну хидрауличісу анализу, с обзиром
да се у зони могу развијати различите делатности које имају и специфичие потребс за
водом.
Потребе за технолошком водом биће решене прехсо планираног технолошког
водовода.
до изтрадње технолоіnког водовода, потребе за технолошком водом могуће је
решити привремено, преко лоісалних система у ојсвиру комгхлекса са захватањем воде
из подземња, бунарима, или захватањем воде из дуиава или І(анала дТд.
Постојеће извориште Ратно острво у потпуностн се задржава и планира се
његово дајве пропгирењс. У обухвату плана налазе се зоне санитарне заштите
изворипгга. Сви садржаји у оквиру зона саннтарне загптите морају бити у складу са
Правилннком о ваччву одређивања и одржавања зона санитарне зајдтите извориіпта
водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08).
У цињу загптите nостојећег и плаиираног изворвоіта од могућих негативних
угицаја из залеђа, реализовава је хидрауличке завесе , односно лиинја бунара која у
потпуности омогућава заuітиту изворншта од било каквог негативног утицаја у смислу
погоршања квалитета захваћене воде.
Процењује се да ће пнанирано репхење снабдевајња водом, на подручју плака2
очувати и унапредити квалитет животне средине.
33

Одвођење отпадних п атііосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиhе се сепаратно.
Отпа,цие воде одводнiіе се преко постојеће и планиране затворене канализационе
мреже отладних вода арема плаНнраном приічіарном канадизационом правцу који ћс се
реализовати у оквиру улицс Паје Радосавњевића профила 2400 лпп, одпосно ка
планираиој црпној стаиици уз јужну траuицу комплекса рафинерије. Укупно
прнкупзене воде, са простора радне зоне, оријентисаhе сс ка планиралој канализацајu
дуж државнот пута ДП ј реда М.7 (ІЕ- 12) стање.
Постојећа канаЈјизадиона мрежа реалнзована је у виду xoneіcropa отпадаих вода
профила б00 nіm, на који су прикњучена насења Каћ и Будисава, као и део отпадних
вода радне зоне. Насење Шангај такође има изграђену каиализациону мрежу отпадних
вода. Јужно од компдекса рафинерије костоји потисви вод отпадаих вода насења
Клиса. Отпадне воде из свих овнх цевовода, препуигтавају се и испуштају у дунав
низводио од изворишта воде Ратно острво . У склопу система постоји и неколико
црпнuх станица.
Поменутк канализациони правци планом се задржавају уз могућност
реконструкције и измештања у профилу ујшце. Постојеhа мрежа повсзаhс се са
nланираном и чинићејединствену целину.
Лланом се предвиђа изгардња секундарне канализационе мрсже отпадних вода у
свим постојећим и новопланираuим улицама, тде то околиа намена кростора захтева.
Због изразито равкичарског терена, лостижу се знатне дубине укопавања мрежа,
na ce планом оставл,а мотућиост изтрадње црпннх стапица отпадних вода, у оквиру
регулација улице. Llpnuy станицу реализовати као подземни објекат, діахтног типа.
Атмосферске воде одводиће се лреко затворсне уличне јсаиалнзационе мреже и
отворене уличие каНалске мреже са оријентадијом на отворене канале у оквиру
мелиорационот слива Ратно острво t,
У улици Пут Шајкашкот одреда постоји колектор профила 150/120 сш. односко
200/150 cnі, који је делом колектор само атмосферскнх вода, док се на једном делу у
њега уливају и откадне воде па колектор постаје заједнuчки. Hланом се предвиђа
потпуно раздвајање отладних н атмосфсрских вода, таіо да ће се постојећим
колектором одводити само атмосферске воде.
Генералnи пројекат канализацијс отпадних и атмосферскнх вода за подручје
северао од кааала дТд и дунава, нсточно од железничке пруге Нови Сад Суботица,
јужно од аутопута Суботица Београд и западко од канала Субић Дунавац, који је
израдио Институт за водопривреду Зарослав Чсрни T Ад Завод за водоснабдевање,
каuализацију и заштиту вода, извршенаје хидрауличка анализа одвођења атмосферских
вода, заісњучак овот пројекта јс да постојећу каналску мрежу греба сачувати у што
већој мери. У складу са овом препоруком урађен је и план одвођења атмосферских
вода.
Наведени пројекат био је и основа за плаnираіе канализа.ционот снстема
отпадннх вода.
Всћииа мелиорационих канала планом се задржава. Постојећи мелuорационн
канали мелиорационот слива Рагпо острво служићс ІСа.О пријемницu атмосферских
-

-

-
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вода и3 секундарпс канализационе мре)кс која ће се реализовати дуж постојећих и
планираних угпхца, а у свему према условвма Јавног водопривредног предузећа Воде
Војводине из І-Іовог Сада,
Каналима прихваћена вода оријеитисаће се према постојећој црпној сталици
ІІкаЈиШтсІІ одакле
ће се испумтати у дунав.
Атмосферске воде које he ce уливатн у атмосферску Ісанализацију, односно
отворенс канал; Морају ПТХОдНО бити прешшћене До пивоа јсоји не угрожава
квалитет воде у реципијенту, односно Дунаву. Пречжпћавање атмосферских вода
обавњаће се на лоіалним постројењима у оквиру комплекса корисника.
Планом се оставјЂа мотућност зацевњења дела каналске мреже, као и затрпавања
појединих најузводнијих деоница каналске мреже, а у цилу што квалитетнијет и
рационалнијег просторног уређења.
Гіланирана канализациона мрежа и отворена каналска мрежа, у потпувости ће
задовоњити потребе за одвођењем вода.
Процењује се да ће планнрано решење одвођења отпадних н атмосферских вода,
на подручју плана, очувати и унапредити квалнтет животне среднне.
Одбрана од поплава
Предметни простор браниће се од високuх вода Дунава вероватноће појаве
једном у хињаду година, преко постојсће и планиране одбрамбене линије.
Одбрамбена пинија уз Дунав и Канал ДТД реализована јс до вивоа одбраие од
високих вода Дунава, вероватноће појаве једном у сто година Н вргпи се nреко
земњаног насипа, који представња прву одбрамбену линију овог депа Града.
Надвипіење постојеће прве одбрамбене линије, до потребне коте одбранс од
хизЂадугодијЛњих вода, могућеје известu преко мобилне одбране која ће се поставњати
по потреби, односјхо преко сталНс одбране.
У обухвату ллана налази се секундарни насип Новосадскн који прсдставња
другу одбрамбену линију Града.
Гјроцењује се да he планирано решење из области одбране оД поплава, очувати и
увапредити квалитет животпе средиие.
5.5.8.3. Енертетска хінфраструктура д елсктропске комуникације
Снабдеваи,е електричном снертвјом
Лланом детал,не рсгулације у делу снабдевања слеІстричном енертијом планира
се изградња вових трансформаторских стаиица 20/0,4 kV на неизграђеним лросторима,
као и пратеће подземве електроенергетске мреже. Од постојећих и Нових ТС ће
полазити нисконапонсІса 0.4 kV мрежа за напајање будућих објеката на овом подручју,
а постојећу надземну мрежу потребно је демонтиратв и изградити као подземну.
Такођс је предвиђена заштита постојсћих и планираніп 1 1 O kV далековода занітитна
коридором у коме није дозвоњеitа изградња објеiсата ни садња високог и средње
растућсг дрвећа и воћки. Планира се реконструкција и проширење ТЕ-ТО, одвосно
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изградња новог објекта, Koj}І he радити као гасно-парно постројењс укупне снате око
300 МWт и 450 MWen.
потребно је да се све активности везане за планиране цињеве у овој области
одвијају са цињем да се спречи негативан угицај на животку средику. То подразумева
примену свих норматива и стандарда кОјИ се примењују при изградњи овакве врсте
објеката и поinтовање услова надлехсаих оргапа и организација код издавања услова,
одобрења и сатласности за изградњу електроенергстских објеката.

Снабдевање топлорно евертијом
Плаком детане регулације у делу снабдевања топлотном еаергијом планнра се
се снабдевање из гасификационог система, локалних топлотних извора и кориiпћење
обновњивих извора енергије. Hланира се изградња сопствених мерно-регулацноних
гасних станица и дистрибутивне гасне мреже до планираних објеката. Тахође се
прспоручује и што већа улотреба алтернатнвних и обновњивих извора енергије.
Сви нафтоводи ће се у појединим деловима трасе изместuти у ноВи енергетски
коридор који је дефинисан на подручју јужно и северно од аутопута Е-75. У нови
коридор ће бити смејптен и планирани продукговод (са надзорно-управњачхим
оптичккм каблом) за којк је потребно изградити терминал источно од постојећег
Терминала.
Потребно је да се све активности везаnе за плаииране цињеве у овој области
одвијају са цињем да се спречи дегативан угицај на животну средину. Приликом
изградње тасоводне мреже морају се поштовати све прописане мере заштите и
технички услови за ову врсту инсталације.
Процењује се да планиране ахтивности у вези са елсктроенергетском и
термоенсргетском инфраструктуром неће имати утицаја на очување и унапређ~ње
квалитета животие средине.
Мрежа електронских комуникацііја
Планом се предвиђа ттовезивање свих будућих објеката у систем електронскнх
комуиикација, изградњом водземне мреже цевн кроз које ће пролазкти будућа
комуиикација. Планира се и дајве поставњање
инсталација електронских
мултисервисних платформи и друге опрсме у уличиим кабинетима y cІcnOny
децентрализације мреже. На подручју плана могућа је и изградња базних станица и
антенских стубова мобилне телефоније и осталuх електронских комуникација.
Све актквностu везане за планuране цињеве у области електронских
комуникацнја одвијаће се са цињем да се спречи нсгативан угицај на жавотну средину.
уз све гіотребне мере заштите, процењује се да nланиране активности неће кмати
утицаја на очување и унапређење квалитета жнвотне средине.
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МЕРЕ ЗА СНРЕЧАВАЊЕ И ОГРАВИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНјјХ УТШАЈА
НА ЖH]ЗОТГD СРЕДИЏУ

б.

Ради очувања и увапрсђења квалитста животне средине, у складу са Законом о
заІлТити животне средине(,,Службени тласник РС , бр. 135/04, 36/09, З6/0 9-др.закон,
72/09-др.закон, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/1З-др.закон), приликом реализације планских
реТпења подразумева се спречавање сВих видова загађења.
Мере против загађиваіБа животне средиве подразумевају побојБшање технологије,
елиминиеање негативних ефеката тіостојећих извора загађивања и обезбеђивање да сви
нови планиради }Інвестициони објекти морају задовоњити ниво квалитета средине
прсма одговарајућим стандардима.
3а све пројскте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује се
обавеза предузимања мера заштите животне средине, а за пројекте који могу имати
утидаја на животну средину у складу са Законом о процени угицаја на животну средину
(,,Службени тласник РС , бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о угврђквању Листе пројеката
за које јс обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС , бр. 114Ј0), обавезно је
покретаіи постулка процене утицаја на животну средијІу.

6.1. 3агптнта ваздуха
На простору у обухвату Плана, уз постојеће саобраћајнице планираі-іе је н
изградња нових, ла се очекују значајне емисије упњенмоноксида, угњоводоника в
азотних оксuда у ваздух, будући да су бензински мотори главни извори загађења
оловом, док дизел мотори емитују велике количине чађи и дима. Иіајући то у виду, као
једна од мера заІлтите јесу комбиновани транспортни ланци, где се за препоз робе
поред друмског саобраћаја користе и железнwжи и речни саобраћај. На тај начин
знатно ће се смањити емисија загађујућих материја у ваздух.
Услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу емисије,
успоставњање мерних места за праћење аерозагађења, а у складу са резултатима
мерења, адекватвим мерама ограничавање емвсије загађујућих материја до дозвоњенuх
граница.
Праћење и контрола ваздуха на предметном подручју ће се врхпити у складу са
Законом о заштити ваздуха ( Службеви гласник РС , 61). 36/09 и 10/13), Уредбом о
условима за мовиторинг и захтевима квалитета ваздуха (Іслужбени пхасник РС , бр.
11/10, 75/10 и 63/13), Уредбом о граничним вредностима смисије загађујуhих материја
у ваздух из постројења за сагоревање (,,Службсни гласвик РС , бр. 6/1 6) и другим
подзаконским актима.
На предметном подручју је успоставњен мониторинг ваздуха са цињем да се
прате одговарајуће основне и специфичнс загађујуће матервје, као и њихов утицај на
околuну. Мониторинг је поставњен у дворишту Службс опште мсдицине у Школској
66, Шангај. Параметри који се мере на овом мервом месту су азотни оксид (NO2),
суспендоване честице рм 0 и суспендоваве честице РМ25.
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Планирањем зеленнх површина дуж саобраћајница и инфрасіруктурннх праваца,
Еао И зеленкло у функцији поњопрнвреде северно оД ТЕ-ТО и уз државни пут АІ (Е75)
побоњшаће се микрокпіматски услови предметнот простора.
Неопходно је успоставити одговарајуђи систем упраањања огпадом, чиме ће се
спречити настајање дивњих депонија и емиснја мстана у ваздух.
6.2.

3алітита земњиіпта

Пра1 ење параметара квалuтета земњизпта је неопходно кахо би сс спречила
његова деградација услед продирања опаснuх материја. Земњиште треба контролисати
у складу са Правилником о дозвоњеним колнчииама опасних и штетних матернја у
земњишту и водu за наводњавање и методама њиховог испитивања (,,Службени
гласник РС бр. 23/94), односно у складу са важећим пролисима који регулишу ову
област.
Потребно је обезбедити заштиту земњишта изградњом секундарне затворене
каналске мреже. 3ауњене отпадне воде са паркішга и манипулативнuх повріпина и
платоа морају се гтрихватати путем таложника, nрсчистити и онда упустити у
канализацију. Чврсти и течни отпацн морају се одлагати у складу са санитарно
хипіјенскам захтевима.
Једна од мера зајптите зем.тЋиІлта јесте и спречавање одлагања отпада иа места
која шсу намењена за ту намену. У складу са важећим прописима, прuлиісом изаођења
радова, ннвеститор је дужал да заједно са извођачнма радова предуз?чТе све мере да не
доЂе до нарушавања слојевите структуре земњипіта, као и да води рачуна о
геотехнuчким карактеристимака тла, статиtпсим и конструхтивним караісгеристикама
обј екта.
6.3. 3аштита вода
Заштнта вода биће остварена попtтовањем следећо законске рсгулативе:
3акона о водама (,,Службенн гласник РС , бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Уредбе о граличним вредносткма емисије загађујућих матернја у воде и
роковима за њихово достдзање (,,Службеви гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и
1/16),
Уредбе о граничним вредпостима приоритетних и вриоритетаі1к хазардннх
супстанци које загађују површинске водс и роковима за њнхово достизање
(,,Службени гласнuк РС , бр. 24/14),
Уредбе о граничним вредностима загађујућuх матсрија у површинским и
подзсмвим водама и седименту и роковима за њихово достизањс (,,Слжбени
гласниіс РС , бр. 50/12), односно у складу са важећим прописвма који
регулишу ову област.
-

-

-

-
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Еа простор у обухвату плаиа не постојс евидснтирана заіптићена природна
добра.
Канал Дуnав-Тиса-,дуиав представња регионални еколошки коридор, тіа ће мере
заштите бити посебно усмерене і-і a његово очувањс.
Условно чисте атмосферске воде (воде са кровних поврпгина, надстреілница,
тротоара и сл., као расхладве воде), чији квалитет одговара 11 класи вода, могу се без
пречишћавања, пугем уређених испуста, сдвести у јавну атмосферску каналHзацију
према условима надлежаог јсомуиалнот лредузећа.
Атмосферске воде са запрзиних или зауњених повртпива (nаркииг,
саобраћајнице, манипулативни простор и сл.) планирати уз одговарајући контролисани
прихват и третман ва објекту за гiримарно пречипіћавање пре испуштања у ннтерну
кавализациону мретсу атмосферсісе канашізације.
За санитарно-фекалне отпадне воде и технолопже отггадне воде ггланирати
испустање ујавну канализациону мрежу па потом на насењски или централни YHOB, y
складу са оиштим колцептом кавалисања, пречиілћавања и диспозицаје отпадвих вода
на нивоу града Новог Сада.
6.4.

Мере заштите оД ОТПаДIнІХ материја

Поступање са отпадним материјама треба ускладити са Законом о управњању
отладом ( Службени гласник РС , бр. 36(09, 8/10 и 14/16) п подзахонским ахтнма која
проистичу из овог закона
Правилник о начину складиштења, паковања и
обележавања опасног отпада ( Службени тласник РС , број 92/10), Правилник о
условима и начuну сакупЈања, транспорта, складијјпења и третмана отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање енергије ( Службени гласнuк РС ,
број 98/10), односно са свим вагсећим прописима који perynuіny ову област.
-

На освову Правилника за поставњање посуда за сакупњање отпада (,,Слутбени
лист Града Новог
број 19/20 1 1 и 7/20 14) утврђују се број, места и Техниtпси
услови за поставњање посуда на јаввим површивама на теријорији Града Новог Сада.
Одржавање чистоће на територији Града НоЕог Сада уређује се Одпутсом о одржавању
иистоће (,,Службени гласник Града Новог Сада , број 25/2010, 37/2010, 3/2011, 21/2011
И 13/2014) и Одлухом о утврђивању и одржавању деггонија (,,Службени лист Града
Новог Са.ца , број 6/03, 47/06 и 13/14).
За сакуплање секундарних сировива треба обезбедити спецнјалне контејиере
прилагођене различитим врстама отпадаха (хартија, стакло, пластика, мстал).
6.5.

Запјтита од буісе друмсхсоГ саобраћаја

Ради загптите од прекомерве буке потрсбно јс успоставити одговарајућн
!овнторинг, а уколико виво буке буде претіазио дозвоЈЂеве вредвости у околвој
ЖивоТвој средиип у склацу са Законом о запјтити од буісс у животној средини

44

(,,Слтжбсни гласннк РС , бр. 36/09 и 88/10) прсдузимаће сс одговарајуђе мерс за
отклањање нетативннх угицаја буке на жнвотну средину.
Корнсніпи плапираних објеката с радним просторијама у којима ће бити
смсштена оруђа за рад н уређаји са изворима буке, морају, пре луштања у рад у редован
потон тих оруђа и уређаја, изврпіити мсрсња нивоа букс na радним мсстима и у радним
просторијаМа, ради лровсравања да ли бука прелази допуштени ниво прописан
Правипником о мерама и нормативима заілтитс на раду од буке у радним просторијаіма
(,,Службсни гласник СфРЈС бр. 21/92, ,,Службсни гласник РС ,бр. 96/11 др. пропис).
Формирањсм зслених површина уиутар радних комплскса н дуж саобраћајница
значајно ћс се смањити ниво букс.
Неопходно јс спроводити прсвентивнс мере заштите од буке, јер јс након
мониторингом угврђеног прекорачења дозвоњених нивоа буке, спровођењс санационих
мера, технички и финансијски знатно отежаио. Превентнвне Мере (на основу члана 1 1.
Закона о заштити од буке) подразумевају просторно, урбанистичко и акустичко
плалирање (међусобни просторни распоред инфраструктуре, индустријских, стамбених
и др.зона и објеката, акустичко зонирање и утврђиваі-ње посебних режима коришћсња
тих подручја, звучuу заштиту објеката и сл.).
-

6.6.

Заштита лриродпих добара

На предметном подручју нема евидентираних природних добара.
Такође, у обухвату Ллана налазе се рстионалuи регионаЈІви еколоІлЕи коридор
Капал дјД и свролски еколојлки коридор дунав, а мере заідтите ііроunсанс су у
складу условима надлежјіот Покрајинског завода за заштиту природе.
Ради смањења ефската емисије загађујућих материја, а за потребе заіптите
биодцверзнтета урбаnих поврпіина, нсопходно је очување/подизање заіптитног
зеленида на трапичном делу радних ловршина и околних садржаја У складу са
Просторним плаиом Града Новог сада (,,Службени лнст Града Новог Сада , бр. 1 1/12),
неопходно јс повезивање градског зсленила са вегетадионим целинама подунавЈЂа, а
подизање и заштита зелених површина треба да се засниваuа уређењу постојсћих и
повеђању зелених површина, пре свега7 уз обале дунава, повезивању зелепила у
целовuт систем и обсзбеђењу равuомерног распореда.
За потрсбе очувања!
лодизања заштитног зсленила, потрсбно је следсћс:
мннимална Іпирина виіпеспратног зеленог појаса треба да износн 3-5 мстара
(у зависности од расположнвот простора).
у саставу сађенот зеленила дати предности аутохтоним врстама, које су
највише прилагођене локапннм педолошким и климатскнм условима,
у близини коридора искЈњучити примени инвазивних врста, а на осталом делу
nростора избегавати коришћсње ових врста.

-

-

-

У прнобалном лојасу еколозлког коридора обезбсдити контикунтст природне
вегетације минималне ширине 20 метара. Коридор по могућлости треба да сачува што
ве1 н део постојеће травне површинс уз обалу, а на осталом делу простора формнрати
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виііІеспратно зеленило (Дрвенаста И жбунаста вегетација) са піто већим четдћеі
аутохтонјіх врста. Током озелењанања забрањено је користити инвазивне врсте.
На простору еколошког коридора и у зони гицаја није дозвоњено складиідтење
опасних материја в нерегуларно одлагање отпада.
У појасу до 50м од еколошког корндора поштовати следеће мере:
Забрањује се:
диретсгно осветњавањс коридора и примена техничких решења којима се
формирају рефлектујуће површине усмерене према коридору,
уситњавањс парцела за потребе формирања грађевинског зсмњијлта, изузев за
инфраструхтурне обј eІcre.
Услов за изградњу:
веілтаtжпх поврвіина (нпр. гтарјсинга) је да се на парцели формира уређена зелена
поврrпина са фунісцијом одржавања ісовтвнунтета зелевог појаса коридора,
саобраћајница са тврдим застором за моторна возила је примена техничхих мера
којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне дишЂе животиње и смањују
утицаји осветњења, буке и загађења коридора.
У појасу до 260м од еісолопЈкот коридора поштовати следећс мере:
планским решењима обезбеђују се: примена мера заштите коридора од утицаја
светлости, буке и загађења; дефинисање посебних правила озелењавања правшга
инвазивних врста; услов занзградњу укопаних складишта је да се њихово дно
налази изанд ісоте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско
технипојх реідења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја
у околни простор.
-

-

-

-

-

У појасу до 500 м од еколоівког коридора забрањују се планска/пројектна решења
којима сс нарушавају карактеристике хuдролоіпког рсжима оД којих зависи
функдионалност коридора и очувања дивњих врста и њиховог станишта.
Извођач радоваје обавезап да, уколико у току извођења радова пронађе геолоіпка
или палеонтологдка доісумента која би могпа представњати зiтіітићеиу природпу
Вредност, иста пријави Министарству загптите животне средине, као и да предузме св
емере затлтите од уииштења, опітећења или јсрађе.
Забрањено је улувітање непречишћених, односно ведовоњно пречишћених
отпадних вода термичхu загађсних вода у еколоіnки коридор. Зауњене атмосферске
отпадне воде треба да буду адекватно прикупњене в нречишћене (коришћењем
таложнихса и сепаратора уња и масти). Обавезан је предтретман лроцесних отпадник
вода До иивоа квалитета дозвоњених за упуштање у канаЈтизациони систем насења и
третман ефлуента индивидуалним путем врпіити према захтевима Уредбе о граничним
Вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизањс
(,,Службепи гласвик РС , бр. 67/11, 48/12, 10/1З и 1/16).
Обезбедити пречишћавање продуката емисије ва свим местима потенцијалног
ризика од емисијс загађујућих материја у споњтгіњу средину, сагласно Уредби о
граничннм вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (,,Службели гласник
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Рс бр. 71/10 н 6/11). Правна лица и предузетници дужни су да примењују техничке
,
мере у циву смањења емисије испарњивихједињења из складишних и других објеката,
а у складу са 3аконом о зајлтитu ваздуха (,,Службени гласник РС , бр. 36(09 п 10/13).
Управњање опасним матсријама вршити сагласно одредбама Правилника о
садржинн поллтикс превснцијс удеса и садржини и методологпји израде Извсілтаја о
безбедности и Плана заттітите од удеса (,,Службени тласник РС , бр. 41/10), Заiсона о
цсвоводном транспорту гасовнтитх и течких угњоводоника и дистрибудије гасовитнх
угњоводонака (,,Службени гласкик РС , бр. 104/09) и другuх законских и подзаконских
аката који се односс на ту област. Идснтификацију поврсдпвих објеката и добара
извртиити до мкпималне удањености од 1000 гп од границс локације, сагласно
циЈLевима и принцилама делован.а оператора постројења ради улравњања ризиком од
удеса, а у сісладу са Чланом 4. став 1. тачка 6. nодрачка 4. правилника.
Приврсмсно складиштење евснтуално присутног опасног отлада вршити у
складу са члаиовнма 346. и 44. Закона о управњању отшідом (,,Службени гласник
бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Спречити ширење последица свентуалног аІсцидснтног изливања загађујућих
материја на акваторију екологлког ісоридора поставњањсм пливајуће завесс. іТливајуће
завссе користити лриликом сваког процеса претакања/преноіпсња матсријала, како би
се спречило іпирење последијха евентуаіног акцидентног просипања/излнвања у
околuи простор. Последице просипања горива и уња просутог на површину воде, као и
других затађујућих материја, морају се одмах санирати коригпћењсм одговарајућих
техuuчісих система.
6.7.

Заштита културппх добара

}
Іа простору у обухвату Ллана у евидснцији стручне службе пе постојс
заштићена културна добра, као ни гіодацн о забележеним локалнтетима са
археолоппсим садржајем. У складу са чланом 109. Закона о културним добрима
(,,Службени гласник рС , број 71/94, 52/11 др. закон и 99/11 др. заісон) инвсститори
се обавезују да уколuко лриликом извођења земњаних радова наиђу на археолојпко
налазнпте или предмете, одмах без одлагања стану, оставе ііалазе у положају у којем су
откривени и обавесте надле)јсни 3авод за заглтиту споменика културе.
-

6.8.

Заштита од јоіжизујућег и нејоиизујућет зрачења

Ради заштите становшшјтва од јонизујућег зрачења потребко је обсзбедити
услове за ефикасну xoіnpony кзвора јонизујућег зрачења у радним процесима и
успоставити систсматску контролу радиоактивне ісонтаминације жнвотне средине.
Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мсри могу бити штетне,
треба водити рачуна и о другим иерадиоактивним материјалима који зраче у нзвесној
мери и могу бити штетни, што се односи на готово све грађевнттске материјале који сс
користе.

Гјотенцијални извори зрачења су:
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нискофреквентног електромагнетског поња, као што су:
трансформаторске станице, постројење електричие вуче,
елетсгроенергетски ВОДОВИ Тј. надземнн или подземни каблови за прснос или
дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV,
базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за
време поједпиих догађаја, а іјривремено се поставњају у зонама повећане осетњивости,
природно зрачење радиоахсгивних материјала, радон, поједини грађевински
материјали и др.
Ради заштите становкиштва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити
услове за ефикасну контролу извора јокизујућег зрачења н успоставити снстематску
контролу радиоактивпе гсонтаминације )кивотне средине.
Потребно је :
сакупјБање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
успоставЈЂање система управњања хвалитетом мера затјітите од јонизујућих
зрачења,
спречавање недозвозЂеног промета радноактивноГ и нуклеарног материјала.
-

ИЗВОРи

-

-

-

-

-

Мере зацпите од нејонизујућег зрачења обухватају:
откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
обезбеђивање оргаиизационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на прописан
начин,
примена средстава и опреме за заштиту од нејонзујућнх зрачења и др.
-

-

-

-

Ради зашгнте од јонизујућег и нејонизујућег зрачења неопходно је Јтоштовати
следећу законску регулативу:
3акон о заштитн од јонизујућих зрачења и о нухлеарној сигурности ( Службени
Гласник РС , бр. 36/09 и 93/12),
Закон о замтити од нејонизујућих зрачења ( Службени гласник РС , број 36/09)
и
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењuма ( Службени гласник
РС , број 104/09).
Неопходио је планирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса у
складу са одредбама Закона о заштити од нејонизујућнх зрачења (,,Слухсбени гласник
РС број 36(09) и извршити стручну оЦену оптерећења животне средине за поједине
изворе и могућuост постанњања нових, уз обавезу да се прикаисе постојеће и планирано
стање.
-

-

-
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6.9.

Запітлта зеЈІенила и заштнта зеленилом

Површннс намењенс запјтитном зелснилу могу се формирати у слободном
псјзажном стнлу обликовањем разлихпттих бињннх трутіација. Заштитко зслснило треба
да се састоји оД бињака различuте спратности и густинс крошње да би сс тiостигао
максималан ефскат заштитнот појаса. У оквиру ових површина пожејвно је планирати и
лросторе за некс видове рекреацнје.
други виД затптитног зеленила намењен је поњопривредиом земвишту са
могућиотлћу подизања пластсника, стаклсника, рибњака или обавњања примарне
поњопривреднс прераде, уз пратсћс садржаје везаие за поЈвоприврсду.
Зелснило дуж обалс канала и дунава, у делу изван њихове зоне заштите, трсба
да сачињава аутохтона вегетација (врба, топола, дафина и др.), такођс у функцији
заптгитног зеленила.
У зони намењсној пословању, зеленило ће имати улогу изолацијс главних
административнкх и јавних објеката и главних пешачхих правада. Зелени појас је
важно формирати у функднји зацлите и радн одвајања појединих делова у оквиру
комплскса. Може бити засноваи у слободном пејзажном стилу или сачињен од стабала
поставњених у редовс различите спратности. Ограде комплскса јс могуће маскирати
садњом пузавица, али обратіли пажњу да нс ометају рад фабричкс контроле. Улазне
правцс и прилазе у објекте обогатити лартерним уређсњем. У комплексима фабрика са
горивим материјама, iсао и око зграда од запањивог матсрнјала не трсба садити
чстннаре (ііарочито бор). Прн поставњању високог растиња треба водити рачупа о
безбсдuости унутраілњег саобраћаја, изласцима из ха.ла, раскрсницама, тсривинама
путева, манипулативним ловршинама и сл. У овахвим ситуацијама користити дрвеће са
високим деблом крошњом (преко З гп висине). Сви парІсинг-простори трсба да су у
сенци листоладног дрвећа, на растојању стабала од 8-10 nі
На хіростору предвиђеном за азил за животиње пожењно је формирање
заштитнот појаса ради изолације овог лростора. Уједно ћс се створити и оптимални
услови за боравах исквотиња на том простору ( зассна, звучна и визуелна взлоадија и
сл.,..).
Површине које су намењенс каснијој изградњи могуће јс затравити или
искористити за подизањс засада од брзорастућих врста дрвећа које се према потреби
може пресадити. Овај вид всгстадије трсба да повсћа укутши биоловтки сфекат
зелспила.
Уз пут Е-75 Нови Сад Есоград, у оквиру заштитног зеленила, потребnо је
формнрати іuupu встрозаштитии појас, од неколико редова високог листоладног дрвећа
и грутіација ілибња, који би био повезан са постојећим шумама тополиком.То би
требало да буде веза дела северног полукружног зеленог коридора, који прати аутопут
повезујући зајлтитно зеленило индустрије, и улазних праваца у грал.
Засади треба да се карактеришу високом отпорнокtћу ка гасове, днм н праГлипу. Нијс
дозвоњева примеиа врста које могу да имају негативан утицај на технолојнки процес
произвоДЕhе (бињке које при цветању нмају обилан nonerі unu семе обрасЈІо влакнаіиt т
-

.-

-
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материјама . На основу оценс стања садиица (старости и квалигета), по потреби 3асаДе
тополс сукцесивно заменити са квалитстним, дуговечним, лијпћарскнм садницама.

6.10. Услови за нзградњу саобраћајних поврппіва
Правила уређења и правпла грађсња друмске саобраћајне мреже
За изградњу нових и реконструкзхију постојећих саобраћајних повргвииа
обавезноје поИ!товање одредби:
Закона о јавним путевима ( Службени гласник РС , бр. 101/05, 123/07,
101/11, 93/12 и 104/13),
Закона о бсзбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласниіс РС ,
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 др. закон и 9/16 УС),
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( Службени
гласник РС , број 50/11),
Правилника о тсхнwnсим стандардима планирања, Ііројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава Еесметано крстање и пристугг
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ( Слукбени гласннк
РС , број 22(15), који ближе nponucyje техничке стандарде
приступачиости којима се обезбеђује несметано хфетање дец;старих,
особа са отежаним кретањем и особа са инвалндитетом, разраују
урбанистичхо-технички услови за планирање простора јавних,
саобрађајиих и пешачких поврLлина, прилаза до објеката и пројектовање
објеката (стамбених, објеката за јавuо кориіпћење и др.), као и посебних
уређаја у њима. Поред претходно наведеног правилника треба узети у
обзир и ЅRІЅ U.А9. 201-206, који се односе на просторне потребе
инвалида у зградама и околини.
-

-

-

Тротоаре израђивати од монтажаих бетонсісих елемевата или плоча који могу
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различнтих намена
саобраЋајних повріпuuа. Поред облизсовног и визуслиог ефекта, то нма практичну сврху
код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација).
Коловоз завршно обрађивати асфалтним застором.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типсісо nартерно
уређење тротоара у складу са Правилником о техuuчким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурапа несметано кретање и пристул
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ( Службени гласник РС , број 22/15)
и у скла,цу са ЅRT Ѕ U.А9.202 који се одuоси на несметано хретање инвајгида.
Радијуси крнвина на укрпггању саобраћајгшца су минимално 6 nі. Тротоари су
минималне nіupune 1,6 м, а бициклистичка стазаје 2,0 м.
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Услови за прикњучење на саобраГІајну мрежу
Прикњучење корисника на улнчау мрежу планира се само са једлим
прикњучком, а уколико корисник има вијпе засебних улаза (целнна), може имати
независне Іiрикл.учхе.
Елементи пута и раскрснице (полупречиик кривине, радијуси окретања и др.)
морају бити у складу са Законом о јавним лутевима ( Службени тласник РС , бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Правилником о условима које са аспскта
безбедности саобраhаја морају да испуњавају путни објејсти и други слемеиги
јавног пута ( Слукбени гласник РС , број 50/11).
Повсзивање постојећих и нових саржаја nланирати у складу са одредбама чл.
37. и 38. Закона о јавним путевима уз обезбеђење лриоритета безбедног одвијања
саобраћаја на државном путу. Повезивањс искњучиво базирати, на овим планом,
дефинисаном прик.Гњучном месту. Припиком изградње нових објската повсзивати их на
интерну саобраћајницу унутар комплекса. Предвиђено планирати н спроводитн уз
поіптовање и примену свих важеhих прописа и норматива из области саобраћаја.
Просторним, односно урбанистичким планом, на основу члана 78. Закона о
јавним путевима, одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним
елсментима (шири коловоз, тротоар, раскрнице, ііростори за паркирање, јавна расвета,
бициклистичке и пеіпачке стазе и сл.) објектн и опрема која одговара потребама
насејЂа.
Ширина саобраhајннх трака треба да буде дефинисана у складу са важсћим
прописима из ове области.
Адекватно решити прихватање и одводњавање поврпіинских вода, уз
усклађивање са системом одводњавања лредметнот пута.
У складу са чланом 31. Закона о јавннм путевима, оrраде и дрвеће поредјавних
гіутева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не утрожавају
безбедност саобраћаја.
Сви укрштаји и прикњучци, односно саобраћајне површинс којима се повезује
јавни пут ниже категорије са јавним гіутем више категорије нли uекатегорисани пут,
односно прилазни пут са јавним путем, морају се изградити са тврдом ггодлогом или са
истим коловозним застором као и јавнн пут више категорије са којим се укршта,
оді-іосно на који се прикњучује, у ширини од најмање 3м .
Саобраћајни условu које треба да задовоњи кружна површинска раскрсница су:
да постоје просторнс могућлости за изградњу кружне раскрснице;
да има максимално 2+2 саобраћајне траке;
да су прилазни краци подједнако оптерећенн;
да нама семафорске сигвализације;
да сс зактева већи ниво безбедностн у саобраhају;
да се поставњају на раскрсницама које су мало или средње оптерећене:
а) максимално 3400 возилаlсат у самој раскрсници, или
б) максимално 2400 возиЛасат no једном прилазу;
-

-

-

-

-

51

прилиісом дефинисања фунІсционалпот репісња, димензионисања крукне
раскрснидс и облиховања прикЈЂучиих праваца, имати у виДу раиг токова КО]И се
укрЈптају на истој, положај у простору и токеве ужег и іпирет оісружења;
іпирину возне траке предвидети у складу са iсривом трагова и потребним резервним
простором;
полупречникс закривњсња саобраћајних прикњуЧака угврдити схоДно мсродавном
возилу;
за возила хоја захтсвају елементе всћс од меродавних (і-nіp. теретно возило са
приколицом), мора се изврілити додатно проіпирсњс кружнот коловоза на рачун
іЖНОГ подеоника како бв се обезбсдила гіроходност таквих возила;
коловоз мора бити димензионисан за осовинско оптерсћењс од 11,501;
предвидсти прописане дужинс прсгледности имајући у виду просторне и
урбапистичісе карактеристикс оісружења локацuје у складу са чланом 33. Закона о
јавним путсвима, и у свему у складу са ЅRPЅ U.С4.050 1990 Пројектовање и
грађсње путсва, Површинских чворова, Тсхнuчких услова;
обезбедити гтотребан ниво фунісцијс и бсзбсдности, који обухвата услове
обликовања прикњучка, уједначени пројектни третман саобраhајних струја и
релативну хомогеност брзина у гЈодручју кружне раскрсницс;
раскрсница са кружним током треба тежити цснтралпој симетрији кружне
расхсрсницс укњучујући и зонс изливаlулива како би се обезбсдили равноправни
услови за све токовс;
примснити всрнфикациони програм проходности у складу са мсродавним возилом,
извріпити провсру решења са становишта испуњења услова релативне хомотености
карактсристичиих брзина у кружпој раскрсници и увутрапіње преглсдности
(провсру ннвоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице);
број уливних трака дефинисатu на основу гіроверс пропуснс моћи док ћс всличииа
пречнипа упіісанс кру)јснице зависиги од највеће вредности брзине раскрсницс;
угао пресецања мора бити приближан ггравом углу;
дефинисати елементе ситуационог плаиа кружнс раскрснице, гдс ћс бити
обухваhено поред пречника уписане кружнице, пгиринс круквог коловоза и
слемената улива или излива и елсменти облиісовања прикЈњучних праваца како би сс
обезбсдио простор за формирањс острва за тсаналисањс токова;
аугобуски саобраћај, стајапиппа лоцирати иза кружне расісрснице на бсзбедном
одстојању, ван коловоза;
потребно је обсзбсдити пеіпачке u евентуално бнциіслистичкс стазс и прелазе у зони
кружне раскрсницс;
дсфинисати днмензије простора на саобраћајној повріііини за накупњањс и хсрстање
пешака;
реіііити іірихватањс и одводњавањс површкнских вода будуће кружне раскрснице;
прилиісом изRођењз радова на изградњи ісружне раскрснице, водити рачуна о
заштити постојсћпх инсталацНја поред и испод наведсних државних путева;
-
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дефинисати хоризонталну и вертикалну сингализацију на прсдметном путу и
прикЈЂучзхим саобраћајннца y іnupoj зони приісгучења, у складу са важећшчі
стандардима и пролисима;
дефинисати стрсласте путоказе иа свим острвима на излазу из раскрснице;
уколико се на раскрсници налазе пепіаци, бицикјисти и јавни гiревоз обавезно је
њено осветл.сње. Прuмену Ниског зелснила и/ила визуелне доминанте у центру
кружнот подеоника предвидети искзучиво уколико ке ремети визуру прсгледности
предметнс раскрсuице (укојшко не улази у обвојниду линија визура претледности
позила у кружном току);

Услови за уређење и изгрдњу у запітіпном пружном појасу
У заіптитнон пружном појасу (25 м рачунајуbи од осе крајњих колосека) нису
планиране зграде, постројења н друти објекти, осим објеката у функцији железничкот
саобраћаја
У заіптитном пруквом појасу (ua удањсности већој од 25 гп рачунајући од осе
крајњег кодосека) моту се традити зграде, поставњати постројења н урсђаји и традіпи
пословни, помоћии и сличuи објекти.
На растојању мањсм од 25 м мотуће је планиратн урсђење простора изградњом
саобраћајнида, паркивг простора, али на растојању всlтісм од 8 гп, као и зелеuих
повртлина при чему треба водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању
већем од 10 му односу на осу колосека железничкс nруте.
При изради техвичкс (пројектве) документације за изградњу објската у
заштитном иружном појасу обавсзuоје прибавлање услова од ЈП ,,Железнице Србије ,
и сагласности на пројсктну докумеитацију за традњу у заіптитном пружиом појасу и
коридору железничке пругс, а у складу са Законом о железницн и Законом о
безбедности у железиичЕом саобраћају.
Опдіти услови за пзградњу станица за снабдевање горітвом
Станице за снабдсвање горивом могу бити изграђене са ужим или піирим
садржајем у намени пословања, ако испуњавају просторне услове. дозвоњсна заузетост
је 3О%,аспратностобјсктаГі+1.
Гіод ужим садржајем станице за снабдевање горивом подразумевају сс следсћи

садржаји
места за истакање за свих врста торива,
манипулативна поврпІина,
цистернс,
систсм цевовода,
отвори за пуњењс и преглед цистерни,
продајни и тіословни простор у функцнји станицс за снабдсвање горивом,
падстрешница.
Под іпирим садржајем станицс за снабдевање подразумева сс ужи садржај
станнце за снабдевање горивом, уз додатак следсћих садр)каја:
-

-

-

-

-

-
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пернонице,
сервисне радионице,
угоститењства,
паркинга.
Услов за реализацију станице за снабдевање моторних возила горивом је
урбанистнчіси гіројекат.
Станице за жабдевањс горивом се на просторима предузећа ( интерне ), у іиу
обавл,ања њихове делатности, могу градити на основу овог плана, у3 поштоване
саобраћајпих и прописа који регулишу безбедност њиховог коригпћења и спречавагња
угрожавања окружења, а у оквиру дефинисаних планскнх параметара. Обавезна је
израда урбанистичког пројекта.
І-Іајмања удазњеност лрилаза стапице за снабдевање горивом од суседне раскрснице је
25 гп.
-

-

6.11. Мере запјтите у областп водве міфраструктуре
б.Н.1. Свабдеваіе водом
изградњом nланиране водоводне мреже на простору тде она тренугво не
постоји, и реконструкцијом дотрајалих азбест цементних цевовода, обезбедиће се
одговарајући квалитет и кваититет снабдевања водом, са могућноілћу дазње
надоградње.
Услови за изградгу водоводпе реже
Трасу водоводне мрсже полагати у зони јавне повріпнне, између две
регулационс линије у уличном фронту, по могућuости у зеленом појасу једнострано
или обострано уколико је улични фронт шири од 20 м.
Трасе ровова за лолагање водоводне инсталацнје се поставњају тако да
водоводна мрежа задовоњи прописаиа одстојања у одиосу на друтс инсталације и
објекте инфраструхпуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других пнсталација и
објеката инфраструктуреје од 0,7 до 1,0 м, а вертиісално растојање водоводнс мреже од
других инсталација и објеката инфраструктурс 0,5 м.
Задате вредности су растојања од споњне ивице новог цевовода до СПОЈЂНС
ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није мотуће испоштовати тражене услове пројеістом лредвидети
одговарајућу запјтиту инсталациј а водовода.
Није дозвоњено полагање водоводне мреже испод објеката висохоградње;
минимално одстојање од темења објеката износи од ,0 м, али тако да не угрожава
стабијптост објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мереі-іо од коте терена, а
на месту прихслучка иовопланираног на постојећи цевовод, дубнну прНгсњучка свести
на дубину лостојећег цевовода
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На проласку цевовода исгјод пу-га предвидетј-і заштитне цевн на дужини већој
од пхирине пуга за мин. 1,0 пі од сваке стране
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број
хидраната у свсму прсма важећнм прописима. flредност дати уградњи на,цземних
хндраната.
Уколико се нова водоводна мрежа ллаиира у оквиру зоне изворітіига водс
радови морају бити спроведсни у складу са Законом о водама ( Службени тласник РС ,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и Правилником о начиву одрсђквања зона санитарне зтптите
изворишта водоснабдевања ( Службени тласник Рс,ј, бр. 92/08, чланови 27, 28, 29 и 30).

6.11.2. Одвођење отпадних и атмосферекпх вода
У цињу заштитс и несметаног одржавања отворсі-Іе канапске мрсже, планирају
се заштитини појасеви шнрккс 5 іn, мерсно од горње ивице канала. Сва свснтуалпи
радови у овом појасу морају бити у складу са условнма Јавног водогіриврсдног
прсдузсћа Воде Војводине .
Изградњом лланираве кавализационс мрежс на простору где она тренуrно не
постоји, и реконструкцијом дотрајалих азбест цементних цевовода, обсзбедиће се
одговарајући квалитет и квантитет снабдсвања подом, са могућлошћу дале
надоградње.
Ус-лови за изградњу канализационе мреже
Трасу мрсже канализације полагати у зони јавне површине између две
регулационе линијс у уличном фронту једнострано или обострано ухоіико јс улични
фронт шири од 20 и
Микимални пречник фскалнс канализацијсје О 250 мм.
Трасе канализације се поставњају тахо да задовоњи прописана одстојања у
одnосу на другс инсталације и објекте инфраструктурс.
Мннимално хоризонтално растојањс од другнх ннсталацаја и објеката
инфраструктуреје од 0,7 до 1,0 гп, а вертикално 0,5 м.
Није дозволено полагање фскалнс канализаццје испод објеката високоградње;
минимално одстојање од тамсња објекта нзноси 1,0 nі, anu тако да нс угрожава
стабилност објеката.
Сви објскти за сахупњање и третмал отпадних вода морају бити
водонепропусни и заштићсни од продирања у подзсмнс издани и хаварПјског изливања
-

Минимална дубина изнад канализационнх цеви нзноси 1,3 nі, мерсно од горње
ивице цеви (уз нспуњењс услова прикњучсња индивидуалних објеката), а на месту
прИтсгтІка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубuну
постојећсг цевовода.
На траси предвидети изградњу доволног броја рсвнзпоних нІахтова на
прописаном растојању од і 60200 DN, a махсимум 50,0 ln.
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6.11.3. Одбрана од поплава
У цињу заіптитс постојећег насипа, и резервисања простора за надвиіпење
одбрамбене линије, гіланира се занпитни појас насипа. У заштитвом појасу насипа са
брањенс стране важе следећи услови:
у појасу ширине од О до 10 м?vіерено од вонспце насипа, забрањенаје изградња
било каквих објејсата, простор мора остати слободан за радно ивспскциону
стазу;
у појасу іпиринс од 10 до 30 rn мерено од ножице насигја, нс могу се градити
никаквн дадземни објскти, поставњати ограде, копати бунари, ровови и
каиали, Нити изводити било какви радови који би впстно утицали ва
одбрамбени насип;
у појасу глириНе од 30 до 50 м мереко од ножнце насипа, могућа је изградња,
адаптација и реконструкција објеката плитко фувдираних (дубина
фундирања максимално 1 м мереко од постојсће коте терена), забрањена јс
изrрадња подрума и сутерева, омотућава се изградња uнфраструктуре уз
услов да се не угрожава прва одбрамбена линија насипа, техниу
докумеитацију обавезно је израдити у складу са чл. 133. 3акона о водама.
Уз секундарни насип Новосадски гглакира се затлтитки појас nіupuue 10 rn,
мерено од коисицс насипа, обострано.
У заштитком појасу насппа и канала, забрањена је изградња објеі(ата
високотрадње и садња дрвећа, као и другс активкости дефивисанс чланом 133. Закока о
водама.
Мере за спречавање вегативнвх утицаја на животну срсдину у областн одбране
од поплава подразумевају континуално и систематско одржавањс одбрамбеnnх васитта.
-

-

6.12. Мере заштите у области енсргетске инфраетрујпуре и електронстслх
хсомупикзција
6.12.1. Елсхстроснергетстси систеі
Тоісом изградње електроенергетског вода долази до трсвутне деградацнјс
зсмлишта услед ископа или до евентуалне сечс растиња на деоницама ттроластса трасе
вода. Неолходио је због тога, приликом поставњања вода, укопавање вршити у ров; У
што већој мери ручно, чиме ће се заштwгити постојећа вегетација од могућег оштећења.
І(ао запітита од елекіромагнетнот зрачења далековода и као заштита самог
далековода од споњних угицаја формнра сс заштитни коридор далековода у коме сс
забрањује изградња стамбсних, угоститењских и производних сбјеката, осим уз
гfосебну сагласност власника далековода.
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-

6.12.2. Систегх снабдевања топлотном енергијом
Током изтралње гасовода долази До тренутне детрадације земњишта услед
нскопа или до евектуалне сече растиња на деоницама проласка трасе. Неопходно је
због тога, приіиком поставњања гасовода, укопавање врпшти у ров, у што већој мери
ручно, чиме ће се заштитити постојећа вегетација оД могућег оппећења. При изтралњи
мерно-регулационих гасних станица (МРС) формира се заіштитпа мрежа или ограла око
МрС која мора бити удалека најмање Зпі од споњних зидова МРС и висока најмање
2ш. Растојање МРС од зграда и других објеката мора изноасити најмање јОм (за
притиске до 7 бара), односно 1 5м (за притиске веће од 7 бара).

6.12.3 Електронске комуникације
У току сксплоатације водова електронских комуникација нсма нетатипног угицаја
на животну средину, а у току изградњс може доћи до приврсмене деградадије
земњипгга хоја се неутрализује каснијим затрпавањем рова и нивелацијом са окопннм
земјЂиЈјlтем.
7.

СМЕРШјЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ НРОЦЕНА УТИДАЈА НА
ЖИВОТКУ СРЕДИНУ НА ШІЖHМ ХИЈЕРАРХИЈСКМ НИВОuМА И
ПРОДЕНЕ УТHЦАЈА ВТОЈЕКАТА НА ЖаВОТКУ СРЕДиПУ

Према члачу 16. 3акона о стратепшој процени утицаја, Извештај о стратегпкој
процени садржи разрађене смернице за планове иЈІи програме на нижим хијерархијским
ннвоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратеінких процена и
процену угицаја ііројеката на жнвотну средину, одређују аспектс заштитс животне
среднне и друга питања оД значаја за процену утицаја на жлвотну средину планова и
програма нижег хијерархијског иивоа.
Ако је план или лрограм саставни део одређене хијерархијскс структуре,
стратегпка процена утицаја на животну средину ради се у складу са смерницама
стратепгкс процене утицаја на іотвотну средику плана или програма вишег
хиј ерархиј ског нивоа.
За све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плана, утврђује
се обавеза предузимања мера загnтите жавотне средине, а за npojeіne kOju могу имати
yrнцаја на животну средину у складу са законом о проценu yrицаја на животну средину
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезnа процена утицаја и Листе
пројската за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, обавезно је
похретање поступка процене утицаја иа животну средину.
Студију процсне yrицаја за постојеће и планиране садржаје трсба радuти са
ЦИЈЂСМ да сс прикуnе подаци и прсдинде угицаји на здравње .звуди, флору к фауну,
зсмјвиште, воду, Ваздух, материјатгаа и културна добра п узајамао деловање свих
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чинилаца на сваком од наведених објеката, као и мере којима се јлтетни угицаји могу
спречити, смањити или отклонити.
8.

пРОГРАМ ПРАЋЕН,А СТАЊА ЖиВОТІ{Е
СПf ОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОГИВГ)

С?ЕДИНЕ

у

току

Успоставњањс система праћења иомпонената животне срсдине, је дсо стратешког
определења у очувању изузстних природвих и културно-историјских врсдвости
природног до6ра1 уз одркив0 корипiћење обновњивих природних ресурса. Збот тога
израда катастра загађивача на територији општине и развој мониторинт система
представа јсдан од приоритета зашгите животне средине. Резултати мониторинта на
најбоњи начин осликавају промеве у времену и простору и тиме обезбсђују мотуhност
адеісватног и правовременот рсаговања, кориговања залочстих активности и тестирања
исправности утврђсних програма заштите и развоја.
Према члану 69. Закона о заштити животне срединс (1Службени гласник ?С 1, бр.
135/04, 36/09, Зб/09-др. зајсон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18
др.закон), цињеви гіротрама праћења стања )кивотнс срсдине су:
обезбеђсњс мониторинга;
дефинисање садржине и начина вршсња мониторинга;
одрсђивање овлашћених оргапизација за обавњање мониторинта;
дефинисањс мовиторинга загађивача;
успоставњање ннформациовот система и дефииисање иачина доставњања
података у цизу вођења интегралног катастра загађивача и
увођење обавезс извсштавања о стању животне средине према прописаном
садр)кају извештаја о стању животне средине.

-

-

-

-

-

Основни параметри који треба да се прате на простору у обухвату Плана треба ца
обухвате главне ісомпоненте животнс средіне:
зсмњиштс,
воду,
ваздух,
буку.
Поред праћења ових основних парамстара животнс средине, прате се и други
параметри који указују на квалнтет животне средине, нпр. мониторинг отпада.
У цињу свеобухватнот саглсдавања свих проблема, потребно је додатiiо
ісонсултовати све нвдлежве органе н организације, iсако би сс створила саврсмсна
мрсжа која одговара свим европским стандардима, имајући у виду да јс заівтита
животне срединс веома ва)кан сегмевт нашег будућет развоја и просперитета.
-

-

-

Монвторннг земјишта
Активности на мониториuгу квалитета земњишта на простору у обухвату ГГпана
подразумсвају праћбње стања н лромена у оквиру следећлх параметара земЈЋишта:
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физичко-хсмијске карактеристнке (опјптн параметри: физипсо хемијски
похсазатеЈЂи квалитета, мИкроелементп, тешјсн Метали, специфичии
ортаискн полутанти: уГњовоДQниди, пестициди),
михробиолошісе карактеристикс (садржај органске материјс, укупан
садржај органског угњеника, садржај опасних и штетних материја, тешiспх
метада, минералних уња н др.).
Праењс парамстара квашiтета земњитпта је неопходно врпінти у хсонтинуитету
дути низ годнна, на одређеним местима за које је утврђсна евидентна угрожеиост
параметара стања жнвотне срсдине.
ј(онтролу квалитста земјвишта потребно јс спроводитн у схсладу са Законом о
заііітити животне средине ( Службени гласник РС , бр. 135/04, 36/09, зб/09-Др. закон,
72/09-др.зајон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/18 и 95/1 -др.закон) и Правилником о дозвоЈаеним
количинама опасних и пітетшјх материја у земвніпту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања ( Службснн гласник РС , број 23/94).
-

-

Мониторинг воде
Моннторинг вода треба вршити у складу са Закоиом о заштити )кuвотне средине
(ІІСлУжбсни гласник РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закоц, 43/11-уС,
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон ), Законом о водама (ІСлужбепи гласник РС , бр. 30/10
93/12 и 101/16), Правилником о парамстрима еколошког и хемнјског статуса
површинских вода и парамстрuма хемијског н квантнтатuвног статуса подземних вода
(Ііслуисбенн гласник РС,ј, број 74/1 1) н др.важећuм подзахонским актима.
Потребно је да сс испнтују следећи параметри: тсмпература воде, температура
ваздуха (на терену), боја, мирис, видњиве матсрије, рН, укупне суве материје, жаренн
остатах, г)битах жарењем, суспендоване материје, таложне материјс, НРК, ВРК5
(хомогенизован узорак), ВРК5 (филтриран узорак), амовијах, ннтрати, уња
(угњенотетрахлоридни екстрахт), сулфати, сулфиди, хлорuди, твохсђе, феноли,
детерџеНти (као алкилбснзол сулфонат), натријум, укупни фосфор, укупни азот,
калнјум, електропроводњивост и беланчевине.
Подаци ових мерсња треба да послуже за саиацију стања, а база података за
прорачуне іiројектовања система за пречигпћавање отпадних вода, као и за
информисањс н едукацију грађана нз овс области.
Мониторинг ваздyха
Мониторинг треба да се врши ради процене аерозагађења на основу мерсних или
процењених података и добијања нвформација о загађујућим материјама, које
доспевају у атмосферу н концентрацијu око извора загађења.
Контролу квалитета ваздуха трсба организовати тако да се прво нзвріпи
идентификација свик могућих прису-гних полутаната. Након идентифнкације
присутннх полуганата, потребно јс органнзовати систематско нспитивање квалитета
ваздуха, мерењсм концентрацнје прнсутаих загађујућих материја.
59

ПраЋсње и контрола ваздуха на предметном подручју ће се вршити у скпаду са
Законом о зашттпп ваздуха ( Службени гласник Републике Србије , бр. 36/09 и 0/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени гласник
Републике Србкје , бр. 11!1О, 75/10 и 63/13) и др.подзаконским актима.
Монвтоиіпг буке
Праћење нивоа буке неопходно је изврвіити у складу са Законом о затлтити од
бупе у )кИВОТНој средини (1Службени гласник РС , бр. 36/09 и 88/10), Правилиихом о
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу бухе ( Службеви
гласнитс РС , број 72/10) и др.подзаконским актима из ове области.

МопиТот)Пнг отпадх
Мониторинг отпада треба вршити ради изнала?ісења оптималј-тих варијанти за
решавање санације насталог отпада.
У цињу правилі-тог управњања отгтадом неогDсодно је идентификовати све врсте
отпадних материја које ће се генерисати и тсласификовати према пореклу (опасан отпад,
тсомунални чврст отпад, индустријстси отггад). Постулање са отпадним матернјама треба
да буде у стсладу са Законом о управњању отпадом ( Службенu гласник Републике
Србије , бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и осталим подзаконскнм атсгима из ове областu.
Прсдвиђање промена параметара хвалитета животне средине на подручју плана
На основу свих података, користећи информациони систем заштите животке
средине, могуће је дредвидети, слречити еколошке катастрофе и утврдити оптималне
мере за санацију и рекултивацију.
Подаци о стању и јсвалитету жнвотне средине првенствено треба да буду
усмерени на формирање информационш основа за фувкционисање система, ппо значи
планирано и перманентио формирање записа у бази података система о измереним и
утврђеним вредностима параметара квалитета свих елемената животне средине.
Припрема и извођење превентивних аістиввости заглтите жнвотпе средине
Превентивие активностн На заштити животне средине се припремају и изврпгавају
на осгову предвиlјања промена стања животне средине, и посредно) на основу анализе
стања и хсвалитста )кивотне средине. Пригтреме и извођење превентивних активности ка
заштнти животне средине треба да обухватају:
оперативни плак превентивнИх активностп заштите животне средине,
нзраду планова превентивног деловања на Ііојединачним локалитегима,
израду планова потребних ресурса за планиране превентивве активности на
заштити животне средине,
-

-
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припрему неопходне оперативне докумснтаLціје за извођење превснтивних
активности,
израду подлога за надзор и ковтролу извођсња превентивних активности заLптите и
контролу квалитета извршених поступака на заптгити животне средине.
-

9.

ПРИКАЗ КОРИШЂЕНЕ МЕТОДОЛОГИЖ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕHЕ УТјјЦАЈА И ТЕHЖОЋЕ У НЗРАДИ

Примењени метод ра,ца заснива се на контилуираіом поступку усаглашавања
процеса планирања са процесом идентификацнјс проблема, предлога решења за
спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите живопІе средине у свим
фазама израде и спровођења планског документа. Методологија се базира на
ттојлтовању Закона о заштити животне средине, а прс свега Закона о стратсLпкој
процени уткцаја на гсивотну средину ( Службени тласuик РС , бр. 135/04 и 88/10).
Будући да су досадагпња искуства недовоњна у примени стратеuіке процене
предстоји решавање бројних пробпема. У досадапзној пракси стратешке процене
јІјјаиова присугла су два приступа:
1) технички: који представња проширењс методологнје uроцене утицаја
пројеката на лланове и протраме где није проблем применити принципе
за ЕІА (процену утицаја на животну средину),
2) планерскн: који захтева бнтно другачнју мстодологнју из слсдећих
разлота:
планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким
питањима и имају мање детајвних информација о жнвотној
средини,
планови се заснивају на колцспту одрживог развоја и у већој
мери поред еколошкuх обухватају друхлтвсна н економска
питања,
због комплексности структура и процеса. као и кумулатнвних
ефеката у плаuском подручју нису примењиве симулационе
математичке мотоде,
при доногнењу одлука већи јс утицај заинтересованнх страна и
нарочлто јавности, због чсга примењене методе и резултаги
процене морају бити разумзвиви учесницима процеса процене.
Збот наведених разлога у пракси стратејпке процене користо сс најчегнће
скспертске методе као што су: контролне ласте и улитници, матрице,
мултикритеријална анализа, просторна анализа, ЅWOT анализа, Делфи метода,
оцењивање еколоідког кагіацвтета, аиализа ланца узрочно-последичних веза, процена
гіовредивости, проценаризика итд.
Као резултанта nримсне било које методе појавњују се матрице којима се
псгпгтују промене које бл изазаала имплементацнја пзіааа и изабраних варијанти.
-

-

-
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Матрице се формирају успоставњањем односа између цијЋева јілана, планских репіења
и циЈЂева стратешке процене са одговарајућим индиІсаторима.
У овој стратешкој процени примењена је меГОДОЛОПІЈа процене која је ІСОД нас
развијана и допуњавана у ПОСЛеДЊИХ НСКОЛИІсО година 1 2
и која је угпавном у
сатласности са новијим пристулима и упутствима за израду сwатешке процене у
Европској Уиији.
Општи МеТОДОЛОIЛІGІ постулак Іcoju се користи приликом израде стратешхе
процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји сс из Іеколико фаза, и то:

Дефивисање садржаја
стратептке процене — ѕcreenіng

¶Јг
дефинисање обима стратешке
процене- ѕсорјng фаза

4
дефинисање књуких (битних)
промена

4.
Процена у ужем смислу

4
Предвиђање (сагледавање)
nocnenuІіa

1
Одређивање мера

.Jf
Контрола и ревизија

Имплементадиа
Стојановић Б.
Процева утицаја ва ивотну средиву и условв за заппнту н увагіређетbе
жИвотвесредине, Секторски лриггог за ,,Генерални план flрпине4, ИАУС, І 996.
Стојаіговић Б., Управњање животвом средином у прОСторно v и рбанвстнчко платгирању Стањс и
лерспективе, у мопографији Чооији прИстугLи и искуства у планираіbу , ИАУС, 2002, стр.1 19-140.
Стојановић Б., 1-1. Спасић, Критички осврт на прнмену закона о стратсиЈкој процени утицаја на ЖвВОТІту
средиву у простОрном н урбанистичтсом nnauupaіby, ИЗГРАДЊА Бр. 1, 2006, стр. 5-11.
A Ѕource Book oіі Ѕtтаtеgіс ЕтіуІгопіnепtа] Aѕѕeѕѕ rnent of Trarіѕport јпfгаѕtтцсtuге FІanѕ and Ргоgгатпѕ,
,

-

European Conіrnіѕіorі DG TREN, Bruѕѕe]ѕ, October 2005.
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Анапизирајуhи поступак израле ИзвеLптаја, Можс СС закЈЂучити да се он састоји,
углавном говорећи из четири фазе:
полазне основе, анализа и оцена стања,
процена могућих утицаја на животну средину,
мере заштите )кивотие средине,
програм праћења стања исивотде средиие.
-

-

Не улазећи у детајЂније елаборирање појединих фаза, потребно је пагласити да
свака фаза има своје специфичности и никако се іre сме залоставити у постулку
интегралног планирања гсивотне средине.
Извештај о стратејшој процени ра,цн сс у фази израде flлана детатне регулацкје
радне зоне Севср ІУ у Новом Саду. Оба документа биће изло)кена на јавни увид са
обезбсђсњем учепіћа јавности у разматрању Извенітаја о стратешкој проценu пре
упућивања захтева за добијање сагласностн на Извеілтај о стратешкој процени.
Теіпкоће при израдн Стратешке процепе утицаја на животду средицу
У процесу израде Стратетлке процене утицаја Плана на животну средиду нису
уочене теіnкоће које би утицале на ток и поступак проценс утицаја стратешког
карактсра предметног Hлана на животду средиuу. 3а оцену стања животне средине
извріпенаје лроцена на основу лостојсћих података о стању )јсuвотне срсдшхе планског
подручја, услова надлежних институција, природних ісарактсристнЕа, као к друге
доступнс документацнје.
У поступку израде Извеііггаја, успостав.гњена је сарадња са заинтсресовадим
органима и организацијама, овлаліћеним институцијама и надлежним органом за
послове загптитс животне срединс.
Уочене тепіјсоће, значајне за квалитетну процену стања животне средине и ток
проценс утицаја стратешког карахтера су:
нсnостојање јединствене мстодологијс за израду Стратепіке процсне
утицаја на животну средину,
непостојањс података іcoju ce односс на мониторинг животне среднне на
простору у обухвату плана, гта су сходно томс кориіnћсни подади за
мониторинг са најближих мерних места, којИ не прсдставЈЂају реалну
слику стања ?кuвотне ССдИНС предмстног простора.
-

-

-
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10.

ЗАКЛУЧЦИ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕЛIКЕ ЛРОЦЕТГЕ

СтраТелиса процена утицаја плана детањне ретулацпје радне зоне ,,Север
јУ у Новом Спду па ,кввоту средиву урађена је у поступку израде Плапа детањпе
регулације радпе зојје ,,Север І V y Новом Саду, на основу Решења о изради
стратешке процене утицаја плана детал3не регулације радне зоне у Руменки на животу
средину, број У-35-484/17 од 02.О&2017., које је донела Градска улрава за урбанизам и
стамбене послове.
Примењена методологија је описана у претходном поглавњу и сагласна је са
Јіретпоставкама које су дефинисаие у оквиру Закона о стратеілкој процену утицаја на
)КИВОТ средину
којим се дефиниптс садржпна Изветптаја о стратешкој процени
утицаја.
Мере заштите )кивотке средине односс се на укупан простор и непосредво
окружење, іта постојеће и планиране активности и мере заштите животне средине хсоје
се односе на укупну инфраструктуру.
На основу валоризације простора предложене су мере којнма се штетни утицаји
могу спречити, смањити или отклонити.
Резимирајући утицаје Плана на животу средину и елементе одрживог развоја,
може се констатовати да ће већина утицаја плансісих реіпења имати позитиван утицај
на конкретан простор. Мањи негативни угицаји које је могуће очекивати реализацнјом
планских репіења су ограличеног интензитета и просторних размера. Да би се овакви
утицаји свели у оквирс Koju uehe оптеретити капацитете простора, потребко је
спроводити мере за спречавање и ограничавање негативних угицаја плана на животну
средuuу.
Планско репіење усаглашсно је са доставњеним условима надлежких
ииституција.
Урсђење и кориглћење простора обухваћенот планом заснuва се на рациоиалној
организацији и урсђењу простора, на усјслађивању његовог коріпгіћења са
могућuостима и ограничењима у располагању природнuм и стпореним вредностима и
потребама дугорочиог развоја радне зоне Север ІV y Новом Саду.
,

11.

КОРИШЂјНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

HPOHuCH:
Закон о заштити животнс срсдинс (,,Службсни тласник РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09др. закок, 72/09-др. закон, 43/11-УС , 14/16, 76/18 и 95І18-дракон),
Закон о стратејпкој процсни утицаја на животну средину (,,Службени гласниі РС ,
бр. 135/04 и 88/10),
Закон о планирању и изградњи (,,Службеан гласник РСс , бр. 72/09, 81/09 исnравка,
64/10 одлука ус, 24/ГI, 121/12, 42/LЧ одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19 и 37/19 др. засон),
Закон о пугсвима ( 1 Службени гласкик Републике Срблје , бр. 41/18 и 95/18 Др.
закон),

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Закон о проценІІ утицаја на жлвотну средину ( Службени гласник PCІІ , бр. 135/04 и
36/09),
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

закон о стратезлкој лроцени утпцаја на животну среднну (, службени гласкнк РС
бр. 135/04 и 88/10),
Уредба о угврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја в Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ( Службени
тласник РС , бр. 114/08),
Правилник о дозволеним количинама опасних и ппетннх материја у земњнпггу и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања ( Службени гласник РСЈІ, бр.
23/94),
Закоп о интегрисаиом спречавању и контроли загађивања животне средине
ССлужбени гласник РС , број 135/04 н 25/15),
Закон о поњопривредном земњијпту ( Службени гласішк РСІІ, бр.62/Об, 65/08, 41/09,
112/15 и 80/17),
Заіон о заштити оД јонизујућлх зрачења и о нуклеарној сигурности (ІІСЈјУжбеuи
гласник PCІІ, број 36/09, 93/12),
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (ІІСЛУЖбСНи гласник PCІІ , број 36/09),
Закон о управњању отпа,цом (ІІСлуж6ени тласник РСј, бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
Правилник о граннцама излагања нејонизујућим зрачењима (,,Службени гласник
РС бр. 104/09),
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( ІСлужбени гласник PCІІ , број 36/09),
Правиліікк о начину складитптења, гтаковања іT обележавања опасног отпада
(ІІСлужбени тласник РСІІ, број 92/10),
Закон о запггитн ваздуха (1 Службени тласник PCІІ , бр. 36/09, 10/13),
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух (,,Службени тласник
РС , бр. 71/10 н 6/11),
Уредба о граничлим вредностима емисије загађујућuх матсрија у ваздух из
постројења за сагоревање (,,Службени гласник РС , бр. 6/16),
Уредба о условима за мониторинг и захтевима јсвалитета ваздуха (ІІСЈзу) сбе
гласник PCІІ , бр. 11/10, 75/јо, 63/13),
План заштите од удеса (,,Службени гласник РС , бр. 41/10),
Закон о водама (ІіСлужбени гnасник PCІІ , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 — др.
закон),
Уредба о граиичлим вредностима емисије загађујућих матернја у воде и роковима за
њихово досттзање (ІіСлужбени гласник PCІІ , бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту u роковима за њихово достизање ( Служ6ени гласнuк PcІІ , бр.
50/12),

-

Уредба о граничним вредuостима смнсије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање (,,Службени гласник РС , бр. 24/14)
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-

-

-

-
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-

-

-

-

Уредбра о граНи.пІим врсдностима смисије приоритстних и приоритстнлх хазардних
сулрстанци којс загађују поврпіинскс воде и роковима за њихово достизањс
(,,Службени гласник Рс бр. 67/11, 48!12 и 1/16),
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и теtгннх угњоводоника и дистрибуције
гасовитих угњоводоника (,,Службени гласник РС , бр. 104/09),
Правилник о начину одређивања и одр)Ісавања зона санитарнс заІптите извориІіІта
водоснабдевања (,,Службени гласник РС , бр. 92/08),
Закон О заІптити од букс у животној средини ( Слуисбени гласник РС , бр. 36/09,
88/10),
Правилник о мстодама мерења букс, садржини и обиму извепітаја о мерењу букс
( Службени гласних РС , бр. 72/10),
ЗаІсоН о управњању отпадом ( Службсни гласниіс РС , бр. 36/09, 88/10 и 14/16),
Правилник о на nтну стладиштсња, паковања и обележавања опасног отпада
( Слуuсбени гласник РС , бр. 92/10),
Правилник о условима и на nіну сакупњања, складиштсња и трстмала отпада који сс
користи као сскундарна сировлна или за добијање енерглјс ( Службени гласник РС ,
бр. 98/10),
Закон о заштитл природе ( Службсни гласник РС , бр. 36/09, 8g/1 о, 91/10-исправка и
14/16),
Закон о културnим добрима (Службенл гласник РС , бр.71/94, 52/11 др. закон и
99/1 1 др. закон),
Правилник о категоријама. ислитивању и класифиtсацији отпада ( Службени
гласник РС , број 56/10),
Уредба о одлагању отпада на дсполије (,,Службени тласник РС бр. 92/10),
Одлуком о одржавању чистоhс (,,Службени гласник Града Новог Сада , број
25/2010, 37/2010, 3/2011, 21/2011 И 13/2014),
Одлуісом о утврђивању и одржавању депонија (,,Службени лист Града Новог Сада ,
број 6/03, 47/06 и 13/14),
-

Правилник за поставњањс посуда за сакупњање отпада (,,Службсни гласник РС ,
бр. 19/11, 7/14),
Правилник о условима н начину сахупњања, транспорта, складицпења и третмана
отпада хсоји се користи као секундарна сировина или за добијаіLе енсргије
( Сгіужбсни гласник РС , број 98/10),
Закон о превозу опасне робе ( Службенн гласник РС , бр. 104/2016),
ADR 2017
ИЗМЕНЕ И ДОГјУНЕ тсхничких прописа који су саставни дсо
Европсісог споразума о мсђународном друмском превозу опасне робе, aueІccu A u E
2017
,,ADR
Слуuсбеiги гласник РС Међународни уговори , број 6/2017-1 од 29. августа 2017.
ШD 2017
КОНВЕиЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ )јСКЛ 3НТГЧКИМ
IIРЕВОЗИМА (COTIF) ДОДАТАК Ц пРАВИЛНІГК о МЕЂУНАРОДНОМ
ОПАСНЕ
POBE(RІD)
ПРЕВОЗУ
ЖЕЈIЕЗВиЧКОМ
Службеин гласнијс РС Међупародни уговори , број 7/2017-1 од 30. августа 2017.,
-

-

-

-

-
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-

Aі)N 2017 ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ о међуиародном траііспорту опасног
терета
аа
улуграшњим
пловним
путевима
іСлужбени гласник РС Међународни уговори , број 8/2017-1 од 04. селтембра
2017.
-

12.

ГРАФИЧКИ HРИЛОЗИ

1.Извод из Hnaua генералне радне зоне у североисточном делу Града Новог Сада АЗ
2. Аеро-фото спимак
А4
З. Hnau Намене површина
1: 5000
4. Инжењерско геолошка карта
А4
5. Педолошка карта
А4
.

-
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ГІОКРАЈИНА ВОЈВОДИЈ-IА
ГРАД ноВи слд
Сј(УПШТHНА ГРАДА новог САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАHОВЕ
Број: У-35-223/18
дана: 23. 05. 2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
о ОБАВЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У нАцРт ПЛАНА ДЕТАЈБHЕ
РЕГУЛЛЦпЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР јУ НОВОМ САДУ И ИЗВЕШТАЈ О
СТРЕТЕШКОЈ НРОЦЕНи УТИЦАЈА ПЛАНА ДFТАЈБНЕ РЕГУЛАіЏјЈЕ
РАДВЕ ЗОНЕ СЕВЕР јУ НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Комисија за планове Скупштине Града Ноаог Сада, на 47. (јаізној) седници која је одрісана дана
23.05. 2019. године у згради Сісупштине Града Новог Сада, Нови Сад, )Карка Зрењанина број 2, у
плавој сали на I сіірату, са почетісом у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детањне регулације радне зоне Сеаер ІУ у Новом Саду.
47. седници присуствовали су: Радоња Дабетић, председі-Іиіс 1(омисије, Зој)ан Вукадинооић,
замениlс председника Т(омисије, Радосав Шћепановић, члаи I(омисије и Нада Милић, секретар
1(омисије за планове.
Одлука о изради плана детањне регулацијс радне зоне Север tV y ј-lовом Саду усвојена је на
ХХУIј седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 19. оістобра 2017. године ( Службени лист
Града Новог Сада број 50/17) са Решењем о изради стратешке лроцене утицаја плана деталне
регулације радне зоне Север јУ у Новом Саду на животну средину.
Концсптуални оiсвир плана деталне регулације радне зоне Север јУ у Новом Саду, био је на раком
јавном увиду у периоду од 15. новембра 2017. године до 29. новембра 2017. године.
Стручну iсонтролу Нацрта плана деталне регулације радне зоне Север іV y Новом Саду и
Извештаја о стретешкој процени утицаја плана детањне регулације радне зоне Север ју у Новом
Саду на животну средину, Комисија за планове (лретходни сазив) извршилаје на 199. седници
одржаној 17.05.2018. године и том приликом дала позитивно мијпњење на исти.
Нацрт плана детањне регулације радне зоне Север ІУ у Новом Саду н Извештај о стратешкој
процени утицаја плана детањне регулације радне зоне Север Гу у Ноізом Саду на )Ісивотну средину
изложени су на јавни увид у периоду од 15. 03. 2019. године до 13. 04. 2019. године (чије је
оглашавање објавњено у листу ДневниІс од 15. марта 2019. године). У току јаоног увида
доставњно је 3 (три) примедбе, што је обрађивач плана констатоізао у Извештају о спроведеном
јавном увиду.
Након спроведеног јавi-Іог уаида, І(омисија з планове је на 47. јавној) седници, одр)каној 23.05.
2019. године (чијеје одргсавање објавлено у листу Іідневникп од 21. 05. 2019. године) разматрала
Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увиду у Нацрт гјлана деталне регулације радне

зоне Север 1У у Новом Саду.

2

акон изношења ставова обрађивача плана на јавној седници омогућено је nодносиоцима да
одатно образложе своје примедбе, након чегаје заісњучен јавни део седнице.
затвореном делу седнице, Комисија је јсонстатовала да је у оку јавног увида поднето 3 три)
јримедбе на Нацрт плана дсталне регулације радне зоне Север IУ у Новом Саду.
јримедбе су доставили:
Ј

1. Градсіса управа за грађевинско земњиіпте и инвестицнје, Ул. Стевана Брановачісог 3, Нови
ад;
2. ЈП ,,Елетсгропривреда СрбијеС , Ул. Балкансіса 13, Београд и
3. Ниіпић Лубо и Нипић драго, Нови Сад.

lримедба број 1:
Градска управа за грађевинско земњиште и нхтвестнвије,
тевана Брановачког 3, Нови Сад)
Іримедба се односи на тіростор пешачко-инфраструістурііог моста Усоји је делом обухваћен овим
ЈЈіаном, а за ісоји је расписан конісурс и моли се усаглапіавање са референтним елементима из
ілана.
koІuucuja за планове прихвата прнмедбу.

ітІпмедба броі 2:
Водносилац: ЈВ Електропрнвреда Србнј&, Бајнсанска 13, Београд)
Іримедба се односи парцеле бр. 2760/1, 1926/1, 1927/1, 1928/1 и 2749/1 КО Нови Сад ІГГ. ГЈредлог
е да се парцеле планирају као површинејавНе намене и део комплеісса Термоелеістранеа-топіане
ТЕ-ТО), јер је ЈП Елеісгропривреда Србијет ісориснитс земњишта, што доказују доставњеним
іистом непоісретности. Наводе да је у поступісу израда Затсњучка Владе Републиісе Србије за
споставјиње права својине ЈП ЕПС над лредметним парцелама, односно неузграђеном
рађевинском земњишту.
.4сто таісо моле да се уврстн у план податаіс о лостојању ретензионог базена всточно од
іланираног комплејсса на парцелама бр. 1893, 1894, 1921 и 1922/1 КО Нови Сад І H као привременог
)еіпења за одлагање отпадких вода до решавања трајног проблема.
Комисија зі планове деЈінмично ітрихвата примедбу, уз образложење дато у
Њвештају обрађиnача о спроведеном јавііом увІlду.

[јримедба број З:
Подиосилац: Ніішић Јhубо и НишиГі драго, Нови Сад)
[Тримедба се односи на парцеле бр. 955, 956/1, 956/2, 956/3, 960/2, 960/3, 961/1, 961/2 и 961/3 ко
-Іови Сад 11ј . Подносиоци іcao сувласници на предметним парцелама изражавају незадовоњство
наменом земњишта која је планирана овим планом. Они су прибавили услове за лоісацијску
озволу (УрбанистиLііси услови 107575/14 прил0 тсеии уз приговор) за изградњу пословног објеісга
а магацинским гіросторм, прибавњенаје лоісацијска дозвола, те закњучен споразум о заједничком
улагању са Италијанском фирмом GBM ѕ.r.І . Ѕіrone (y npunory приговора). Гјриступило се изради
пројеісгне документацітје и изради финансијског тілана са ііартнерским банкама око реализације.

з

Подносиоци сматрају да ускраћивање реализације њихових пословних садржаја није у сiсладу са
ек0но1мск0м политиком земле, а даје тіонуда о реализацији предметног простора као ісомплекса у
функцији гі0л 0привреДе са дозволеном изградњом од 1О% недоволна, па предлажу замсну
земњипјта са градом како би заврuЈили започете npojcіcre.
Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење даго у Hзвештају
обрађивача о спроведеном јавном увиду.

Комисија за плановс констатује да на Извештај о стратешкој процени утицаја плана деталне
ретулације раднс зоне Сеізер IУ у Новом Саду на животну средиі-іу није било примедби у тоісу
јавног увида.
Сходпо члапу 50. Закона о плаііирању н изградњи, Извештај се доставла обрађіІвачу плана
па надлежіјо пос-гуттаіbе.
НаІоІІ поступаиа по овом Извештају, обрађивач плапа Іје плански документ доставити
падлежиом opraііy градске управе ради упућивања у процедуру доношења.

ПРЕДСЕДI4ИК КОМИСИЈЕ
?

-/--,

-7
--

7,
,Тадоња Дабетић, дипл.инж.арх.

В.д. І-јачелника
Градскс управе за урб.анизам и грађевнске послове
јЈ ..- ј .._
-l/

дејаи Михајловић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
І . 3оран Вукадиновић, дипл.инж.саобр.
2. Нада Милић, дипл. инж.арх.-мастср
3. Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх.

РЕПУЕЛИКА СРЕИЈА
АУТОНОМНА ПОІ(РАЈИНА ВОЈВОДИНА
гРлД нови САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНиЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Ерој: У-З5-223/18
Даіта: 23.05.2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О УЧЕШЋУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, ОРГАНИ3АЦиЈА И
ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕHЈТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА дЕТАЈБНЕ РЕГУЛАДИЛ РАДНЕ
ЗОHЕ СЕВЕР јУ У НОВОМ САДУ
НА ЖИВОТHУ СРЕДИНУ

Извештај о стратешІсој процени утицаја плана детањне регулације радне
зоі-те ,,Север ІУ у Новом Саду на животву средину израдило је ЈП Урбанизам Завод
за урбанизам из Новог Сада.
Градсгса управа за урбанизам и граевинсгсе послове је, на основу члана
18. Заісона о стратеппсој процени утицаја на животиу средииу ( Службени гласнигс РС ,
број 135/2004 и 88/10), дана 15.О3.2018.године доставила Извенјтај о стратеппсој
процени уТицаја плана детањне регулације радне зоне ,,Север јУ у Новом Саду на
исивоу средину заинтересованим органима и организацијама на мишњење, и то:
Градској улрави за запітиту јсивотне средине, Електропривредu Србије ЕПС
дистрибуција, orpauaіc Електродистрибуција ј-јови Сад, ЕлеІстропривреди Србије
,,Панонске ТЕ-ТО Нови Сад ЈП ,, рансафтаС, Електромрека Србије ад Ееоград,
Погон ,,Нови Сад , Завод за заштиту споменигса културе Града Г-јовог Сада, Агенција за
уГтравњање лукама, Миннстарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастругстуре, сетсгор
за водни саобраћај и безбеді-гост пловидбе, и сектор за просторно планирање и
урбанизам, Покрајинстсом заводу за заштиту природе, Министарству одбране (Управа
за инфраструктуру), ЈКП ,,Новосадсгса топлана
ЈГ(П ,,Чистоћа , ЈП ,,Србијагас ,
Телеком Србија, ЈІ(П ,,Информатика , МУП РепублиІСе Србије (Секгор за ванредне
ситуације), ЈКП ,,Водовод и гсанализација , ЈКП ,,Градсгсо
ЈП ,,Емисиона
техника и везе , ЈП ,,Пугеви
ј-јис ад и ,,ИнфраструІстура железнице Србије
ад, сектор за развој и инвестиције.
Од позваних органа и организација своје мишњење су пре јавног увИда
доставили : ЈП ,,Србијагас , Елегстропривреди Србије ЕПС дистрибуција, огранак
Електродистрибуција Нови Сад, Елејстропривреда Србије ,,Панонсгсе ТЕ-ТО Нови Сад,
ЈП ,,Емисиона техника и
Телеісом Србија, Завод за заnітиту споменика културе
Града Новог Сада, НИС ад Министарство одбране (Управа за инфраструктуру), ЈП
,,Путеви Србије , МУП Републике Србије (Сектор за ванредне ситуације),
,,Инфраструктура железнице Србије ад, сегстор за развој и инвестиције, Покрајиисiси
завод за заштиту природе, Агегтција за управњање лугсама, и Градсiса управа за заштиту
)гСивотне средине.
Пристигла мишњења на Извеглтај о стратешгсој процени утицаја плана
детањне регулације радне зоне ,,Сепер іV y Новом Саду на животну средину
,

,

,

усвајаЈ bем 1 хава генсрап с рсгулације КојИ јс ставио ван скагс гхажсЊі плај деТаЈbнС
регулацнје у деловнма кој су y cynpoTrІocTu са нооим плаІіским еШСЂем.
Што се тиче замеи- парцсла, нисмо иадпежххи.
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