На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), поводом разматрања Предлога плана детањне регулације зоне
мале привреде у Футогу, Скупштина Града Новог Сада, на LV седници од 1 8. октобра
2019. године, доноси

ЗАКЛУЧАК
1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној струtпгој контроли Нацрта плана деталне регулације зона мале привреде у
Футогу и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана деталне регулације зоне мале
привреде у Футогу на животну средину пре излагања најавни увид са 18. седнице од 24.
октобра 201 8. године, Извештај о обавњеном јавном увиду у Нацрт плана деталне
регулације зоне мале привреде у Футогу и Извештај о стратешкој процени утицаја плана
деталне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну средину са 58. (јавне)
седнице Комисије за планове од 15. августа 20 19. године, као и Извештај о учешћу
заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени утицаја плана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну
средину.
2. 3акњучак са Планом и извештајима доставити Градској уnрави за урбанизам и
грађевинске послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НоВоГ САДА
Број: 35-638/2018-1
18. октобар 2019. године
НОВИ САД

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС , бр. 72/09, 8 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) и члана 39. тачка 7. Статута Града
Новог Сала (,,Службени лист Града Новог Сада , број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на LV седНици Од 18. октобра 2019. године, доноси
-

-

-

-

-

-

ПЛАН ДЕТАЛВНЕ РЕГУЛАЦИЈЈ
ЗОНЕ МАЛЕ ГјРИВРЕДЕ у фуТОгу
1.

УВОд

План детањне регулације зоне мале привреде у Футогу (у дањем тексту: план)
обухвата подручје у Катастарској општини Футог.
Плански основ за израду плана је План генералне регулације насењеног места
Футог (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 45/15 и 21/17) (у дањем тексту: План
генералне регулације), који је дефинисао даје основ за реализацију планираних садржаја
на обухваhеном простору план детањне регулације.
Планом генералне регулације дефинисана су правила уређења усмеравајућег
карактера за све плаnиране намене, а овим планом детањно ће се дефннисатu правила
уређења и правила грађења, у складу са усмеравајућим правилима за површине јавне
намене и површине осталuх намена.
Према Плану генералне регулације, подручје обухваhено планом налази се у
оквиру просторне целuне 1 (грађевuнско подручје насењеног места Футог) и у њој
урбанистичке целине 3, односно целине претежно намењене комплексу Поњопривредне
школе и раднuм зонама. То је простор који је претежно намењен секундарним
(индустријским погоннма, грађевинарству и сл.) и терцијарним делатностuма
(производном и услужном занатству, трговини, угоститењству и сл.). У оквиру радне
зоне у овој урбанистичкој целuнu могуће је планирати и просторе памењене
стовариштима и складиштима. Према Плану генералне регулације, с обзиром на то даје
у Футогу као поњопривредна грана зиачајно заступњено повртарство, као и у околuни
која гравитира Футогу, неопходноје планирати пијацу за продају стоке u продају поврћа
на велико и мало. Остатак простора намењен је за заштитно зеленило и саобраћајне
површине.
1.1.

Положај и карактсристике обухваћеног подручја

Простор обухваћен планом u према ранијој планској документацијu је био
намењен за радне зоне и сточну пuјацу. То је nростор који се простире у појасу између
Улице Соње Маринковић, на заііаду и огледuх поња Поњопривредне школе на истоку,
Улице Моше Пијаде, на југу и новопланиране улице уз мелиоратuвни канал на северу.
Цео простор је кроз протекли период остао неизгрђен и неуређен. Ради се о простору
који је једним делом денuвелисан у односу иа окружење.
Најзначајнија постојећа друмска саобраћајнuца унутар обухваћеног простора је
Улица Соње Маринковић. Осим Улице Соње Маринковuћ све остале површине за
друмскu саобраћај у претходном периоду чине некатегорисаnu путеви koju cy део мреже
атарскнх путева и који тренутно служе за приступ поњопривредним површuнама.
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У оквиру обухваћеног подручја, зеленило је заступњено у Виду дВОСТКОГ
дрвореда врба у Улици Соње Маринковић и мање групације разнолике вегетације
(заштитни појас) у Улици Моше Пијаде.
Поједине парцеле или њихови делови се користе у сврху гіоњопривредне
производње, тј. као обрадиве поњопривредне површине, док је остатак простора
неуређена зелена површина.
1.2.

Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана детањне регулације мале
привреде у Футогу (,,Службени лист Града Новог Сада , број 30/1 8).
Плански основ за израду планаје План генералне регулације, према којемје за овај
простор дефинисано да је основ за реализацију планираних садржаја план детањне
регулације.
Извод из Плана генералне регулације
,,Радна зона је планирана као вишеііаменски простор: за индустријске погоне,
грађевинарство, производно занатство и складишне капацитете. Очекује се да ће се у
радној зони u ua осталим просторима у Футогу, намењеним за привреду развијати
углавном мањи погони који се лакџіе прилагођавају променама које прате савремену
индустријску производњу.
Правила усмеравајућег карактера за израду планова детал.не регулације
Радне зоне
Радне зоне планиране су у северном и северо-западном делу грађевинског
подручја и обухватају површину од 202,52 ћа. Ови простори су намењени привредним
активностима, односно секундарним и терцијарним делатностима.
Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева 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
технолошке процесе. Под појмом терцијарне делатности подразумевају се садржаји из
области трговине, угоститењства, услужног и производног занатства, саобраћаја и
комуналних делатности.
Пословни садржаји су оријентисани углавном на друмски саобраћај, а неки делови
радне зоне имају и могућност коришћења железнице.
На просторима где се планирају отворена складишта, зависно од технолошких
услова, могуће је поједине делове наткрити или потпуuо покрити, с тим што покривени
део улази у степен заузетости целог локалитета.
3а формирање нових привредних комплекса унугар постојећих или планираннх
привредних садржаја, утврђени су исти урбанистички параметри:
дозвоњена спратност производних објеката је П, ВП или П+1; спратност
административних објекатаје до П+2; у изузетним случајевима може се дозволити већа
спратност, када објекти представЈвају просторне репере већих комплекса или су
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карактеристични због посебних конструктивних и технолошких потреба; унутар
комплекса ускладити спратност;
максималан стспен заузетостије 50%, а индекс изграђености до 1,5;
у комплексима чији је степен заузетости испод 50% сви објекти се могу
доградити до назначеног степена под условом да не ремете постојеће технолошке линије;
уколико се у постојећим границама мења основна техничко-технолошка концепција,
потребноје за такве комплексе урадити урбанистичке пројекте; такође у случају сложене
технологије или комплекса већих од 1 ћа, неопходна је дала разрада урбанистичким
пројектом;
парцеле постојећих комплекса се задржавају; могуће је спајање са
суседном парцелом и деоба постојећих комплекса на мање целине;
нове парцеле треба да буду приближно правилног геометријског облика,
да имају излаз најавну поврпіину, а површина за већину нових комплексаје минимално
1000 м2 са фронтом ширине 25 м; дозвоњено одступање од утврђених мера је 1О%;
Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса;
заступњеност зелених површина на комплексу зависи од величине
комплекса, односно комплекси поврмине до 1 ћа треба да имају минимално 20% зелених
површина, комплекси површине 1-5 ћа 25%, а већл комплекси преко 5 ћа З0-50% зелених
површина.
Обавеза израде процене утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче
утврдиће се у складу са законском регулативом која важи у тој области.
-

-

-

-

На простору радних зова није дозвоњено одлагање отпадних материја или
рециклирање, нзузев ако се гіримењује модерна технологија у затвореним просторима.
У радним зонама се не планира становање. У зонама где се радни простори
граниче са стамбеним зонама водити рачуnа о компатибилности садржаја.
Пијаца се може планирати за продају стоке и продају nоврћа на велико и мало. С
обзиром na то даје у Футогу као поњопривредна грана значајно заступњено повртарство,
као и у околини која гравитира Футогу, неопходно је планирати простор оваквог
садржаја у оквиру претежне намене радиа зона. Као пратећu садржај пијаце плапира се
паркинг простор за путничка возила и паркинг простор за теретна возила. Максимална
спратност објеката пијацеје П+1.
Зеленило у оквиру других памена
Планирани простори уз радне зоне, у зависnости од делатности и просторних
могућности, морају да садрже зелсно заштитно окружење. У смислу одвајања од околnих
намена, заштите од буке, nечистоћа и ветрова, подижу се вишеслојни зелени појасеви
шириие од 10 до 50 и више метара. На овим просторима могуће је организовати
рекреацију радника, као и паркирање аутомобила.
3аступњеност зелених површина у радним комплексима зависи од њихове
величине. Комплекси величине до 1 ha треба да имају минималnо 20% зелених
површина, величине 1-5 ha 25%, а већи преко 5 ћа З0-50% зелених површина.
Вегетација треба да буде заступњена високим листопадnим дрвећем,
декоративним, партерним зеленилом и озелењеиим жардинијерама. Ободом сваког
појединачног комплекса потребно је формирати зелени заштитни појас од високог
зеленила.
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1.3.

Цињ доношења плана

Цил израде и доношења плана је да се утврде намена землишта и правила
уређења и правила грађења, у складу са претежвом наменом површина утврђеном
Планом тенералне регулације, као и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску и
водну инфраструктуру, те дефинише начин реализације планираних садржаја.
Планским решењима ће се створити услови за реализацију планираних садржаја,
складу
са новим захтевима пословања. Тиме ће се створити услови за дали урбани и
у
привредни развој овог nодручја, у складу са генералним опредењењима развоја
населеног места Футог.
2.

ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом је обухваћено грађевинско nодручје у Катастарској општини Футог,
унутар описане граиице.
За почетну тачку onuca границе плана утврђена је осовинска тачка број 538 на
осовини Улице Соње Маринковић. од ове тачке у правцу истока граница прати осовину
планиране улице до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле број 1971,
затим скреће ка југу, редом прати nреіходно описан правац, заладну границе парцеле
број 197 1, северну и западну границу парцеле број 1977(пут) и долази до тромеђе парцела
бр. 1977(пут), 1978 и 1993. дале, граница скреhе ка западу, прати северну границу
парцеле број 1993, затим ка северу прати заnадну границу парцеле број 1980 до пресека
са јужном регулационом линијом планиране улице. Од ове тачке граница скреће за
западу, прати јужну регулациону линију планиране улице до пресека са источі-Іом
регулационом линијом плаuираuе улице, затим скреће ка југу, прати источну
регулациону линију планиране улице до тромеђе парцела бр. 1993, 1990/6 и 1990/3 1.
дале, граница скреће ка истоку, обухвата и прати границу парцеле број 1990/6, затим
nрати северну границу парцеле број 6815(Улица Моше Пијаде) до пресека са занадном
регулационом линијом планиране улице. Од ове тајке граница скреће ка северу, прати
западну регулациону линију плаuиране улице до пресека са северном регулационом
линијом плаuиране предшколске установе, затим скреће ка западу, прати северну
регулациону линију планиране предшколске установе до пресека са западном границом
парцеле број 1990/5 и управним правцем долази до осовине Улице Соње Маринковиh.
дале, граница скреће ка северу, прати осовину Улице Соње Маринковић и долази до
почетне тачке описа границе плана .
Планомје обухваћено је 20,98ћа.
3.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1.

Концепција уређења простора

Секундарни сектор, пре свега индустрија и производно запатство, има највеће
учешће у дохотку и броју заnослених у Футогу. Развој индустрије креће се у правцу
ревитализације nостојећлх погона, пресењења појединих погона са неусловних на нове
локације, као и изградње нових из области металне, прехрамбене и дрвопрерађивачке
делатности, те грађевинарства, производног занатства и складиштења. Уз коришћење
постојећлх ресурса, оптимално ангажовање простора и уважавање прописа о заштити
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животне средине, гтотребно је обезбедити простор који ће омогућити развој оВих
делатности у населеном месту Футог.
Обавеза израде процене угицаја на животну средину утврдиће се у складу са
законском регулативом која важи у тој области. На простору обухваћеном планом није
дозвоњено одлагање отпадних материја или рециклирање, изузев ако се примењује
модерна технологија у затвореним просторкма.
Радна зона у обухвату плана, планира се као простор за секундарне и терцијарне
делатности, с тим да се омогућава формирање већих радних комплекса у североисточном делу обухвата плана и мањих комплекса (производних погона) у средишњем
делу. Ујужном делу, где у ближем окружењу има више постојећих објеката породичног
становања као и планирана предшколска установа, планирају се делатности из
терцијарног сектора, које својим функционисањем неће штетно угицати на окружење. С
обзиром даје у Фyгогу, као и у околини која гравитира Фyгогу, поњопривреда заступњена
као значајна привредна грана, Планом генералне регулације утврђено је да је у оквиру
радних зона неопходно планирати и сточну пијацу у оквиру претежне намене радна зона.
Стога се у северном делу простора обухваћеног овим планом планира пијаца за продају
стоке и продају поврћа на велико и мало, за коју се угврђује обавеза израде урбанистичког
пројекта.
Пословни садржаји у радној зони биће оријентисаnи превасходно на друмски
саобраћај, који је једини вuд саобраћаја у ближем окружењу.
Осим постојећих улица Соње Маринковић и Моше Пијаде, саобраћајну мрежу
чине и планиране саобраћајнице које се трасирају претежно по постојећлм прилазима и
атарским путевима, као и надовезивање на планиране саобраћајнице из планске
документације која се тиче ближег окружења, тако даје укупно формирано шест блокова.
3.2. Подела на блокове и намена земњишта
Основна концепција просторног уређења и поделе простора проистекла је из
претежне намене површина и услова утврђених Планом генералне регулације. У складу
са графичким приказом ,,План намеие nовршина, саобраћаја, регулације и нивелације у
размери 1 :2500, утврђена је подела на блокове (шест блокова).
У оквиру подручја обухваћеног планом површине јавне намене чиниће
саобраЋајне површине, површина плаnирана за пијацу и заштитно зеленило које се
планира ујугоисточном делу.
Остале површине намењују се превасходно за секуnдарне и терцијарне делатности
у радним зонама (сnратности П до П+2), што је и основна намена простора, а заступњена
је у блоковима бр. 2-5. У блоку број 1 планира се пијаца запродају стоке и продају поврћа
на велико и мало, док се блок број б намењује за заштитно зеленило.
Намена секундарних и терцијарnих делатности подразумева различите привредне
садржаје из области производне и прерађивачке индустрије која ће користити савремену
технологију за своје технолошке процесе, грађевинарства, саобраћаја и веза као и
садржаје из области трговине, угостителства, услужног и производног занатства,
саобраћаја и комуналних делатности.
Израда урбанистичког пројектаје обавезна за простор на којима се планира јјијаца
и за комплексе веће од lha.
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3.3.

Нумерички показатели

Табела: Оквирни биланс површина
HAMEHA поВРшиНА

Површина (ћа)

Процелат %

Укупна поврмина обухвата плана

20,98 ћа

100,00

Површине јавне намене

10,93

52,22

Саобраћајне површине

4,70

22,50

Заштитно зеленило

0,93

4,42

Пијаца за продају стоке и поврћа на велико и 5,30
мало
10,05
Површине осталих намсна
Радне зоне
Пословање терцијарне делатности
-

3.4.

25,30
47,78

8,29

39,36

1,76

8,42

План регулацијс површина јавне намене са нивелацііјом

3.4.1. План регулације површина јавне намене
Планом су утврђене површине јавне намене. 0д целих и делова постојећих
парцела образоваће се парцеле површинајавне намене, према графичком приказу План
регулације површинајавне намене у Р 1 : 2500.
Повріпинејавне намене су:
саобраћајне површине• целе парцеле бр. 1990/4, 1990/7, 1990(1 8 и
деловипарцелабр. 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,

пијаца: цела парцела број 1990/3 и делови парцеле бр. 1 974, 1976,
зелене површине: цела парцела број 1990/6 и делови парцеле бр.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на
графичком приказу План регулације површинајавне намене , важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине улица или у односу на
постојеће границе парцела. Осовине улица дефинисане су координатама осовинских
тачака.
3.4.2. План нивелацијс
Грађевинско подручјс обухваћено планом налази се на надморској висини од
77,50м до 81,00м.
Планиране улице у висинском погледу углавном су прилагођене постојећем
терену, повріnине осталих намена прилагодити планираним нивелетама улица, што
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изискује знатно насипање ( на појединим местима и до 2м ) и равнање терена. Уздужни
падови улица су испод 1,О%, а најчешће око Q2О%. Нивелете заштитних тротоара око
објеката ускнадити са нивелетом улице, а рачунати са попречним падом од око 2,00 %.
У оквиру датог нивелационог решења дозвоњена су и извесна одступања, која не
нарушавају основну концепцију плана.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
кота прелома нивелете осовине улица,
интерполована кота,
нагиб нивелете.
3.5.

Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Предложено саобраћајно решење заснива се на положају постојеће Улице Соње
Маринковић, постојећим атарским пугевима и изградњи нових улица које су планиране
у урбанистичхим документима који обухватају ово подручје.
Поред двосмерних коловоза који се планирају дуж целе Улице Соње Маринковић
и планираних улица, предлаже се и изградња тротоара у оквиру попречних профила
планнраних улица
Секундарну мрежу (сабирне и приступне улице) са основном функцијом
дистрибуције цињног и изворног саобраћаја унутар самог насења чине планиране улице
у оквиру радне зоне.
Планнрано решење саобраћајне мреже засннва се на потреби решавања књучних
проблема које је проузроковао саобраћај у постојећем стању, развоју саобраћајне мреже
планиране плановима ширег подручја (ПГР-ом), а све у складу са развојем планираних
садржаја на овом простору. На простору у обухвату плана планира се приближно
ортогонална мрежа саобраћајннца, са попречним профилима који омогућавају смештаіbе
неопходне инфраструктуре, коловоза и тротоара.
У зонu мале прuвреде nредвиђа се паркирање у оквиру појединачнuх комплекса, а
у складу са просторним могућностима и потребама спецuфичних садржаја.
Постојећа окретница јавног градског гіревоза која се налази у регулацији Улице
Соње Маринковић се планом измешта на простор јавне површине уз раскрсницу Улице
Соње Маринковић и плаuиране улице (осовинска тачка 220) који је изван обухвата овог
плана. дуж Улuце Соње Марuнковић се планuра изградња бициклистичке стазе.
3.5.2. Водна ипфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом обухваћеног подручја планира се преко постојеће водоводне
мреже са плаuuраним проширењем, а у оквиру водоводног сuстема Града Новог Сада.
Постојећа секуuдарна водоводна мрежа, профила је ® 100 мм, изграђена је дуж
продужетка Улице Соње Марuнковић.
Планом се омогућава реконструкција постојећих деоница секуuдарног водовода,
које су дотрајале нли су неодговарајућег профила, као и њихово измештање, према
планираном размештају инсталација, у профилу улице.
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Корисници који имају потребе за водом у оквиру технолошког процеса, која није
квалитета воде за пиће, потребе за истом Могу решити захватањем подземне воде.
Захватање подземне воде се предвиђа преко бујпених бунара у оквиру комплекса,
односно, дистрибуција ове воде биће преко планиране водоводне мреже за ову намену.
Количине захваћене подземне воде и режим захватања исте, дефинисаће посебним
условима, надлежни орган.
Планира се реализација водоводне мреже, профила О100мм, у свим
Новопланирапим улицама, као и у постојећим, где је данас нема. Планирана водоводна
мрежа повезаће се на постојећу населску водоводну мрежу, и функционисаће као једна
целина.
Планом предвиђена водоводна мрежа, како је то дефинисано условима ЈКП
Водовод и канализација , моћи ће да се повеже на постојећу водоводну мрежу, тек
након реализације доводника воде за насење Бегеч.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обухваћеног подручја планира се да
буде сепаратно.
Планира се одвођење отпадних вода, преко затвореног канализационог система за
отпадне воде.
Планирана секундарна канализациона мрежа реализоваће се у свим гтостојећим и
планираним улицама, биће профила О25Омм и бнће оријентисана према постојећој
населској канализацији отпадних вода, у Улици Соње Маринковић, односnо, Улици
Моше Пијаде.
У оквиру планираnог канализационог система обухваћеnог подручја, омогућава
се изградња црпне станице отпадних вода, уколико се за тим укаже потреба. Црпна
станица планира се као гнахтна, односно, у потпуцости као подземnи објекат и
реалнзоваће се у оквиру регулације улнце
до реализације затвореног канализационог система, омогућава се решавање
отпадних вода преко водоnепропусних септичких јама, које треба градити на парцели
корнсника и на миnuмалној удалеnости од суседних парцела 3,0 м.
Одвођење атмосферских вода, подручја обухваћеnог овим плаnом, биће преко
планuране и постојеће уличnе отворене каналске мреже, која ће бити оријеnтнсаnа према
северу, односно, према постојећем отвореном каналу, који функционигпе у склопу
мелиорационог слива ,,Сукова бара .
У отвореnу уличну каналску мрежу, одnосно, отворени мелнорацнони канал,
могућеје упустити само атмосферске воде које су по квалитету у јј категорији водотока.
Омогућава се делимично или потпуnо зацевњење деоница отвореnе уличне
каналске мреже, где то просторнu и хидраулички услови захтевају.
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3.5.3. Еііергстска инфраструктура
Снабдсвање слсктричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање је трансформаторска
станица (ТС) 110/20 kV Футог , која се налази северно изван обухвата плана. Од ове ТС
ће полазити 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 kV, a од ових ТС ће полазити мрежа јавног
осветњења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно
и поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.
Већј Део подручја у радним зонама није покривен електроенергетском мрежом, а
планирана изградња на новим просторима имплицираће потребу за додатним
калацитетима. За снабдевање електричном енергијом планираних садржаја изградиће се
одређен број нових ТС, у зависности од потреба. 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 објеката, у приземњу
објекта. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски прилаз
ширине минимално 3м (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 ку мрежу која ће се градити подземно. На просторима планиране
изградње планира се изградња инсталације јавног осветњења.
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 Нови Сад.
У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за пролаз
електроенергетских каблова.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог
система.
Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати из градске гасне
мреже средњег притиска који полази од Главне мерно-регулационе гасне станице
(ГМРС) ,,Фугог Іі Из ГМРС, у оквиру које се налази и мерно-регулациона станица
(МРС), полазе гасоводи средњег притиска који преко сопствених МРС снабдевају
поједипе пословне садржаје. Из ове МРС ће полазити дистрибу-гивна мрежа притиска до
4 bar са које ће се снабдевати и планираuи садржаји изградњом прикњучка од постојеће,
односно планиране мреже до мерно-регулационих сетова и котларница у објектима. У
случају потребе за већим количинама топлотне енергије, могуће је изградити доводни
гасовод притиска до 16 bar u сопствену мерно-регулациону станицу на парцели
корисника.
.

Оставња се могућност пословним комплексима да се снабдевају из локалних
топлотних извора, уз употребу енергената који не утичу штетно на животну средипу
Обновњиви извори енергије
На овом подручју постоји могућлост коришћења следећих обновњивих извора
енергије:
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1) Соларна енергија
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 системаваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.
-

Активни соларни системи
соларни системи за сопствене потребе и
комерцијалну употрсбу могу се поставњати под следеtшм условима:
-

-

објекти породичног становања
на кровним површинама и фасадама
главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвоњава се поставњање
соларних система
површине јавне намене на стубовима јавне и декоративне расвете и за
потребе видео-надзора, за осветњење рекламних паноа и билборда, за
саобраћајне знакове и сигнализацију дозвоњава се поставњање
фотонапонских панела.
-

2) Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдеЕање топлотном енергијом
објеката коришћењем брикета, пелета
З) (Хидро)геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама могу се поставњати у сврху загревања или
хлађења објеката. Ако се поставњају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, оне могу
бити искњучиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара (осим за физичка
лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа. Обавезно је извести упојне
бунаре. Није дозвоњено упуштање воде у канализациони систем или изливање на
отворене површине.
Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе
коришћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења
енергије.
4) Енергијаветра
Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 15 kW) могу се
поставњати на парцелама намењеним породичном становању, тако да висина стуба није
већа од удањености стуба од објекта на самој парцели или од границе суседне парцеле.
Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе
коришћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења
енергије.
3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње
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;
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-

-

-

-

-

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, тромбмипіелов зид, термосифонски колеісгор итд.);
поставњати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колеісгоре)
као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвоњавају;
размотрити могућност поставњања кровних вртова и зелених фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
код постојећuх и нових објеката размотрити могућност уградње
аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у
објекту.
поставјЂати пуњаче за елеісгричне аутомобиле на јавним и осталим
површинама nредвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројекговани, изграђени, корипіћени 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 утврђује се 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 rрејање и хлађење, водовод, јавна расвета,
управњање отпадом, јавни транспорт идр.)
Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта
nредвиђеног за приклучење на неки од система снабдевања топлотном енергијом оnреми
уређајима за регулацију иlили мерење предате топлотне енергије.
3.5.5. Електронске кочуникације
Ово подручје ће бити комплетно прикњучено на системе електронских
комуникација.
Планира се осавремењавање телекомуникационих чворипта 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 земњишту, као и на јавној површини, у
регулацијама постојећuх и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне
и техничке могућности. Уколико се nоставњају на јавној поврптини, потребно је да буду
на постојећuм или планираним трасама водова електронских комуnикација. Удањеност
ових уређаја од укрштања пугева треба да износи минимално 20м од осовине. Уколико
се кабинети поставЈЂају на осталом грађевинском земњијлту, потребно им је обезбедити
колски приступ ширине минимално 3м. Планира се и изrрадња приводних каблова u WіFі пристуnних тачака, као и поставњање система за видео-надзор, у оквиру регулација
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површинајавне намене (на стубовимајавне расвете, семафорима, рекламним паноима и
сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).
Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде пројектована као
,,отворена (Ореп acceѕѕ network) тј. да ће бити омогућен приступ и пружање сервиса
свима који задовоње поставњене услове, а у ци.њу побоњіпања квалитета и смањења цена
услуга. Истовремено, мрежа електронских комуникација Града Новог Сада са оптичким
кабловима је ресурс који може да омогући ефикасније и економичније функционисање
града кроз сервисе као што су да.њинска контрола саобраћаја, контрола семафора,
д&њинско очитавање водомера, очитавање и уnравњање мерним уређајима топлане итд.
-

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.
У подручју плана намењеном породичном становању постоји надземна
телекомуникациона мрежа, којује потребно демонтирати и изградити подземно.
У оквиру стамбепих објеката са випіе стамбених јединица, стамбених зграда са
више корисника іЈростора и стамбепих делова стамбено-пословних зграда потребно је
поставити ипсталацију заједничког антенског система, који омогућава независаn пријем
услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.
Подручје у обухвату плана покрива емисиона станица Црвени Чот, са
координатама 45009 З.96N 190424О.О2 Е
Плаnира се потпуnа покривеност овог подручја сигnалом мобилне телефоније
свих надлежних оператера.
На подручју је могуће поставњати системе мобилне телефоnије уз поштовање
следећих услова:
-

-

-

-

-

-

антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу
nоставњати у оквиру регулације површина јавне намене (на стубове јавне
расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управњача јавним
земњиштем и власника објекта na који се поставња (стуба);
антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских
комуnикација, могу се поставЈБати на антенске стубове на nарцелама
намењеним пословању и зелепим површинама уз обавезну сагласnост
власника; базне станице постав.њати у подножју стуба, уз изградњу
оптичког приводног кабла до базnе станице;
антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу се
nоставњати na кровне и горње фасадне површиnе објеката уз обавезну
сагласност власника тих објеката, односnо скупштине стапара;
антенске системе поставњати уз поштовање свих правилника и техничких
nрепорука из ове области;
уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера,
размотрити могућност заједничіе употребе;
обавезноје извршити периодична мерењајачине елсктромагнетног зрачења
у близиnи антенског система, а посебно утицај на оближње објекте
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становања који се налазе на истој или сличиој висини као и антенски
систем;
за поставл.ање антенских система и базних станице мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишјење
надлежног органа управе.
3.6.

План урсђсња зелепих и слободних површина

Зеленило на nростору обухваЈеном овим планом састоји се од зеленила унугар
поврніинајавне намене у оквиру саобраћајница и зеленила осталих намена радне зоне
и заштитног појаса.
-

Постојећи двоструки дрворед у Улици Соње Маринковић наставиће се у
продужетку улице садницама приближне старости, исте врсте. Саобраћајно решење ће
се уклопити са постојећuм и планираним дрворедом, а у зависности од ширине
попречних профила и њихових садржаја формираће се двострани или једнострани
дрвореди. Такође је важно ускладити поставку стабала у дрворедима са колским
прилазима објектима и инфраструктуром! За овакав наt-іин озелењавања треба користити
квајтитетне дрворедне саднице, старости најмање осам година. Размак стабала треба да
буде од 8 до 10 м у зависности од врсте дрвећа.
У зони намењеној пословању, зеленило ће имати улогу изолације главних
административних и јавних објеката и главних пешачких праваца. Улазни правци и
прилази у објекте обогатиће се партерним уређењем. Приликом уређења, избор бињног
материјала треба да садржи претежно аутохтоне врсте, различитих биЈЂних категорија
(високо и ниско дрвеће, високо и ниско жбуње, као и цветне поврінине). Комплекси
величине до 1 ћа треба да имају минимално 20% зелених површина, величине 1-5 ћа 25%,
а већu, преко 5 ha, З05О% зелених површина.
Зелени појас је важно формирати у функцији заіnтите и ради одвајања појединих
делова у оквиру комплекса. Може бити заснован у слободном пејзажном стилу или
сачињен од стабала поставњених у редове различите сгјратности. Ограде комплекса је
могуће маскирати садњом пузавица.
Начин и уређење зелених површина зависи од структуре терена, као и од функције
и положаја објеката. У највећој мери заступл.еност садног материјала треба да буде
сачињен од аутохтоних врста дрвећа и жбуња (липіћарске и четинарске врсте).
Постојећи заштитини појас се састоји делимично од воћњака а већим делом од
лишћарских врста. У смислу одвајања од околних намена, заштите од буке, нечистоћа и
ветрова, заiтјтитни појас ће се допунити квалитетним садницама аутохтоних врста.
3.7. 3аштита градителског наслеђа
Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на
подручју обухваћеном планом нема заштићених културних добара, нити регистрованих
објеката под претходном заштитом, а такође, није утврђено постојање археолошких
налазишта.
У складу са чланом 109. Закона о културних 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 запітиту
,
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споменика културе и да предузме мере да се налаз Не уНишти и не оштети и да се сачува
на месту и у іІоложају у комеје откривен.
3.8.
Заштита природНих добара
У складу са доставњеним условима Покрајипског завода за запЈтиту природе који
је дадлежан за вођење Регистра загптићених природних добара, констатује се да се
обухваћено подручје налази у непосредној близини стаиишта замтићених и строго
заштићених врста NЅАО6!
У складу са тим, Покрајински завод за зајдтиту природе утврдио је услове заштите
природе:
1. У складу са просторним могућлостима неопходно је очување!
нодизање
заічтитног зеленида унутар предметног нростора, као и на граничном делу
према околним просторним садржајима. Сагласно потребама заштите
биодиверзитета ван загптићених подручја, неопходно је повезивање
заленила у оквиру изграђених површина са вегетационим целинама
еколошки значајних подручја. Проценат уређених зелених површина треба
да износи најмање 3О% укупне површине парцеле, сагласно потребама
очувања станишта заштићених и строго заштићених дивњих врста
(иајближе NЅАО6), а у складу са Планом генералне регулације насењеног
места Футог (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 14/15 и 21/17).
2. У појасу од 200 м од станишта:
применити одговарајућа решења заштите природних и блиско природних
делова станишта од утицаја светдости: смањена висина светлосних тела,
усмереност светлосних снопова премањ саобраћајницама и објектима,
примена посебног светлосног спектра на најосетњивијим локацијама,
ограничавање трајања осветњења на прву пловину ноћи и сл; применити
засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно према
подручјима еколошке мреже;
применити одговарајућа планска и грађевинско-техничка решења за
смањење утицаја буке: лоцирање саобраhајница и активности који су
извори буке на већем растојању од станишта, одговарајући распоред
објеката иди примена заштитних баријера према осетњивом простору,
избор оnреме која емитује мањи ниво буке, nригуіпење буке на самом
извору настанка и сл;
резервисати простор за појас заштитног зеденила на локацијама на којима
се најефикасније смањује утицај осветњења и ширење буке; у случају
блокова са већим бројем корисника, може се предвидети подизање два или
више параледних nojaca зеленила;
услов за изградњу укопаних складишта је да се њихово дно налази изиад
коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинскотехничких решења којим се обезбењује спречавање емисије загађујућих
материја у околни nростор.
3. У појасу од 500 м од станишта:
забрањују се планска решења којнма се нарушавају карактеристике
хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора u
опстанак врста и станишннх тиnова;
за озелењавање ннје дозвоњена прнмена инвазивннх врста.

-

-
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4. 3абрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у крајњи
реципијент. Квалитет пречишhеног ефлуента мора задовоњавати
прописане критеријуме за упуштање у крајњи реципијент у складу са
захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја
у воде и роковима за њихово достизање (,,Службени гласник РС , бр.
67/11,48/12 и 1/16).
5. Применити грађевинско техничке мере за потребе смањења емисије
честичних материја и испарњивихједињења, у складу са захтевима Уредбе
о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
nостројења за сагоревање (,,Службени гласник РС , број 6/16).
6. Управњање отпадним материјалима као алтернативним енергентима
вршити сагласно одредбама Правилника о условима и начину сакуплања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије (,,Службени гласник РС ,
број 98/10) и других прописа. Привремено складиштење евентуално
присутног опасног отпада вршити у складу са чл. 36. и 44. Закона о
управњању отпадом (,,Службени гласник РС , бр. 39/09, 88/10 и 14/16).
7. Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити
природе (,,Службени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка и
14/16 и 95/2018 др. закон), који извођача радова обавезује да, уколико у
току радова пронађе геолошка или палеонтолошка документа која би
могла представњати заштићену природну вредност, иста пријави
Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере
заштите од уништења, оштећења или крађе.
-

-

-

3.9.

Инжењерско геолошки и прироДни услови
-

Категорије терена према логодности за изградњу
На основу инжењерско геолошке карте, на простору у обухвату плана, заступњен
је терен непогодан за градњу (оријентационо дозвоњено оптерећење: 1,5-0,5 kg/см2).
-

Литолошка класификација
Литолошку класификацију предметног простора чине:
старији речни наnос; глиновито песковит; до извесног степена
консолидован и
седимеnти лесних долина, преталожен лес, обогаћен органским
материјама, стишЈЂив.
-

-

Педолошка структура
Заступњени тип земњишта на предметном nростору је чернозем на алувијалном
наносу посмеђени.
-

Климатске карактеристике
Клима је умерепо-континенталног типа са карактеристнкама субхумидне и
микротермалне климе. Главnе карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са
малом количином падавина, док су зиме хладне, са сnежним падавинама. Пролећни и
јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количипом падавина.
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Временска расподела nадавина се карактерише са два максимума:јули 72,8 мм!м2
и децембар 58,5 пiпi1м2, и два минимума март 35,3 ммјм2 и септембар 33,4 пші1м2, при
чемује укуцна сума воде од падавина 593 nіnіјм2.
-

Период у којем се појавњују мразни дани траје од октобра до маја. Период са
појавЈЂивањем тропских дана траје седам месеци и то од априла до октобра.
Релативна влажност ваздухаје у распону од бО-80% токоМ целе године.
Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра
нису посебно значајни. Јачипа ветраје између 0,8 1-1,3 1 mјѕ.
Сеизмичност
Сеизмичке
карактеристике
условњене
су
инжењерско-геолошким
карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и
другим факторима.
Према карти сеизмичке рејонизације подручје плана се налазн у зони осмог
степена МСЅ скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се разликовати за 1°
MCѕ штоје потребно проверити истражним радовима.

3.10. Услови и мере заштите и унапређења животіiе средине
Ради очувања и унапређења квалитета животне средине, у складу са Законом о
зајтјтити животне средине (,,Службени гласnик РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон,
72/09 др. закон, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), приликом реализације планских
решења подразумева се спречавање свих видова загаЂења.
У оквиру зоне привредних делатности нису дозвоњене активности које би могле
да наруше квалитет животне средине у смислу аерозагађења, загађења земњишта,
вибрација, производње отпада и др. штетних утицаја и које би негативно утицале на
околно породично становање, али и шире.
-

-

Изградња производних и пословних објеката ће се спроводити у складу са
важећим техничким нормативима за изградњу, уз примену технологија и процеса који
испуњавају nponucane стаnдарде животне средине.
Посебну пажњу посветити примени прописа о хигијенско-техничкој заштити и
заштити човекове околине на простору планираnе пијаце намењене продаји стоке и
поврћа (заштитна ограда комнлекса, простор асфалтираn или поплочан отпорним
материјалом на оштећења, погодан за чишћење и одржавање, правилно одлагање
отпадних материја и сл.). На простору планиране пијаце, неопходно је озелењавати
паркинг просторе и слободне површине ради зајптите продаваца и купаца од утицаја
високих температура током летњег периода, као и ободnе делове, како би се створила
зелена заштитна зона која штити околно породично становање од штетних утицаја
(гасови, прашина, бука).
Простор који се налази у окружењу пијаце треба да буде укњyчен у мрежу
мониториnга сталног праћења аерозагађења и буке, како би се, у случају високих
концентрација или прекорачења граничних вредности загађености ваздуха и нивоа
комуnалне буке, предузимале адекватне мере заштите.
3а све пројекте који се планирају у границама плана сагледаће се потреба
покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени
-
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утицаја на животну средину (,,Службени гласник Рс,,, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за којеје обанезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС,,, број
114/08).
3аштита ваздуха
Услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу емисије,
успоставлање мерних места за праВење аерозагађења, а у складу са резултатима мерења,
ограничавање емисије загађујућих материја до дозволених граница.
Праhење и контрола квалитета ваздуха на предметном подручју спроводиће 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), односно у складу са важећим прописима који регулишу
ову област.
У технолошком процесу, неопходнаје примена савремених, чистијих технологија,
које ће догјринети смањењу аерозагађења. Поставњање филтера и посебних система за
пречишћавање издувних гасова, допринеће смањењу емисије загађујућлх материја у
ваздух.
С обзиром да се на простору у обухвату плана очекује интензиван теретни
саобраћај, мере заілтите биће обезбеђене задржавањем и допуњавањем постојећег
зеленила уз саобраћајнице (нарочито двоструког дрвореда врба у Улици Соње
Маринковић), као u унутар комплекса намењених за привредне делатности. За
озелењавање користити оне врсте дрвећа које имају велико фитоцuдно и бактерuјско
дејство, као и велику отпорност на прашину и издувне гасове.
І-јеопходно је успоставитu одговарајући систем управњања отпадом, чиме ће се
спречнтu настајање дивњих депоннја и емuсија метана у ваздух.
3аштита вода
Заштита вода оствариће се применом одговарајућих мера уз уважавање следеће
законске регулативе:
Закона о водама (,,Службени гласник рС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18-др.закон),
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућлх матерuја у воде и
роковuма за њихово достизање (,,Службенu гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и
Уредбе о граничним вредностима загађујућuх материја у површинским и
подземним водама и седименту н роковима за њихово достизање (,,Слжбени
гласнuк РС , број 50/12), односно у складу са важећим пропuсима који
регулишу ову област.
Заулене атмосферске воде са манипулатuвних површuна, као u воде од прања и
одржавања тих површина (паркuнг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложннк за
механичке нечuстоће и сепаратор уња и масти и тек потом испустити у реципuјент.
-

Саннтарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног комуналног
предузећа.
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Технолошке воде се могу испуштати ујавну канализацију. Зависно од потреба код
загађивача лредвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода,
тако да њихов квалитет задовоњава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, а пре пречишћавања на Постројењу за пречишћавање отпадних вода, тако
да се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујуhнх материја у воде и роковима за њихово достизање.
Заштита зсмњишта
Праћење параметара квалитета земњишта је неопходно како би се спречила
његова деградација услед продирања опасних материја. Земњиілте треба контролисати у
складу са Правилником о дозвоњеним количинама опасннх н штетних материја у
земњишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (,,Службени гласник
Рс број 23/94), односно складу са важећлм прописима
у
који регулишу ову област.
Загађивач земњишта који испуштањем опасних и штетних материја загађује
земњиште, дужанје да сноси трошкове рекултивације, односно санације земњншта.
Зауњене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа, морају
се прихватити путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и
течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским захтевима.
Мере заштите земњишта обухватају следеће:
приликом извођења радова, водити рачуна да се не нарушава површински
слој земњишта,
редовно чистити манипулативне и паркинг просторе,
спречити одлагање отпадпих материја на места која нису предвиђепа за ту
намену,
озелењавати слободне површине у што већем проценту,
адекватг-іо решити одвођење отпадних и атмосферских вода.
-

-

-

Мере заштитс од отпадних материја
Са отпацима се мора поступати на начин којим се обезбеђује заштита животпе
средине од њиховог штетног дејства, организовано сакупњање, рационално коришћење
отпадака који имају употребну вредност и очување њиховог квалитета за дању прераду,
као и ефикасно уклањање и безбедно одлагање, односно складиштење отпадака.
Неопходно је класификовати врсте отпада којн ће се генерисати у оквиру планираног
подручја: комуиални чврст отпад, индустријски, рециклабилни, опасан отгјад и др.
Систем управњања отпадом мора бити усклађен са Законом о уnравњању отпадом
(,,Службени гласник
бр. 36/09, 88/1 0, 14/16 и 95/1 8-др.закон) и подзаконским актима
Правилник о начину складиштења, паковања и
која проuстичу из овог закона
обележавања опасног отпада (,,Службени гласник РС број 92/10), Правилник о
условима и начину сакупњања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се
РС
користи као секундарна сировина или за добијање енергије (,,Службепи гласник
,
број 98/10), односно са свим важећим прописима који регулишу ову област.
-

Органски отпад на простору планиране пијаце (остаци воћа и поврћа, бињни
остаци и сл.) потребно је рециклирати односно компостирати. При овом процесу из
органског отпада могу настати вредпе органске материје које се користе за побоњшавање
структуре тла, задржавање влаге, побоњшавање микробuолошке активност тла и др.
Број, врста посуде, место и технички услови за поставњањс посуда треба да буду
у складу са Правилником о условима за поставњање посуда за сакупњање отпада
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( Службени лист Града Новог Сада , бр. 19/11 и 7/14). Посуде треба да одговарају сврси
и капацитетима датих делатности.
Подлога на којој се поставњају посуде треба да је тврда и глатка: асфалтирана,
бетонирада, поплочана у нивоу прилазног пута возила за одвоз отпада или да има
навозну рампу нагиба до 15°, као н да има обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних
вода.
Ове површине морају испуњавати све хигијсЈіске услове у погледу редовног
чипјћења5 одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима
комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт неког технолошког процеса,
један је од озбињних складишних и еколошких проблема. да би се спречила
неконтролисана инцидентна ослобађања опасних материја, потребно је у потпуности
испоштовати све законске одредбе о транспорту и складиштењу опасних материја.
Meі e заштите оД бvке
Ради превенције, али и заштите простора 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 букс у животној
средини (,,Службени гласник рС 5 бр. 36/09 и 88/10), односно у складу са важећлм
прописима који регулишу ову област, предузимаће се одговарајуће мере за отклањање
негативног утицаја буке на животну средину.
Сви корисници простора плана своје активности морају прилагодити условима
којима he интензитет буке бити усклађен са вредностима прописаним Одлуком о
утврђивању акустичких зона на територији Града Новог Сада (,,Службени листа Града
Новог Сада , бр. 54/14 и 32/17), односно у складу са важећим прописима који регулишу
ову област.
Формирањем зелених површина унутар комплекса гјословања, дуж саобраћајница
и на простору према околном породичном становању, знатно ће се смањити ниво буке.
3.11.

Услови и мере заштите од елементарних непогода и других несрећа

Мерс замтите од елемептарних непогода
У цињу 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, дебњина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземннх
вода, ниво високе воде дунава 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 unu удеса.
Мере заштите од зсмњотреса
Највећи део подручја Футога се налази у зони угроженој земњотресима јачине 8°
MCЅ скале. Ради заштите од nотреса максимално очекиваног удара од 8° МСЅ скале,
објекти морају бити пројектовајји и реализовани у складу са Правилником о техничким
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Нормативима за изградњу објеката Високоградње у сеизмичким подручјима (,,Службени
лист СФРЈ5, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Мере заштите од пожара
ЗагІітиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних објеката
и њиховом међусобном удаленошћу, коришћењем незапаливих материјала за њихову
изградњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена5
односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о
заТјІтити Од пожара (,,Службени гласник РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 др. закон),
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 хидрантску мрежу за
инсталације хидрантске мреже за гангсње пожара (,,Службени гласник РС , број 3/1 8).
-

Мере заштите од удара грома
Заіптита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске
инсталације, Koja he бити правилно распоређена и правилно уземњена.
Склањањс лудиq материјалних и културиих добара
Склањање њуди, материјалних и културних добара обезбедити у складу са
важећом законском регулативом.
3.12. Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
Деци И старим особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких поврпјина применити
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и пристуn 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 несметаио кретање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према Правилнику о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и nриступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
3.13. 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 nланираних садржаја, у просторним целинама које су основ за спровођење,
nотребноје обезбедити пристуn планираних садржајајавној саобраћајној површини која
је изграђена или плапом предвиђена за изградњу
Потребан степен комуналне опремлености nодразумева решење у спабдевању
водом, одвођењу отпадних вода и сuабдевању електричном и тоnлотном енергијом.
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Комунално опремање ће се извршиТи приклучењем на изграђену или планом
предвиђену водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.
Изузетно, приклучење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте
који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који
ће имати таква техничхо-технолопјка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом
независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошкик стандарда.
4.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Општа првалила за уређсње и грађењс
Општа правила парцелацијс
Постојећа парцелација послужила је као основ за утврђивање услова за
образовање грађевинских парцела. Грађевинске парцеле настају парцелацијом и
препарцелацијом постојећих катастарских парцела.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза.
Грађевинска парцела на којој се планира изградња објекта мора да има излаз на јавну
саобра1 ајну поврмину Задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим
обликом, површином и ширином уличног фронта задовоњавају критеријуме за
формирање грађевинских парцела за реализацију планиране намене на начин дефинисан
планом.
Обавезно се врши препарцелација постојећuх катастарскuх парцела, када су
неопходне интервенције ради усаглашавања нових регулационих ширина улица и када
постојеће парцеле нису у складу са правилима парцелације.
Минимална површина грађевинске парцелеје 1.500 м2, а ширина уличног фронта
најмање 25 м.
Могуће је одступање од критеријума површине или ілирине уличног фронта
парцеле износu 10%!
Општа правила грађења
Могућа је изградња објеката секундарног и терцијарног сектора nривреде, чије
делатности не смеју да загађују воду, ваздух, тло, односно чији ће се неноволни угицаји
неутралисати унутар парцеле.
Потребноје обезбедити неопходну заштиту животне средине и сагледати потребу
покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (,,Службенu гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка
и 14/16), и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтеватн процена угицаја на животну средину
(,,Службени гласник РС,,, број 1 14/08).
-

Планом су угврђене регулационе линије свих улица, и то као планиране и
регулационе линије по постојећој граници парцеле. Сви технички елементи дефинисани
су на графичком приказу План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације
у Р 1 :2500.
У односу на регулационе линије, планиране су грађевинске линије. За планиране
објекте утврђена је грађевинска линија u то на удалености минимално 5 м од
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регулационе линије, а могуће их је увући и унутар парцеле/комплекса. У зони којаје у
непосредном контакту са планираном дечијом установом (блок број 5 јужна граница)
грађевинска линијаје утврђена на минималној уда.њености 10 м од регулационе линије.
У зони између регулационе и грађевинске линије могуће је поставити објекте
портирнице, рекламне елементе и сл.
-

На једној грађевинској парцели може се градити један или више објеката; на
парцели се могу градити исклучиво слободностојећи објекти пословне намене.
Дозвоњена спратност производних објеката је П, ВП или п+1; спратност
административних објекатаје до П+2; у изузетним случајевима може се дозволити већа
висина, када објекти представњају просторне репере већих комплекса или су
карактеристичии због посебних конструктнвних и технолошких потреба; унутар
комплекса пожењноје ускладити спратност.
Међусобна удањеност објеката на суседним парцелама!
комплексима, као и
распоред објеката унутар сваког комплекса зависе од технолошког процеса, услова
противnожарне заштите и заштите животне средине.
Објекте градити у бетонској или челичној конструкцији; кров је раван или кос
благог нагиба; посебно се преnоручује да се у фази nројектовања предвиде техничке
могућности за постав.њање соларних панела у виду фасадних, кровних или самостојећих
елемената, а у свему упућује се на примену мера енергетске ефикасности изградње
(видети подтачку 3.5.4.).
Паркирање nутничких и теретних возила у целини се планира у оквиру парцеле,
по нормативу једно паркинг-место на 70 ш2 нето изграђеног пословног простора,
односно број nаркинг-места се утврђује зависно од делатности која се реализује; коловоз
се гради са осовинским притиском за тешки саобраћај.
Поред придржавања хигијенско-техничких норматива који се односе на
удањеност од суседних објеката, обавезно је и одвођење површинских вода слободним
падом (минимално 1,5 %) nреко сепаратора за масти до реципијевата.
Застуn.њеност зелених површина на парцели/комплексу зависи од величине саме
парце/комnлекса, односно nарцеле површине до 1 ћа треба да имају минимално 20%
зелених nовршина, комплекси од 1-5ћа 25% а већи од 5ћа 30-50% зеленнх површина.
Парцеле се могу ограђивати пуном или траuсnарентном оградом висине до 2,20м.
4.1.1. Радна зона (секундарне и терцијарне дслатностн)
Блокови бр. 2, 3 и 4
Планира се изградња објеката намењених за секуuдарне и терцијарне делатности
на мањим и већuм комплексима.
Правила nарцелације
Блокови бр. 3 и 4 су испарцелисани на катастарске парцеле површине од око
1 .800м2 и као такве у потnуности задовоњавају урбанистичке параметре за формирање
грађевинске nарцеле.
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Постојеће парцеле као такве се могу задржати, могуће је спајање са суседном
парцелом, док деоба постојећих парцела на нове парцеле није могућа.
Блок број 2 се планира за потенцијално веће комплексе планиране намене, где је
д0зв0лена парцелација на више парцела, а све у складу са општим правилима
парцелације угврђених овим планом.
Правила грађења
Поред наведених оппітих услова за делатности, на овим локалитетима планира се
изградња већих и мањих погона и складишта, те објеката у функцпји индустрије,
грађевинарства, административног, услужног и производног занатства, а што укњучује
изградњу кланица, мешаона сточне хране, силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина,
те грађевинских производа и др.
Изградња објеката на планираним парцелама у блоковима бр. 2, 3 и 4 са источне
стране условњава се изградњом приступне саобраћајнице која се планира од Улице
Monіe Пијаде, са југа, до блока број 1 на северу, као и изградњом саобраћајнице и
инфраструктурним опремањем саобраћајнице у северном делу обухваћеног простора, уз
мелиоративни канал.
Пре изградње објеката неопходно је насипање терена ради одвођења
атмосферских вода и знптите од високих подземних вода, те се на овим просторима не
препоручује изградња подземних етажа.
Максимални степен заузетости је 50%, а индекс изграђености до 1,5.
За комплексе веће од 1 ha потребно је урадити урбанистичке пројекте; такође у
случају сложене технологије, неоnходнаје дања разрада урбаі-шстичким пројектом.
Грађевинска линија дефинише се на минималној удањености 5 м од од
регулационе линије саобраћајнице.
Застуnњеност зелених поврuіина на комплексу зависи од величине комплекса,
односно комплекси површине до 1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина,
комnлекси површине 1-5 ha 25%, а већи комплекси преко 5 ћа 3О-50% зелених поврнјина.
Озелењавање извести према условима за озелењавање датим у пододењку 3.6.
,,Плаu уређења зелених и слободних
4.1.2. Радна зона (терцијарне делатности)
Блок број 5
Правила парцелације
Планира се изградња објеката намењених само за терцијарне делатности на
nарцелама које ће се формирати у складу са општим правилима парцелације утврђених
овим планом.
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Правила грађења
Поред наведених општих услова за делатности, ови локалитети се намењују
изградњи пре свега мањих погона и складишта, као и објеката административног,
услужног и произВодНог занатства, те трговине и услуга, а што искњу-іује изградњу
кланица, мешаона сточне храпе, силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина.
Грађевинска линија дефинише се на минималној удалености 5 м од регулационе
линије, изузев портирница, тако да је обавезно уређење озелењених претпростора, а
грађевинска линија према јужној граници обухвата плана дефинише се на минималној
удалености 10 м од границе парцела, као би се тај појас према планираној дечијој
установи одвојио заштитним зеленилом.
Максимални степен заузетостије 50%, а индекс изграђености до 1,5.
Слободне површине грађевинских парцела намењују се за паркинг простор и
зелене површине: паркирање и гаражирање на свакој парцели се обавезно решава за
кориснике те парцеле применом одговарајућих норматива за поједине врсте делатности.
Паркирање и гаражирање за сопствене потребе обавезноје обезбедити на парцели.
4.1.3.

Пијаца
мало

простор за продају стоке и продају поврћа на велико и

Блок број 1
Комплекс пијаце планира се на северо-западном делу обухвата плана, који је
опасан саобраћајницама како би се направили повоњни услови за више могућности
решавања и организадије простора у којемје неопходно планирати паркинг простор, како
за купце тако и за продавце (теретни и путнички), затим продајни простор за ситну и
крупну стоку, објекте који су у функцији планираног садржаја(управна зграда, објекти за
смештај животиња, вага, утоварна рампа, појилишта за стоку и друrи пропратни објекти
који су неопходни за оргаuизацију овог вида пословних комплекса). Могућаје изградња
објеката у виду надстрешница за излагање стоке, како би се створили боњи и хуманији
услови продаје. Уколико се покаже потреба, осим наведених, могућаје изградња и неких
других садржаја компатибилне намене, који ће се утврдити у изради урбанистичкотехничке документације.
Максимална спратност објеката пијацеје до П+1.
Максимални индекс заузетости је ЗО%
Комплскс пијаде (блок број 1) се планира као јединствена парцела.
4.2.

Локације и услови за које је обавезна израда урбанистичког пројекта

Израда урбанистичког пројекта је обавезна за простор који је намењен за пијацу
за продају стоке и продају поврћа на велико и мало, (блок број 1), као и за комплексе веће
од 1 ћа.
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4.3.

Правила за опремање простора иифраструктуром

4.3.1. Услови за реализацију саобраћајних површина
За изградњу НоВих И реконструкцију постојеbих саобраћајних површина обавезно
је поштовање одредби:
Закона о путевима (,,Службени гласник РС , бр. 41/18 и 95/18 др. закон),
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени 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 и 23/19),
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају пугни објекти и други елементи јавног пута (,,Службени
гласник РС,,, број 50/11),
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 пристулачности. Овим
стандардима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са
отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, разрађују урбанистички
услови за планирање просторајавних, саобраћајних и пешачких 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 особа са посебним потребама у зградама и
околини.
-

-

-

-

-

Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално бм. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза радијуси кривина треба да су
миннмум 8м. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором.
Тротоаре и паркинге 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 и
бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.
Паркинзи могу бити уређени и тзв. ,,перфорираним плочама , ,,префабрикованим
танкостеним пластичним , или сличинм елементима који обезбеђују услове стабилности
подлоге, довоњне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског
растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234 од 25.5.2005. године,
којим су дефинисане мере н начин обележавања места за паркирање за различите врсте
паркирања. У оквиру паркиралuшта, где је то планирано, резервисати простор за
дрвореде по моделу да се на четири паркинг места планuра по једно дрво. Такође је
потребно uзвршити резервацију места за паркирање у складу са ЅRРЅ U.А9.204 од
18.6.1988. године koju ce односu на просторне потребе особа са посебнuм потребама.
На местима где то услови дозвоњавају, и ако није уцртано у графичком лриказу,
могућа је изградња уличних паркинга уз обавезно задржавање и затптиту постојећег
дрвећа. Ширина паркинг простора за управно паркирање износи од 2,30 м до 2,50 м, а
дужина од 4,60 м (са препустом и препоручује се због упхтеде простора) до 5,0 м.
димензијаједаог паркинг места за подужно паркирањеје 5,5 х 2 м.
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На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара у складу са ЅRPЅ U.А9.202 од 18.6.1988. године који се односи на
несметано кретање особа са посебним потребама.
Најмања планирана ширина коловоза је 6,0 м. Радијуси кривина на укрмтању
саобраћајница су минимално 6,0 м. Тротоари су минималне ширине 1,6 м,.
Бициклистичху стазу изградити као двосмерну, тј. ширине 2 м и физички одвојену од
осталих видова саобраћаја. Бициклистике стазе завршно обрађивати асфалтним застором
У грађевинском подручју, прикњучење корисника на примарну путну мрежу
планира се само са једним прикњучком, а уколико корисник има више засебних улаза
(целина), може имати независне прикњучке. У случају да се објекат може прикњучити и
на секундарну мрежу, прикњучак се по правилу увек даје на секундарну мрежу.
Сви укрштаји и прикњучци, односно саобраћајне површине којима се повезујс
јавни пут ниже категорије са јавним путем више категорије или некатегорисани пут,
односно прилазни пут са јавним пугем, морају се изградити са тврдом подлогом или са
истим коловозним застором као ијавни пут више категорије са којим се укршта, односно
на који се прикњучује, у ширини од најмање Зм и у дужини од најмање l0м!
4.3.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре
Услови за изградњv водоводне иреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе
линије у уличном фронту, по могућлости у зеленом појасу једнострано или обострано
уколико је улични фронт шири од 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставњају тако да водоводна
мрежа задовоњи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација н
објеката инфраструктуре је 1,0м, а вертикално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5іт .
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 1,0м, алн тако да не угрожава
стабилност објеката.
дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2 1 ,5м мерено од коте терена, а на
месту планираног прикњучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постој eher цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пуга за мин. 1,0м, са сваке стране.
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На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајућл број хидраната
у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Водоводни прикњучци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се пријстучком објекта на јавни
водовод.
Прикњучак најавни 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 ЈКП
Водовод и канализацијаT на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна
унуграшњих 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,
38/1 1, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничкuм условима за прикњучење на техничкн
систем за водоснабдевање и технички систем канализације ( Службени лист Града Новог
Сада , број 13/94).
,

Прнкњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25пші.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прик.њучак.
Водомери, за мерење потрошње воде за пословне објекте, поставњају се у засебно
изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника О,5м од
регулационе линије.
Код изградње пословних објеката површине преко 150м2 код којих је потребна
изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем гіравилнику и условима
противпожарне полиције) нзрађује се прикњучак пречника DN бзмм, са монтажом
водомера DN 50nпв
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна споњаіпња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN ј l0міті, са монтажом
водомера DN lOOmm.
Уколико се планнра обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикњучку уградитн комбинован водомер.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
ЈКТІ Водовод и канализација Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мрежс
Трасу мреже канализације опште и/или фекалне каналнзације полагати у зонн
јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано или
обострано уколико је улични фронт шири од 20 м.
Минимални пречник отпадне канализације је О 250јпш, а опште канализације О
300мш.
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Трасе отпадне и опште канализације се п0ставлају тако да се задовоњи прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуре је 1,Ом, а вертикално О,5пі
Није дозволено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темења објекта износи 1,Ом, али 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.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1 ,Зм, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова прикњучења индивидуалних објеката), а на месту
планираног прикњучка на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постој ећег цевовода.
На траси предвидети изградњу доволног броја ревизионих шахтова на
прописаном растојању од 160-200 DN, a максимум 50,Ом.
Канализациони прикњчци
Приклучак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом uЈахту.
Пречник канализационог приклучка одређује Јкп Водовод и канализација , а у
складу са типом објекта, техиичким нормативима, Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналиих 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 приклучење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације ( Службени лист Града Новог Сада ,
број 13/94).
,

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се приклучити на
канализациоuу мрежу, ако је она изграђена.
Прикњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN lбомм.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на О,5м 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 приклучка угради
уређај за пречишћавање индустријскнх отпадних вода до прописаног квалитета
упуштања у канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикњучити на
отпадну каuализацију 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.
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Код решавања одвода употреблених вода поступити по Одлуци о санитарно
техничким условима за испуштање отпадних вода ујавну канализацију (,,Службени лист
Града Новог Сада бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 др! одлука).
Заулене 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 ула и масти и
лаких те -іности и тек потом испуштати у реципијент.

-

-

Санитарно фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежногјавног комуналног
предузећа.
-

Технолоілке воде се могу испуштати ујавну канализацију. Зависно од потреба код
загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода,
тако да њихов квалитет задоволава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у води и роковима за њнхово достизање, Прилог 2, Глава јјј, Табела 1
( Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Извођење приклучка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности
JKH Водовод и канализација Нови Сад.
Водни vслови
Изградња нових објеката не сме да ремети функционалност и стабилност водних
објеката, нити се водни објектн смеју оштећивати.
На предметном простору нема водних објеката од ширег значаја, осим мто се
изван плана, са северне стране налази мелиорациони канал Куделара.
Уређење простора и његово, коришћење, као и грађење објеката ни на који начин
не сме да ремети могуhност и услове одржавања и функционисања водног објекта од
ширег значаја-мелиорационог канала Куделара (пријем и одвођење подземних и
атмосферских вода са припадајућег слива).
У зони мелиорационог канала Кудењара, услов је да се у обостраном појасу
ширине мин. 5,0 м од ивице обале канала у грађевинском реону, не могу планирати
никакви подземни или надземни објекти (саднти дрвеће, поставњати ограде, шахтови и
др.) којима се ремети функција или угрожава стабилност канала или омета редовно
одржавање истог.
У случају уливања пречишћених отпадних вода у мелиорациони канал, уливна
грађевина не сме да залази у протицајни профил канала и не сме да нарушава стабилност
обале канала. Такође канал треба да буде заштићен од срозионог дејства вода облагањем
каменом или бетонским плочама у дужини од по Зм узводно и низводно од места улива.
У зони радно инспекционих стаза каналам које су шнрине 5м у грађевинском
реону (а l0м у ванграђевинском реону) уливни цевовод укопати мин. lм испод површине
терена и заштитити од притиска тешке грађевинске механизације која ради на
одржавању канала.
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Атмосферске воде (јасхладне и сл.), чији квалитет одговара 11 класи воде могу се
без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, отворене канале, околне
површине, ригол и др., путем уређених исгтуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинг,
манипулативне површине), пре улива у јавну канализациону мрежу, предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор уња, таложник).
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, пре
пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад уређаја, а 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).
Уколико није изграђена јавна канализациона мрежа, санитарно-фекалне
отпадне воде до њене изградње испуштати у водонепропусу септичку довоњног
капацитета. Пражњење септичке јаме поверити надлежном комуналном
предузећу.
У мелиорациони канал ,,кудењара , отворене канале и друге водотоке забрањено
је испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених
отпадних вода које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(,,Службени гласник РС , број 50/12) омогућују одржавање минимално доброг еколошког
статуса (11 класе вода) и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање задовоњавају прописане вредности.
4.3.3. Правила за уређење снергетске инфраструктуре
Услови за прикњучење на електроенергетску мрежy
Прикњучење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом планирале
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 ОММ-а прибавити од ЕПС
дистрибуција, оrранак ІЕлектродистрибуција Нови Сад .
Услови за прикњучење на гасоводиу мрежу
Прикњучење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног
прикњучка од постојеће гасоводне мреже до мерно регулационог сета. детањније
услове за прикњучење прибавити од надлежног дистрибутера.
-

Услови за прикњучење на мрежу електронских комуникација
Прикњучење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом
прикњучка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унуграшњости објекта,
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гДе ће бити смеілтен типски телекомупикациони орман. деталније услове за
приклучење прибавити од надлежног оператера.
Прикњучак на заједнички антенски систем извести прсма условима надлежног
оператера.
Приісњучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.
5.

ПРИМЕНА ПЛАНА

доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења за одобрење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторе за које је утврђепа обавеза израде урбанистичког пројекта.
Закони и подзаконски акти наведени у плану су важећи прописи, а у случају
њихових измена или донојлења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
размера
1.Извод из Плана генералне регулације насењеног места Футог
графички приказ број 4: План претежне намене површина
2. Плаи намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације
3. Плал регулације површинајавне намене
4. План водне инфраструктуре
5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација
6. Синхрон план инфраструктуре

АЗ
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500

Hлан детањне регулације зоне мале привреде у Футогу, садржи текстуални део
који се објавњује у ,,Службеном листу Града Новог Сада , и графичке приказе израђене
у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
Поједан примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог
Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу
,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове!
Плал детањне регулације зоне мале привреде у Футогу, доступан је на увнд
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет
страле www.ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ
Стулањем на снагу овог плана престаје да важи Регулациони план локалитета за
малу привреду и сточну пијацу у Футогу ( Сдужбени лист Града Новог СадаІі , бр. 9/99 и
19/03).

32

План ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОг САДА
Број: 35-638/201 8-1

18. октобар 2019. године
НОВи САД
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РЕПУЕЛИј(А СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОI(РАЈИНА БОЈВОДИНА
ГРАДНОВИ САд
СІ(УПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
коМиСиЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број V-35-63811 8
дана: 24. 10.2018. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРІПЕНОЈ СТРУЧНОЈ KOHTPOnH
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЈБНЕ РЕГУЛАЦИЈЈ ЗОНЕ МАЛЕ ГІРИВРЕДЕ У футогу и
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЈLНЕ
РЕГУЛАЦИЗЕ ЗОјІЕ МАЛЕ ГІРИВРЕДЕ У ФУТОГУ НА ЖИВОТНУ СРЕДШІУ
ПРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД
Стручна контрола Нацрта плана Деталне регулације зоне мале привреде у Футогу п Извештаа о
стратсшкој процени утицаја плана деталне регулације зоне мале приареде у Оутогу на животт-ту
средину, обавњена је на 18. седници Комисије за планове одр)тсаној 24.10.2013. године, са
почетком у 09,00 часва, у згради Јавног предузећа ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, у великој сали на трећем спрату.
1 8. седпици присустповали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Зоран Вукадиновић,
заменик предссдника Т(омисије, Нада Милић, секретар Комисије, Антонио Сандтi тсн, Васо
Кресовић, Зорица Флорић Чанадановић и Радосав Шћетіановић, чланови Комисије за nnaІ-і ooe.
Седници су присуствовали и nредставници ЈП Урбанизам Завод за ур6ани2ам Нови Сад,
Градске управс за аштиту животне средине, Градске управе за урбанизам н грађсвт-іиске
пословс и Градске управс за грађсвинско зсмлиште и инвестиције.
Након уводног образлогсења одговорног урбанисте нз ЈП Урбанизам Завод за урбанизам Новн
Сад, тсао обрађивача плана, Комисијаје Ісонстатовала следеће
1. даје Одлуіса о изради плана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу, усвојена на
XXXVHI седници Стсупштине Града Новог Сада одржаној 29. јуна 201 8. године ( Слугсбени
лнст Града Новог Сада број 30/2018) са Репіењем о uзради стратешке процене утицаја плана
деталне регулације зоне мале nриврсде у Футогу на животну средину.
2. даје Концептуални оквир плана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу, био на
раном јавном увиду у периоду од 27. јула 201 Ѕ. године до 10. августа 2018. годиuе и да у току
раногјавног увида није било примедби.
З. Нацрт плана детаЈіне регулације зоне мале привреде у Футогу и Извештај о стратејпгсој
процени утицаја пана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну средиІту
израдилоје Јп Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
4. да је текст за Нацрт плана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу припремњен у
сісладу са Заісоном о планирању и изградњи ( Службени гласнијс Републике Србије , бр. 72/09,
8]I09-исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/]З-УС, 132/14 и 145/14).
-

5. На ј

.

седници , одржаној 24. октобра 20 ј 8. годинс, Комиснја за планове разматралаје Нацрт

плана ДсТалне регуЈlацијс зоне малс привреде у Футогу и тогvі приликом дала позитивно
миілјење на исти уз услов да сс изврше мање корскције.

Комисија за плановс сматра да јс потрсбно допунити текст Нацрта плана са изводом из
планског документа вишег рсда у складу са чланом 25. став З. Правилника о саДржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (7,Службени гласник РС
број 64/15). Комисија за планове сматра да је потребно кориговати тскст Нацрта плана у
сегментима где сс наводи проценат планираних зелених површина на комплексима у
зависности од њихове величинс, тако да навсдени услови буду усклађени у свим дсловима
текста Нацрта и са планским докуметом вишег реда. У тачки ,,4.1.2. Радна зона (тсрцијарне
делатности) ;,Блок број 5 потребно је дефинисати услове за формирање парцела. У тачки
,,4.1.3. Пијаца простор за продају стоке и продају поврћа на велико и мало ,,Блок број 1 у
првом сатву у последњој речсници потребно јс прецизирати да јс могућа изградња и нских
других садржаја І(омпатибилне наменс.
Комисија за плановс сматра дајс потребно кориговати Нацрт плана тако да се планира ширина
коловоза 6 м у оквиру планираних саобраћајница.
-

6. Комисија за планове сматра да је потребно кориговати планску докумснтацију у складу са
ставом обрађивача изнетим на 18. седници, на пристигла миПіњења на извештај о стратсшкој
nроцени угицаја плана детал.не регулације зоне мале привреде у Футогу на животну срсдину.
Након корекција и усаглашавања са ставовима Градскс управс за прописе, Нацрт плана дстал.нс
регулације зоне мале приврсде у Фугогу и Њвештај о стратешкој гіроцени утицаја плана
дстаЈЂне регулације зоне малс привредс у Футогу на животну средину може се упутити у даЈЂи
поступак доношења плаиа, у складу са чланом 50. Закона о планирању н изградњи изградњи
( Службсни гласник Реnублике Србије , бр. 72ЈО 9, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/1 1, 121/12,
42/1З-УС, 50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14 и 145/14).
-

Овај извештај јс саставни део записника са 18. седницс Комисијс за планове.
Извештај доставити:

1.Јп

Урбанизам 3авод за урбанизам Нови Сад
2. Градској управи за грађевинско зсмњиште и инвестицијс
З. Градској управи за урбанизам и грађевинскс пословс
4.Члану Градског већа задуженом за урбанизам и заштиту животнс средине
5.Архиви
Секре ар Комисиј

Нада Милић, дипл.инж.арх.

Председник Комисије

ачелника
низам и грађевинске послове

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОдИНА
ГРАД НОВИ сАд
СКУГГШТHНА ГРАДА НОВОГ САДА
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Ерој: V35-638/18
Дана: 15. 08.2019. године

НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОЕА1 ЈБЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАHА ДЕТАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОІІЕ МАЛЕ ПРИВРЕДЕ У фУтогу И ИЗНЕНЈТАЈ О
СТРАТЕШКОЈ ЛРОЦЕјШ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦјHЕ
ЗОНЕ МАЈЊ ГГРІЊРЕДЕ у футоГУ НА ЖИВОТHУ СРЕДИНУ

Комисија за планове Скуггмтине Града Новог Сада, на 58. (јаnној) седници која је одржана дана
15.08.2019. године у згради Сгсупштине Града Honor Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина број 2, у
плавој сали на Т спрату, са почетком у 9,00 часова, разматрала је Извештај обрађивача плана о
спроведеном јавном увиду у Нацрт плана детагњне регулације зоне мале привреде у Футогу.
58. седници присуствопали су: Радоња дабетић, председник Комисије, Васо Кресови и Радосав
lлћепановић, чланови. Т(омисије и Нада Милић, сеісретар Комисије за планове.
Одлуiса о изради плана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу усвојеиа је na XXXVHI
седници Скупштине Града Новог Сада одріаној 29. јуна 2018. године ( Службснн лист Града
Новог Сада број 30/18) са Решењем о изради стратеціке Јіроцене угицаја плана детајLне
регулације зоне мале привреде у Футогу на животну средину.
Концептуални ог(виР плана деталне регулације зоне мале прuвреде у Футогу био је изложен ua
рани јавни увид у периоду од 27. јула 201 8. године до ] 0. августа 20 18. године.
Нацрт nлана деталие регулације зоне мале привреде у Футогу и Извеnітај о стратешгсој процет-Јті
утицаја плана деталн регулације зоне мале привреде у Футогу на Јсивотну средину израднло је
JH ,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
Стручну ісонтролу Нацрта nлана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу са Извештајем о
стратеLпкој процени утицаја плана деталне регулације зоне мале ггривреде у Футогу на животну
средину, Комисија за планове изврuіила је на 18. седници, одржаној 24.10.2013. године и том
приликом дала позитивно мишЈњење на исти уз услов да се изврше мање корекције Нацрта.
Нацрт плаг-та деталЈ-те регулације зоне мале привреде у Футогу са Извештајем о стратешкој
процеки утицаја плана детањне регулације зоне мале привреде у Футогу на )Јсивотну средт-тну
изложен је на јавни увид у периоду од 08. 05. 2019. године до 06. 06. 2019. године (чије је
од 08. маја 2019. године). У току јавиог увида
огланјавање објавјЂено у листу І
доставњна је 1 (једна) примедба, што је обрађивач плана тсонстатовао у Извегптају о спроведепом
јавном увиду.
днептіик

2
Након спровсдепогјавног увида, Комисија за плановеје на 58. (јавној) седници, одржаној 15.08.
2019. године (чијеје одржавање објавњено у листу дневник од 12. 08. 2019. године) разматрала
Извештај обрађивача плана о спроведеном јавном увнду у Нацрт плана деталне регулације зоне
мале привреде у Футогу.
Након изношења ставова обрађивача nnana на јавној седници омогућено је подносиоцу да додатно
образложи своје примедбе, након чегаје закЈЂученјавни део седнице.
У затвореном делу седнице, Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднета 1 (једна)
примедба на Нацрт плана Деталне регулације зоне мале привреде у Футогу.
Примедбује доставила:
1. Месназаједница Футог

Тх?

јој

Примедбује доставила Месна заједница Футог, која се односи на доделу парцеле за
изградњу Православног храма.
Комисија за планове не прихвата примедбу, уз образложење дато у Извештају
обрађІівача о спроведсном јавном увнду.

КоміІсија за планове констатује да на Извсштај о стратешкој процени утицаја плана детајћне
рстулације зоне мале привреде . у Футогу на животну средину није било лримедби, предлога
ІІи сугестија у току јавног увида.

Сходно члану 50. Закона о планирању и нзградњи, Извештај се доставЈћа обрађивачу плана
на надлежно поступање.

Накоп поступања по овом Извештају, обрађивач плана ће плапски докумеiiт доставити
uадлежном органу градске управе ради улућивања у дау процедуру.

ПрЕлј К КОМИСИЈЕ

В.Д. Начелника
Градске управза урбаниза (грађевинске послове

Радоња дабетић, дипл.инж.арх.
Дејан Михајловић
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1.

УВОДНЕ НАПОМЕТ-

Законом о заштити животне срсдине (,,Службени гласн}тк РС , бр. 135/04, 36/09,
36/09 др. закон, 72109-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.захон) угврђенаје
обавоза израде стратеЈвке процене утицаја на животну средину у области просторног и
урбанистичкот планирања, с тим да јединица локапне самоулрапе, у оквиру својих
права и дужности, одређује врсте планова за које сс израђује стратешка процена
утицаја на животну средину.
СкупLUтина Града Новог Сада донела је Одлуку о одређнвању врсте плансХ
докумената за које се нзрађује стратеа процена угицаја на жнвотну средину
( Сгтужбени лист Гра,ца Новог
број 48/09), којом је предвиђсно да сс за планове
детазЂне регулације којима се обухватају простори раних зона израђује стратепна
процена.
Одлуком о изра. плана детане регуладије зоне мапс привреде у Футогу
( Службени јитст Града Новог Сада , број 30/18) чији је саставни део Решење о
прнстулању изради стратешке процене утицаја плана детаЈЂне регулације 3оне малс
Приареде у Фугогу на жтв0тпу средuну, број У-35-253/18 од 04.04.2018. године, којеје
донела Градска упрана за урбаиизам и грађевинске послове, угврђсна јс обавсза израде
стратешке пропеие yrицаја на животну средииу.
Овим рекіеІ-Ђем дефинисано је да сс пристула изради стратептке гтроцене yrицаја
плана детањне регуладијс зонс мале приврсде у Фуготу на животну средuuу, као и да ће
Нзвелтај о стратешкој процени угицаја nлана на иотвотну средину бити изложен на
јавни увид заједно са Нацртом плана.
Цизњ израде ове стратеіпке процене је да се утврди угицај гіланског решења на
животну .срсдину, као и да се пропише обавеза предузимања одређених мера радu
обезбеђења затптитс жнвотне срсдине и унапређење одрживог развоја интегрисањем
осНоВјјих начсла заштите животнс среднне у та планска решења у току израде и
vсвајања nrіaua.
Извештај о стратеЈвкој процени утицаја плана детаЈЂне регуладије зоне мале
приареде у Футогу ua животну средину (у дањем тексту: Извештај) урађен је у складу
са Законом о сіратешкој проценн угицаја па жпвотну средину (,,Службетпт гласник РС ,
бр. 135/04 н 88/10).
-

ПОЛАЗВЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
2.1. Кратак nреглсд садржаја и цињева плажі
Цил израдс и доношења ллана је да се утврди ламена земњииіта и правила
уоеђеј-ћа и граеЈ-Ђа. у скзтаду са претсжпом наменом гiовршина утврlјеном Планом
геиералне рсгулацијс) п правцима и коридорима за саобраћајну, снергетску,
лодоприврсдiгу, комУналну и другу инфраструктуру) те дефинише начиіт реаЈtизације
п;з1 ;. граннх садржЕј а.

Плалскам рсшсњима ће сс створнти услови за реализацију плалиранкХ садржаја у
складу са новим захтевuма пословања. Тиме ћс се створити условн за даіи урбали и
привредни развој овог подручја у складу са гснералним опредењењима развоја
насењснот мсста Футог.
Плаи дстањнс регулацијс зонс мале приврсде у Футогу) се састоји из слсдећих
потлавња:
Текстуални део:

i. увод
1. Положај и карактерuстлкс обухваћенот подручј а
1.2. OcІІOB за израду плала
1.3. Цињ доношења плана
.

2.грллицл пллвл и ОЕУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОдУ-1ЈА
3. НРАВИЛА УFБЂЕЊА
3.1.

Концепднја урсђсња дростора

3 .2.

Подела на блокове и намена земњишта

3.3.

Нумеричхи показатењи

З.4.Плал рсгулације површинајавнс намене са нивелацијом
3.5. Трасе, коридори и калацитети фраструкгуре
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
3.5.2. Водна инфраструктура
3.5.3. Енергетска инфраструтгура
3.5.4. Мсрс енертстске ефикасности нзградње
3.5.5. Електроисхе комуннкацнје
3.6.План уређења зелених н слободних површина
3.7.Заштита градитењског наслеђа
3.8.Зацітита природнкх добара
3 .9. Инжењерско --геолошки и природни услови
3.1О.УСЛОВИ Н мере зајптите и унапређења животне средине
3. 11.Условн и Мере заштите од елементарних непогода и друтих несрећа
приступ
особама
несметано
кретање
и
3.12.Услови
за
uнвалидптстом, децн и старим особама
3.13.Стспен комунапие опремњсности по целинама и зонама из планског
докумснта, којије потребан за издавање локацијских услова и
грађевинске дозволе
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4. 1.Олшта првалила за уређењс и грађсње
4.1.1. Радназопа (секундарне и терцијарнс дслатноети)
4. 1.2.Радна зона (терцијарНе дслатНости)
2

са

42.
Локације и условн 3а Еоје је обавезна израда урбаиистисог прој екта
4.3. Правпла за опремање простора инфраструктуром
4.ЗЛ .Услови за реализацију саобраћајних гговрјпмха
4.3.2. Гјравила зареализацију водне ннфраструкте
4.3.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре
5. 1іPІ LMEHA ПЛАНА
ГРАФWјј(И ПРИКАЗИ
1. ИЗВОД ИЗ Плана генераЛне регулације насењеног места Футог
графички приказ број 4: Гјлан nретежне намене поврпгнна
2. Нлан намене поврјпина, саобрааја, регулације и нивелације.
3. гјлап регулације поврілинајавне намене
4. Гјлан водне инфраструхтуре
5. Нпак енергетске инфраструктуре и елеістронских ісомуникадија
б. Сиихрон план инфраструктуре са веленилом

АЗ
? 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 : 2500
Р 1 :2500

Веза са плановпкта вишег реда и другим плаповима
документацију од значаја за нзраду nnaua tnіnu план генералне регулације
нассњеног места Футог ( Службени лист Града Новог Сада бр. 45/15 и 21/17).
2.2.

Простор који се обухвата овим гглаиом плакнран је за радну зону. Он је Планом
генералне регулаЦе утврђен као простор који се реализује на основу плапа дета.1Ђне
регулациј е.
Ппан геНералпс регулације угврдио је усмеравајућа правила ва дању разраду овог
простора.

Извод из плапа генералне регулације
,,Радна зона је ппанираиа іcao вигленамеискм простор: за индустријсісе погоне,
грађсвинарство, производно занатство и складишне кагјацнтете. Очекује се да ће се у
радној зони и на осталим просторима у Футогу, намењеним за привреду развијати
угггавном мањи логони којн се лакјне прилагођавају променама Еоје прате савремеиу
Н дvсгрнј ску производњу.

Правнла усмераnајуh ег карактсра за израду планова дета.1LНе регулациј
Радне зоіхе
Радх-јб зонс планиране су у северном н северо-западном делу грађевинског
подручј и обухватају поврtпинУ од 202,52 ha. Ови простори су намењени привреДИиі L
акгнвн00тнмб, одпосво секундарним и терцијарн}!м делатностима.
сј

Т- амбна секундарН -хх и тсрциарни делатностн подразумсва разпх-хчите прнвредне
:х обіастк трговоие на вслпко и трговпне і ra мало грађеаниарства, саобраhаја
хјхдvс rouJC ко;а ћб користті саврсмену тсхг-гоЈІОізі:у за своје
u

технолопткс процесс. flод појмом терцијарнс делатности подразумевају се садржајн из
области трговине, угоститењства, услужног н производног занатства, саобраћаја и
комуиалних делатности.
Пословни садржаји су оријснтнсаии углавном на друмски саобраћај, а иеки
делови рае зонс имају и могућвост коришћења железницс.
На просторима тдс се планирају отворена складишта, заВнсно од технолопiких
услова, могућс ј е појсдиис деловс наткрити или потпуио покрити, с ткм пгго покривени
дсо улази у степен заузетости цслог локалитета.
За формирање нових гЈриврсдних комплекса унутар постојсћих или планираиих
приврсдких садржаја, утврђсііи су исти урбанистички парамстри:
дозвоњсна сnратност производиих објеката је П, Вп или П+1; спратност
администратквннх објскатаје до П+2; у изузстним случајсвнма може се дозволити већа
спратност, када објскти прсдставњају просторне репере всћих комплекоа или су
карактеристичuн због посебнuх конструктивних и тсхлолопиuх потреба; унгар
комллскса ускладити спратиост;
махсималаи степен заузетостије 50%, а индскс изграђсности до 1,5;
у комплексима чијнје степсн заузетости испод 50% сви објекти сс могу доградити
пазначеног
стспсна под условом да нс реметс постојсћс технолојаке линије; укоііико
до
се у постојсћим границама мења основна текмТо-теХнолоШка кокцспција, потребно је
за тахве комплексе урадити урбаиистичіе пројекте; тахође у случају сложене
тсхнологнјс или комплскса већих од 1 ha, неопходuа јс дала разрада урбаиистичким
пројеіпом;
парцеле постојећuх комплскса сс задржавају; могућс јс спајање са суседном
парцелом и деоба постојећих комплекса на мањс целинс;
новс парцеле трсба да буду приближно правилиог геомстријског облика, да кмају
нзлаз најавну површину, а површина за већину нових комплексаје минкмапно 1000
пз2 са фронтом мирине 25 м; дозвоњено одступање од утврђених мера јо 10%;
манилулатнвне и паркинг-површннс обезбсдити упугар комплекса;
заступњеност зелених површина на комплексу зависи од пеличине комплекса,
односно комплекси површuне до 1 ha треба да имају минималио 20% зелених
површина, комплскси поврпіинс 1-5 ћа 25%, а већи комплекси преко 5 ћа ЗО-50%
зеленuх површина.
Обавеза израдс процене утицаја на животву срсдину за потснцнјагше зага. Ивачс
утврдиће сс у складу са законском регулативом која пажи у тој области.
На простору радгЈих зо}Іа нијс дозвоњено одлагањс отпа,дних материја илн
рсцикгирање, нзузев ако се примењује модерна технологија у затворсним просторима.
У радним зонама сс не планира стаиовање. У зонама гдо се радни простори
граличе са стамбеним зонама водити рачуна о компатнбилЕости са,цржаја.
ГЈијаца се може планирати за продају стоке и продају поврћа иа велнко и мало. С
обзиром na то да је у Футогу као поњоприврсдна грана значајно застутіњсно
повртарство, као и у околини која гравитира Футогу, нсопходно је ппанирати простор
оваквог садржаја у оквнру претсжnе наменс радnа зона. Као лратећи садржај піјаце
нланира се паркинг простор за путничка возила и паркинг простор за Теретна позпла.
Максимална спратност објската ЈІијацеје ГІ4-1.

Зел ехІпло у оквиру других намепа
Гілакиранп простори уз радне зоне, у зависности оД делатиости и гросторних
могућиости, Морају да садрже зелено затптитно окруЖење. У смислу одвајања од
околних намена, заштите од буке, нечнстоћа и ветрова, подижу ce BuH1eCnOjHH зелени
гЕојасеви ширине од 10 до 50 и вшпе метара. На овим просторима могуће је
оргаиизовати рекреадију радниха, као и парг(ирање аутомобијга.
Застулњеност зелених површина у радним тсомгхлексима зависи од њихове
величине. Комплекси Величине до 1 ha треба да имају минuмапно 20% зелених
површина, величиле 1-5 ha 25%, а већи преко 5 ha ЗО-50% зелених повріпина.
Вегетација треба да буде застулјЂеиа ппсокнм листопадпим дрвећем,
декоративким, партерним зеленилом и озелењеним жардииијерама. Ободом свахог
појединачног комплекса потребно је формирати зелени зтптнтви појас од висохог
зеленuла.

2.3.

Еонценција просторнот уређења
Ссхундарни сектор, пре свега индустрија и производно тхиатство, има највеће
учеiпће у дохотку и броју залослевих у Фугогу. Развој илдустрије креће се у nравцу
ревитализацпје постојећих погона, пресењења појединих погона са uеусловиих на нове
лотсацијб, іcao u изградне новuх из области металне, прехрамбене и дрволрерађивапсе,
делатности, те грађевинарства, производког занатства н складнтптења. Уз хориілliење
постојећих ресурса, оптималко ангажовање простора п уважавање прописа о заІптити
животне средине, потребно је обезбедити нростор који ће омогућити развој ових
депатностн у насењеном месту Футог.
Обавеза израде процене утицаја на животву срдину утврдиће се у схладу са
затсонском регулативом хоја важи у тој области. На простору обухваhеном планом није
дозвоЈЂено одлагање отпадних материја или рециклирање, изузев ако се примењује
модерна технологија у затвореним просторuма.
Радиа зона у обухвату плана, плапгра се као простор за секундарне и терцијарне
делатности, с тим да се омогућ.ава формирање већих ралних комплекса у сепероиточном делу обухвата плана и мањих хомплехса (производних погова) у средіплњем
делу. У ју)кном делу, где у блкжем окружењу има вигве постојећих објеката породичвог
становања као и планирана предшхолка установа, плаиирају се делатвости из
терциіарног сехтора, које својuм функционисањем неће штетно утицати на окрутсење. С
обзиром да је у Футогу, као и у околини хоја гравитира Футогу, поњопривреда
заступњена као звачајна привредна грана, планом генералне регулације утврђено је да
jC У оквиру радннх зона неопходно планирати и сточиу пијацу у оквиру претежне
намене радна зоиа. Стога се у северном делу простора обухваћеног овим планом
јіланира пијаца за продају стоке и продају поврћа на велико и мајјо, за хоју се утврђује
обавезе израде у2банистичког пројехта.
Нословни садр)каји у радној зони биће оријбнтисани превасходно на друмски
саобраћај, хојијеједиНи вид саобраћаја у ближем охру)кењу.
Осим постојеhих улаца Соње Марннковиh и Моше Ниаде, саобраћајну мрсжу
ЧіtНб и плаНиранб саобраћајпице које сб трасирају претежно по постојећим прилазнма п
ссим гLугевнма, као и надовезивање на ллаптіранс саобраћјницс нз ллакске

документације која се тиче блнжег окрксња, тако да је укупно формпрано шест
блоiсова.

Подела на блокове и памена земл,ишта
Основна коицепција просторног уређења и подепе простора проистекла је нз
претежне намене поврггна и услова утврђешіх планом генералве регулације.
У оквиру подручја обухваћеног планом површиве јавне намене чиннће
саобраћајне поврівине, површина ппанирана за пијаду и заштитно зепенило које се
гтланира ујугоисточвом делу.
Остале поврлшне намењују се превасходно за сеісундарне и терцијарне
делатности у радним зоnама (спратНости П до П+2), шТо је и основна намева простора,
а заступњена је у блоковима број 2-5. У блоку број 1 планира ее штјада за продају
стоке и продају поврћа на ВеЈЛпСО и мало, дох се блох б гіамењује зазаштитно зелениуiо.
Намена секундарних и терцијарних делатвости подразумева раззмчите нривредне
садржаје из области nроизводне и прерађивачке индус-тјије која ће ісористлти
савремену техпологију за своје технолоzпхе лроцбсе, грађевинарства, саобраћаја и веза
xao u садржаје uз области трговтпге, угоститењства, услуог и производног занатства,
саобраhаја и комупазиіих делатности.
ІІзрада урбапистичког пројехта је обавезна за гіростор на којима се плаиира
пијаца и за комплексе веће од lha.

Нумеричкп похсазателп

табела број 1

-

Оквирни биланс иовртитта

.20,98.lіа

Уісуппа поврптпітаобухвата плава

.100,00
.

ј 93 .

.Попліішејае:памепе
Саобраћајне гіовршвве

4,70

22,50

Запітитно зеленило

0,93

4,42

Пијаца за лродају стоісе и поврћа ііa велііко и мало

5,3 0

25,30

10,05

47,78

Похргuине остајnіх намеіта

Раді-је зоне
Пословање терЈ. і.dарве деіатности
-

6

,29

39,36

1,76

,4 2

2.4.

Карактсристике животае средине и разматрава питања
н проблеми из области заштите животпе средішс у плапу

Животна срсдина, као специфичаи медлјум у коме се одражавају послсдице свих
човскових аістивности мора сс посматрати у оквиру піирет друптвеног коіітекса,
односно ухупне социјалнс, приврсдне н скоиомске ситуације. Hроцес иитеітисања
животие средине у другс сеіпорске политикс омогуhује усклађинање различипгх
интереса и достизање цињева одрисивот развоја.
У току израде јlјіана, разматрани су бројни постојећи и потенцијални проблеми
ісивотне срединс и предложена су адекватна решења која ћс регулисати кли пак
ублажити постојање истuх:
і) Утицај на квалитет ваздуха и ниво букс
На простору у обухвату плава очекују сс значајне емисије угњенмоноксида,
угњоводоника и азотних оксида у ваздух, нарочито услед густог теретког саобраћаја
уuутар радне зоне. Осим тога, бензински мотори су главни нзвори загађења оловом, док
дизел мотори емитују изузетно велике холwiине чађи и дима.
Такође потенцијалии извори аерозагађења су планирали гіроизводвл комллехси
секундасрних и теријармгх делатности.
Бука је специфкчан вид аерозатађења. Познато је да су моторна возила један од
главних извора бухе у коридорвма саобраћајница. Као најзначајнији извори бухе су:
издувни и усисни систем, рад мотора и мехавичка бука, систем за хлађење, грејање,
проветравањ;пнеуматици, асродииамичuа бука и др.
Имајући све ово у виду, план прогшсује одређене мере којима ће се смањити
аерозагађење и ниво букс предметиог простора.

2) Квалитетвода
Потенцијални емитори зауњевих отпадних вода су скоро сви индустријски
објекти и велики део услужвих делатности. Бсз обзира на делатност индустрије, сваха
ивдустрија кма велики број пумпи са моторима, компресоре и друге машиле хоје се
подмазују. Присуство деривата и гіроизвода нафте, њихова манипулација и замсне
Доводе до расипања и формирања зауњених вода.
Подземне воде знатпо сс загађују услед нерешсних гіроблема одвођсња отпадних
вода и диреіпнот упупітања непречиіцћених отпадних вода у подземње дутем
упијајућих буиара или на други начин.
Hлан рсшава проблсм одвођења отпадних вода, али и дефинише одговарајућс
мерс запјтите, како површинских, тако и гіодземних вода.
1) Утвцај отікада на )кивотпу средиІху
Утицај отпада на животиу средину јс вишеструко негативав, услед неадекватног
одлагања отпада u HflCkC СВССТИ грађана о очувању жввотНе срсдuвс.
Отгіад утиче на зсмњиште и чина његов површински загаi)ивач. Накупњањем
отпада на иску ііовршину, нагомилавају се оргавсісе и неорганскс матсријс које загађују
земњинјтс.
Можс сс закњуінти да је на простору у обухвату плава одлагање отпада
непрописно т . отпад сс одлажс тіа мсста која пнсу прсдвиђсііа а ту намсну. Плапсісим

решењем дефинигпу се мере које ће допринети решавању овог прсблема и дефиниіпе се
заnонска регулатипа која мора бити испоштовака.

У оквиру Плана разммтани су такође и следећи проблеми животвс средине:
неизгрЕіђен, Дслом денивелисан и неуређен простор,
непостојање мопиторинга чиг-гиоца )кивОиге средине и др.
-

-

Прмсаз разлога за взоставњање одређених питања и проблема нз поступхса
процене
Овом стратенпсом проценом, у схсладу са донетим Регпењем о приступању изради
стратепгке процене утицаја предмстног плана на живопгу средипу, ннсу разматрани
прекогрангши утицаји, из разлога јnто нема плаиом предвиђених садржаја у простору
који би у току експлоатадије СВОјим технологпкuм ПОСТПІСОМ МОГЛП имати
прекограпwп-је утицаје.
2.5.

Пріпсаз планом предвиђених варијавтних решења
у контеіеу заштцтс животие срсдпне

Предметкнм планом нису предвиђена варuјантна решења.
На основу чланова 13. и 15. Захона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, у- Извеіптају су разматраие двс варијаите: варијаЕта да се план не усвоји п
паријапта да се план усвоји и имплсментира.
Укупки ефекти Плана, па и утицаји на животігу средину, кгогу се утврдити само
гтоређењем са постојећим стањем, са цињевима и рсшењима плана. Ограпичавајући се у
том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало уСвајање НЛИ неусвајањс
предметног плаиа, стратешка процена се бави разрадом обе варијанте.
детаЈЂнији приказ варијанти датјс у поглавњу 5.
2.6.

Резултати претходних консултација са зинтересов2ним
органима х-ј оргаuизацијама
3а потребе израде плана услове су доставиле следеће ивституције и предузећа:

ЈКП Чистоћа , Новн Сад,
Електропривреда Србије, огранакЕлекіродистрибуција Нови Сад,
ЈП Ћмисиона техчика и везе ,
ЖП Информатика , Нови Сад,
Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјаЈn-Іе ресурсе,
Управа за инфрасіруктуру,
б) Република Србија, Министарство унутрагпњих поспова, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за ванредпе ситуадије у Новом Саду,
7) ЈП 1 Србијагас ,
) Телеком Србија, Предузеће за телекомукикацијс а.д.,
9) ЈКП Водовод и канајіизациј& Нови Сад,
10) JІШ Градско зеленИпо , ј-јови Сад,
]]) Завод за заштиту споменика кулТу2е Града }-јовог Сада.

1)
2)
3)
4)
5)

3.

ПРЕГЈјЕд НОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА КВАЈШТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИІ{Е
НА ПОДРУЧУУ ПЛАНА

3.1.

јіриродне караіперистике

3.LІ. Инжењерско-геолопіке карактеристике и погодност терена за изградњу

На основу инжењерско-геолоілке карте, на простору у обухвату плаиа, запулњен
је герен непогодан за градњу (оријентационо дозвоњено оптерсћење: 1,5-0,5 kg!см2).
Лнтолошка класификација
Литолоілку іоіасификадију на простору у обухвату плаиа чине:
старији речли нанос; глнновито песковит; до извесног степена консолндоваи н
-седхтменти лесних долина, преталожен лес, обогаhсн оргапским матсријама,
-

CTuJjLTT,HB.

3.1.2. Педолошка струіпура
3астулњспи тнп земњишта на предметном ттростору јс чернозем на алувијалиом
наносу космеђсни.
-

3.LЗ. Сеизмичке караіперистике
условњене
иНжсњерско-ГСОЛОЈЛКHМ
Ссизмичке
карахперистикс
су
дубином
подземnuх
Еода,
резонаптним
карахтсристикама тла и
карактеристикама тла,
Др. факторима.
.

Према карти сеизмичnе рејоннзације Србвјс подручје града Новот Сада налази
се у зони осмот стспена МСЅ скале.

3.1.4. Климатске караіперистике
Клима је умерено-континенталног типа са карактеристипама субхумидис н
Nикротермалне климе. Главне каракгеристике овог типа климе су Tqnna н СуЕа лета са
малом количпном падавина, док су зиме хладнс, са снежним гіадавинама. Пролећли и
јссењи месеци су умерено топли и одликују се пећом колиЧНном падавина.
Временска расподела падавина се караісгеритпс са два гvіаксимума: јули 72,8
и децембар 58,5 піпі/гп2, и два миаимума март 35,3 пміІпі н ссвтсмбар 33,4
піпі!м2, при чему је укупна сума водс од гтадавина 593 ішгј/м2.
маіјм2

-

Рслативна влажвост ваздухаје у распону од 60-80% током цслс годинс.
Најчешћи встар је И3 југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра
ннсу поссбно значајни. Јачлнавстраје измсђу 0,81-1,31 nіjѕ.

3.1.5. Заштићепа гtрuродn добра
Увидом у Регистар заппићених прирсдних добара иоји подп Потсраіински завод
за занітнту природе хонстатује се да се предметна локација налази у непосі)сдuој
близкни станиліта запхтнћенвх и строго заштићених врста NЅАО6.
3.1.6. 3еленило

-

nостојеhе стахе вегетације

Постојећс зеленвло у оквиру плаиа је застуrтњено у виду двострутсог дрворсда
врба у улицн Соње Маринковић и мање трупације разнолике вегетације (заппнтпи
појас) у улици Моше Пијадб.
3.2.

Створене ХсарахстерпстиЈсе

3.2.1. Загптнћена xcynіypua добра
Према условима Завода за заштиту споменика културе, на подручју обухваћсном
плаком нсма заіптићенuх хултурних добара, нити регистроваиих објехсата под
претходном заітитом, а, тахође, није утврђеко постојање археолопіких налазипгга.
3.2.2. Ідентификацвја хазарда
Степн опасности хазардних материја зависи од специфwших карактеристхлса
свахе материје које могу бити од значаја за испнтиваио поЈЂе утицаја. У животно
средини битно је хонстатовати и најмање коицентрације опасних и штетнкх материја
које се ослобађају током редовног рада процесних постројења, збот времснсісп
неограниченот негативног утицаја малих доза ових материја на све хсатегорнје
стааовнијптва.
Штетне и опасне материје могу се идентuфихопати у складиштима и
резервоарским просторима, где се оне јавњају најчешће у течиом стању хао сировипа
ипи тотов nроизвод.
ј-Іа основу изврхПене идентификације хазарда може се закњучити да па просТору
плаиа наЕон изградњб шідустријских погона постоји ризих од хемнјскuх удеса хоји
могу угрози-ги здравње и животе звуди) животпу средипу и материјална добра на
простору піирем од оног који заузима комплекс предузећа.

3.3.

Опремленост инфраструктуром

3.3.1. Саобраћајпа инфраструјс-гура
Обухваћсно подручје је Улицом Соње Маринковнћ повезано са Улицом Царице
Милице односно државним путем јБ реда -12 (Суботица Сомбор Оџаци Еачка
Паланка Нови Сад іі Зрењааин Српска Прна државна граница са Румунијом).
Овим путем, у правцу истоха остварена је квалнтетна саобраћајна веза са уличпом
мрежом Футога и Новим Садом, а ха западу са суседним пасеЈЕ)има, опп.хтнвама и
регијама.
-

-

-

-

-

Улица Соњс Маринковић је делимично реазіи30ваиа односно постоји двотрачни
коловоз До улаза у прехрамбену индустрију Футог Арома, где постоји и окретиица
лнније јанног традског превоза путника. Након окрствИцс, у правцу севера постоји
једна коловозна трака са лоіпим холовозним застором.
-

На простору у обухвату плана не постојс изграђсни тротоари и бициклистичке
стазс.

3.3.2.

Водна инфраструкхура

3.3.2.1. Снабдевање водом
Снабдевање водом, подручја обухваћеног овим планом, врхпи сс преко лостојсће,
делимкчно реаЈхизоване, водоводне мреже.
Секуидарна водоводгха мрежа изграђена је дуж продужетка улиде Соњс
Маринковић.
Постојећа водоводна мрежа рсализована јс за потребе тробња, везака је ка
постојсћу насењску водоводну мрежу, профилаје 1ОО јмп и задоволава капацитетом
и својим положајем у профилу улице.

3.3.2.2. Одвођење отпаднпх и атмосферсклх вода
Одвођењс отпадних и атмосферских вода, подручја обухваћеног овкм ллалом,
врши се сепаратно.
Одвођење отпадкнх вода, нс врпіи се прско канализационот система за одвођепе
отпадних вода, обзиром да на подручју зоне мале привреде у Фугогу нема реализованс
канализације.
Лтмосферске воде се одводе, преко дслимично реализованс отворене уличие
каналске мреже реалuзоване д )К продужетка улице Соне Маринковић. Каиалима
прихваћена атмосфсрска вода, оријентисана је према постојећем отвореном
мелиорационом каналу, који фучкционише у оквиру мелиорационог сливног подручја
Сукова бара а који се налази северно од предметног подручја.
Постојећа отворена улична каиалска мрежа, делимичло задовоњава потребе
одвођсња атмосферских вода.

3.3.3. Епергетска пнфраструктура
3.3.3.1. Сјхабдевајг.е електричвом евергиј ом
постојсће
обавња
се преко
енергијом
Снабдсвање електричном
еЈјектроснергстске мреже која фуикционише у склопу јединственог слектроснсргетсхог
система. Постојећи садржаји сс снабдевају преко трансформаторске станице (ТС)
НО/20 kV 1 Футог , која се палази ссверно изваи обухвата nуіана. дсо подручја је
ІіОК HDСН слсктроенсргетском МрСЖОГУІ

3.3.3.2. Снабдевање токлотпом снертијом
Снабдевање топлотном енертијом обавЈЂа сс из гасификациопог система града
Новог Сада. Снабдепање из гасификацноног система је обезбеђено са постоеће
гасоводне мреже средњег притиска кој а се снабдева из Главне мерно-регулационе
станице (ГМРС) Футог јј и припадајуће мерно-регулациона станнца (МРС).
3.3.33. ЕлеІстронсгсе хсомунввсације
Влектронсха комувикадпона ннфрас-гругстура на подручју је заступњена преко
телекомупикацопе мреже, мреже огітиІпсе комункадионе инфраструктуре и антенсквх
система електронских комуникацнја. Постојећа мрежа задовоњава потребе садаілњих
хорисника простора.

Моииторинг животне средипе
На простору у обухвату гглана иије успоставњен мониторннг чинилада животне
средине.
3.4.

Квалитет вовnјпивских вода
Праћtњс стања поврзмптских вода па територији Града Новог Сада се вртпи у
ци3Lу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од
нежењених ефеката загађења, уnравњања ризиком ггутем пренентивног деповања у
цињу зајптите здравња њуди и запітите животне средине, хао и могућноств
информисања јазизости о добијеним резултатима Податісе које ћемо користити су
подади са најближег мерног места простору у обухвату Плала, мерно место Футогдуиав.
-

-

Cnnіca 1: Мерно МССТО унав-Футог
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ОПшти ИПОСЕБВH ЦИЈБЕВИ СТРАТЕШКЕ HРОЦЕНЕ
И ИЗБОР јШДКАТОРА

Олппи и поссбни цињсви стратешке процсне дсфинишу се на основу захтева и
цињсва у тiоглсду заштите животне срсдиис у другим плановима и програмима, цињева
заштите животнс срсдине утврђених на нивоу Рспублике и мсђународиом пивоу,
прикупњених података о стању животне средине и значајних питања, проблсма и
прсдлога у погледу затчтитс животне средине у плану или програму.
На основу дефинисаних цињева врпји се избор одговарајућих индикатора који ћс
се користити у изради стратсшкс тІроцене.
4.1.

Оппіти цињевн

дсфинисање отіџјтих цијЋсва Стратсшкс проценс утицаја врніи сс на основу
постојећсг стања и капацитета простора, потрсба за заіптитом као и ва освову смсрница
из планских докумената вмпсг хијсрархијског нивоа. Опппим цињсвима Стратсшке
процскс утицаја поставња се оквир за њихову дау разраду кроз дсфинисање посебних
јиЈј)сва и избора ИІ-хдикатора којима ћс сс мсрити њихова остварсност, у цињу очувања
и(ивотј С срединс као и спровођсіње привципа одрживог просторног развој а подручј а
пјІана.

-

--

Опшпг цињеви стратејпкс процене утицаја ГЈлана детаувке регулације зоне мале
привреде у футогу па животлу средину су;
постизање рацчоналне организације и уређења простора, усклађивањем његопог
кориiпћења са могућлостчма и ограИиЧењима у располагању прироДШг и
створеким вредностима и са потребама дугорошог економског развоја,
обезбеђсње просторних услова за реализацију концспта трајно одрживог
(уравпотеженог развоја у области животне средине, ехономбке и друштаене
сфере,
обезбеђсње адекватне превенције, Мониторинга и ісонтроле свих обмгка
3агађчВања,
зауставњање даЈЋе деградацијс простора, угрожавања и ух-лплтавања природдих
ресурса и добара,
сузбијање }ІennancІcc чзградње и ненаменског коришћења простора,
ахтивирање новнх гтовргпчна за привређивање уз погптовање критернума
заштите животне средине.
-

-

-

-

-

-

4.2.

Посебни ціu евп

Поссбни цињеви стратетпхе процбнс представњају разраду oІ LІnTnx цкњева. Они
се дсфиниіпу на основу наведених општих цчзБева стратетпкс процене, дефишгсанпх
плансјсих тјоставхси и концеиција.
Они треба ца обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о суштинсісим
утицајима плала на животлу средипу, на основу ксје је могуће донетч одлуке іcoje cy y
функцији заштате животнс средине И реаЈгчзадије основміх начела одрживог развоја.
Посебкu цињеви стратешјсе процене угицаја плаиа детаЈЂне ретуладије зоне мале
привреде у Футогу на иснвотну средину односс се на:
оување ехсолоіпког халацитета простора и ІтобојБпіање квајпјтета жuвотне
средине,
подстлцањс производње и примене технологија које смањују загађивање
ісивотне средине и производњу отпада, увођењс чuстије производње и система
управњања заштитом животне средине (ЕМС) у индустријска постројења,
обезбеђивање тіримарног и секундарнот пречишћавања комуиалних. и
индустријских отпадних вода, изrрадња канализационе мреже,
обнавњање и подизањс заштитног зеленила на начин да се очувају и повећају
опіптеісорисне функције,
смањење испуііітања нутријената и других опаспnх материја у земњиште,
побоњшање квалитста ваздуха у складу са стандардима, смањењем емиснја пз
индустрије и транспорта,
смањивање ризика од хемијског удеса, тј. повећање безбедности запоспених и
стаиовнијптва нз ближе и даЈЂе околи}јС,
успоставњање мониторинга на значајним емитерима,
смањење емнсије буке на најугроженијим локацијама,
санирање ДИВЈЂКХ депонија које представЈЂају ризuк по животву средину,
обавеза сгІрбвођсња Поступка процене утицаја на животну средину, у складу с
Законом о процени утицаја на животну средину ( Службени гласннјс Републике
србијеІі , бр. 135/04 н 36/09) и у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеісата
за које је обавезна процена утицаја и Лнсте пројехата за које се може захтеваги
-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процена утпцаја на животну средину ( Службсни гласник Рспублuке Србијс
број 114/08).

4.3.

Избор ипдикатора

На основу дефинисапих поссбних цињева, врши сс избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратепжс процсне утпцаја на животну
срсдину. Индикатори су веома прикладни за мерења и оцсњивањс планских решења са
стаиовимта мотућих пітста у животној срсдини и за утврђиванс које нсповозњне утицајс
трсба смањнти или елиминисати. Они представњају једаі оД инструмената за
систематско идснтификовање, оцењивање и пра1 ење стања, развоја и услова средине и
саглсдавање nоследица. Оии су срсдство за праење извесне променњиве вредности у
проіплости и садаіпњости, анеопходки су као улазни подаци за плавИрање.
Да би т-гдикатори били поуздани на свим нивоима планирања као инструмент за
компарацију, неопходанје усаглашен систем праћсња који гтодразумева:
једкнственс показатеЈЂе,
ј еданице мерења,
Метод мерења,
псриод пра1ісња,
начик обраде података,
прихазивање резултата.
Подаги се прикупњају на разнкм нивоима и у разним институцијама:
статистичким заводима, заводима за јавно здрапње и здравствсну заnпиту,
хидрометеоролоижим службама, геолошким и геодетским заводима, заводuма за
заштиту природе и др.
Приказ индикатора одрживот развојаје лимитиран начином прикупњања и обраде
статистичких rіодатака. ипдикатори одрживог развоја морају бити коришћени у
контаісгима са међуиародним организацијама и институцијама.
На основу Правилника о Националној листи инднкатора заіјпите животне средине
( Службени гласник РС , бр. 37/1 1), на простору у обухвату плана, као и у негјосредној
близини, релевантни су следећи ивдикатори:
годишња темпсратура ваздуха,
-годиівња количина падавина,
-Ѕerbіan Water QuaHty Іndex (ЅWQІ),
-квалитст водс за купање,
-угрожене и зашткћене врсте,
-заштићена подручја.
-

-

-

-

-

5.

ПРОЦЕНА МОГУЂuХ УТИЦАЗА ПЛАНHРАНЛХ АКТИВНОСТИ
НА ЖјОТШ СРЕДИНУ

Цињ израде Стратешкс процене утицаја на животну средипу је сагледавање
могућих нсгатнвних утицаја планских решења на квалнтст животне средине и
прописивање одговарајућих мера за њихово смањењс, одuосно довођење у
прихаатњиве оквире (границс) дефинисане законском регулативом. ,да би сс
јіоставл,сницињ остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене активности.

Проценаутацаја варијантпих решења nлана на животну срсдівту
са мерама захптите н варнјантно решене у случају ххеј)еализовања плана

5.1.

Заісон не прогшсује шта су то варијавтна реглења плана хоја тіодлажу стратеиіго
процени утвцај а.
Планом нису разматрава варијавтва реЈпења, али имајући у виду тњеннцу да је
Захоном о стратетпкој процени утицаја на животву средину провнсана сбавеза
разматрања варијантних репјења, у Извеілтају су разматраие две могуће варијанте:
Варнјанта ј да се План детањне регулације зоне малб привреде у Футогу не
уевоји;
Варијагіта 11 да се План детазњне регулације зоне мале привреде у Футогу
усвоји и имплементира.
Утидаји стратехпког карактера и укупни ефекти Плана ва животву средішу
утврђују се хсроз процену и гхоређење постојеег стања, цињева и плаиских решења,
ограт-гичавајући се у том хонтеіссу на позитивле н негативне ефскте доношења или
недоношења плана.
-

-

Приказ Варијанте ј неусвајање плапа
Плански документ представња основни инструмент управњања гІростором.
Нетгостојање Плана значи непостојање адекватних мера и услова за оргагизовање
активности у простору и његово коришћење уз обавезне мере зајлтите и упаnређења
)Ісивотие средине, прописаие Стратегпком проценом утицаја Hnana ua животиу средиву.
У случају нереализовања плана деталне регулацнје зоне мале привреде у Фугогу
могу се очекивати бројни негативни ефетпн на животну средину.
-

Прихватањем Варијапте І задржало би се востојеће стање у простору іcoje
подразумева:
-постојање девастираних простора,
-Неизграене површине,
-нерегуларно ОДУгагање отпадвих матернја,
-инфраструхтурна неопремњеност и сл.
НеповоЈњни угицаји ва животну средину могу се јавитн у новом облпку
(акцидентне ситуације) или се моту увећати они угнцаји који већ еистирају иао хпто
су загађење земњихпта, воде н ваздуха услед нереализовања хоначі-тог nnaucіcor ретпења,
којим се предвиђају мере заштите.
Неусвајан)е Плана, може за последицу имати:
недостатак мера и і-јнструмената за управњање простором на еколоптки
прихватив и одржив начин,
непоштовање оппттих и поссбних смерница н мера зајuтнте животве
средиве.
-

Прмсаз ВаІзтхапте ІІ yсвајаІbе п имтілемеіхтирахБе гглапа
Прихватањем Варијанте 11 стлорили би се услови за побоЈІТпање квапнтета живота
граlјана, уз сгфовођење мера запітите и уиапређсі-ња животне срединс хтропнсатіихс
гјланом и Стратешком гіроценом утнцаја.
Усвајање flлана лредстаuЈња варијанту којом се стварау ycnonu за:
-

-

•

лостизање рационалнс организацијс и уређсња простора, усклађивањем његовог
кориіпћења са могућлостима и ограничењима у располагању природним и
створсним вредиостима и• са потребама дугорочиог економског развоја,
обезбеђењс просторних услова за рсализацију концејиа
ајно одржнвот
(уравнотеженог) развоја у областп животuе срсдине, економске и друпітве
сфсре,
обезбсђење адекваіпе тіревенције, мониторинга и контроле свих облика
затађивања,
зауставњање даЈве деградације простора, утрожавања и уништавања гхриродвих
ресурса и добара,
сузбијање нетхланске изградње и нснаменског кориихћења простора,
активирање НоБих поврілина за привређивање уз потјгговање критеријума
заіптитс жавотнс средине.

5.2. Поређење варијадтпuх решења и првказ разлога за избор пајповонијег
решења са аспекта залхтите жпвотне средине
Поређсње варијантвје извршсно на основу аuализе свих познтивких и негативких
угицаја којс бu оне имале иа простор, а који су дати у претходаом поглавњу.
Најприхватњивија варијанта у погледу запхтите жнвотке средине, јестс она
варијаіпа крја би омогућила поболпіање квалитета животнс средиие применом мера за
спрсчавање негативних утицаја, појиговањс принцкпа одрживот развоја, као и
радuонално корипіhење свих природuих ресурса.
Разлози за избор јајповолкијс варијанте;
1.У варијанти да се план не усвоји и да се развој настави по досадалњем трепду
нарудіавање
могу сс очекивати бројни нсгативни ефекти по животну средшiу
квалитста поврпіинских и подземних вода, загађење зсмЈвишта, нерегуларно одлагање
отпадних материја и сл.
2. У варијанти да се План усвоји, могу се очскивати бројuи позитивни ефекти на
све хсомтіоненте жнвотне средине.
Узимајућu у обзир све претходдо наведеио, у wчпем случају, Варијаnта 11
(усвајање Пкана дстал7не регулацnје зоне мале приврсдс у Футогу) представња
најповоњкнју варијанту са аспскта заіптите животне средине.
-

5.3. Вероватиоћа, интензитет, сдожепост, реверзибилност, временска и тіросторна
димензија утицаја тхлана
У наставку стратспікс процене утицаја извршсна је еваЈтуација значаја,
просторннх размсра и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте
плаiја на животну средину. Као основа за развој ове методс послужиле су методе које
су потврдилс своју врсдност у земл.ама Европске уније.
Значај угицаја процењује сс у односу на величину (интензитет) утицаја и
просторкс размсре на којима се може остварнти утицај. Утицаји, односно ефекти,
планских рсшења, прсма всличини промена сс оцсњују бројсвима од -3 до +З, тде сс
знак минус односи на нсгативнс, а знак + на позитивне промене (табсла 3).

Табела З: ј(DИтеоиуМи за оцењивање пеличине утпцаа
Оппс
Озпака
) елккчххНа утицаја
Јак негативан угицај
Критичан
Већи негативан утпцај
Већи
:2
Мањи негативан угицај
Мањи
-1
}{ема утицаја, вема података
О
Нема угицаја]нејасан
угицај
Мањи позитиван угицај
Позитиван
Већи лозитиван уткцај
Повоњан
Јак позитиван угицај
Врло повоњан
.

-

Табела 4: Крітерuјуми за оцењивање просторних размераутлцаја
Ознака Олис
Газккереутицаја
Ретионални

Мотућ утицај у простору регије

Опјптниски

Мотућ утицај у простору олштнне

Градски

Могућ утицај у подручју града

Локалии

Мотућ утuцај у некој зоuu или делу града

Вероватноћа да he ce і-rexu процењени yгицај догодити у стварности такође
лредставзи важан критеријум за донохпење одлуха у току uзраде плана. Вероватноћа
yгицаја одређује се према следећој скали:
Табела 5: Скала за процену вероватноће утпцаја
Опнс
Озпака
Вероватноћа
Утицај известан
100%
Утицај вероватап

Bunіe од 50%
Мање од 50%

If

Мање од 1%

Н

-

Утицај могућ
Утицај није вероватан

Поред тога, додатни хритеријуми се могу известu према времсну трајаЊа утицаја,
односно последица. У том смислу могу се дефинисати привремепи-повремени (П) п
дуготрајни (Д)-ефскти.
Табела б: Време трајања утицаа
Озиака

Опвс
дуготрај ни
привремени-повремех-ІИ

На основу критеријума процене веЛичине и nросторних размера утицаја планских
рејпења на цизвсве стратешке процене врпти се евалуација значаја идентификованих
утицаја за остваривање цизвсва стратехлке проценс утнцаја.
У наредној табепи дата су планска решења у гхредлогу плана обухваћена
процеком утицај а:

.

Табејја 7; Гјјіанска решења у предлоту плала обухваћена проценом утицаја
#;
Формирање радне зонс за секуццарне и терцијарне делатности
2.
Изградња пијаце за гіродају стоке и поврћа
3.
Инфраструктурно опремање простора
4.
Лоцирање еколошки прихватливих техкологија
Озелсњавањс проспгора
5.

т

Табела 8; ГІроцена величине угицаја плалских решења јја животну средину
Цплеви СГГУ
Плалска ремења
1
.-1

2
-1

З
+3

4
+3

+3

+2

О

+2

+3

О

+ј

О

+З

+2

О

+1

О

-1

О

+3

-1

-1

+3

+2

+2

-1

-1

О

+3

+3

1

О

О

+2

О

О

О

О

+2

О

смањсњс емисије буке

-1

-1

О

О

+3

санирање дивњuх депоннја

О

-1

О

О

+1

очување еколоLпкоГ капацІпета простора к
побозшањс кваЈнпета жнвовје срсдине
подсппање производње и нршіене тсхвологија

5

које смањују загађнване животке средгше и
лронзводњу отлада
обезбеђивање примарног и секукдарког
пречнпіћавања комуналних и икдустријских
отпадних вода, взградва канајтизационс мрежс
обнавњање и подвзање завпкгног зеленила на
начин да се очувају и пове1 ају општекорисне
фунхције
смањењс испунітања Нугријевата И других
опаснuх материја у земњипiте
поболіпање квалитета ваздуха у скЈзаду са
стандардима, смањењем емисија из икдустрнјс и
транспорта
смањање ризuха од хемијског удсса, Тј.
повећав,е бсзбедности запосленuх и
становкијптва из ближе и дање околине
успоставјвање Мониторинга

-

Табела 9; Процена просторних размера )ггицаја планских рсuіења на животну средину
Цплеви СјјУ
Плакска репіења
1
очувањс сколоіпког капацитста простора и
побол,јиањс квалитста животнС Средине

л

јјодстицањс производњс и лримсllс тсхноЈогија
КОЈС сLмањују заг iђивањс животвс СрСДИІІС И
нронзводњу отгіада

Л

2

л

З

4

5

л

л

л

л

л

обезбеђІГвање ггркмарнот н секундарног
ітреч uпћавања комуваллих и ипдустријскдх
отпадиих вода изградња Еанализационе мреже
обнавзLање п подизање заіптитног зеленила на
начик да се очувају и повећају огпдтскорисне
функције
смањење испуіптања нуіријената и другuх
оласних материја у земњuште
nобозbшање квалитета ваздуха у складу са
санардuма, смањењем емисија из индустрије н
іранспорта
смаіивање ризнка оД хсмијског удеса, тј.
ловећање безбедности апослеНuх и
становништва из блике и дајLе околнНе
успостuвњање мониторинга

JІ

Л

Л

Л

Л

Јј

л

л

Л
JІ

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

л

смањење емисије буке

Л

санирање дивл.их депонија

Л

л

Л

Л

Табела 10 : ГІроцена веропатноће утицаја плаисјсих репгења на животну средипу и

елементе одрживог развоа
Цплеви СјТУ
Hnaucіca решења

3
И

4

f

И

И

В

И

ј,ј

И

И

в

В

1
очување еколоціког хапацнтета простора и
побоњшање квалитста жнвотне средчне

В

подстицањс пропзводње и гхрнмене технологија
које смањују загађивање животне средине И
произиодњу отпада
обезбеђивање ггримарпот п секупдарног
пречшпћавања комуналних и индусtријскuх
отпадних вода, uзградња канализацноне мреже
обнаињање 1І подизаіLе заштитног зеленила на
начин да се очувају н повећају оптптекорисне
функције
смањење нспупітања нутріјената н других
огтасних материја у земњијпте
побоњпіање квалитета ваздуха у скпаду са
стандардима, смањењем емисија из индустрије и
транспорта
смањивање ризика оД хемијског удеса, тј.
повећање безбедности запосленuх и
становнипітва из бзіи)ке и дање околине
усггоставњање мониторинга

В

2
В

•

в

В

в

В

в

И

јј

u

и

И

јј

В

В

смањење емисИје буке

И

санирање днвњих депоіі uја

2(

И

И

В

В

Табела 11: Процена времепа трајања утицаја планских решсња ка животну средину и
слементс одрживог развоја
Цилеви спу
Лланска ренхења

1

2

З

4

5

очувањс скологпкот капацитета простора и
побоЈЂтпањс квалитета жuвотнс срсдине

Д

д

д

д

д

подстицање производњс и лримене техиолотија
којс смањују загађнвањс животне средине и
производњу отпада
обезбеђивање примарвог и секундарног
прсчппіћавања комувалнuх и индустријских
отпаднuх вода, нзградња канализациоис мрежс
обнавЈbањс и подазање зајлтитнот зеленнла на
начин да се очувају и повсћају општекорисне
функције
смањсње испуіптања нутријената и других

д

д

д

Д

Д

д

Д

П

П

ГI

д

д

опасних натерија у земЈЂијПте
побол,іпањс квалитета ваздуха у складу са
стапдардима, смањењем емисија дз инігустрије и
анспорта
смањивање ризика одхемијскогудеса, тј.
повећање бсзбедности запосдених и
становнијвтва из ближе и дање околине
успоставњање моаиторинга

д

смалењс емисијс буке

д

сапирање дивњих депонија

Д

д
Д

Д

д

Д

Д
В

.

д

д

П

Д

Резиме значајних утицаја плана:
На основу евалуацијс значаја утицаја приказаних у претходним табелама
закучује се да имплемснтација плана нс производи стратешкн зиачајне негавке
утицаје на планском подручју, односно да ће планска решсња уз примену адскватких
мера заштитс иати позитивне сфекте на жавотну средику.
5.4.

Кумулативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процека треба
да обухватн и процену кумулативник и синсртетскuх ефеката. Ови ефекти су дслом
идснтнфиковани у претхедном поглавњу, али значајни сфеіпи могу настати као
резултат интсраЈцијс између бројних мањих утицаја постојећих објеката и аісгивностк
и различитах планираних активности на подручју плана.
Кумулаптвни ефектu uастају када појединачна плаиска решсња немају значајан
утицај, а неколико индивидуалиих сфеката заједно могу да имају значајаіі ефекат. Као
пример сс може павссти загађивањс ваздуха, вода или пораст бухе.
Сннергетски сфекти настају у ннтеракцији појединачних )тгицаја Хоји гіроuзводе
укупни ефекат који јс всћи од збира гiоједаначних утицаја. Синергетски сфскти сс
најчеіпће манифестуј у код Јвудских зај сдпица и природн нх станишта.

Идеитификациа кумулатнвних н сннергетскИх ефеката лланскнк решења иа
животну средину приказанаје у наредној табели:
Табела 12: Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката
:Инграхццја

:

:
,

тсња

•

-:

: п

•

Област стратеппсе процеве утвцаја
: т

гІланских
..

•

•

••

-

:

::

-.

:

•

Управлање ісвалитетом ваздуха
;

•:-._

ј L4

•t Х -

:

--

.

k( f 1L Ј ( ,,

:

Нђј

L

Уп авл)ање и заштпта вода

Заштuта и хсо ишћсње землимта
-

•I

Ј WЧ

ј

-

\.:

L.

-

Заштнта од буке
•

-

Управл)ање отпw ом
о Q:х :с

5Г--

Стаповиихптво и лудско зд авл)е

5.5.

Процена утицај а планпраних ајстивности на животну средину

Опасност од могућих аісцидената у производњи, складнштењу и транспорту
представњају потенцијалне изворе угрожавања са ираткорочним, дугорочним,
реверзибилним и иреверзпбилним последицама.

Због наведеник

разлога планиране делатности на простору плана могу изазватјі

негативне утицаје по )КИВОТН

средину, уколико се не примене планиране мерб

занітите, а које се односе на занітиту зеNUвмпта, заінтиту поврпипских п подземннх
вода, запітиту іірродних н створеннх вредности, заштиту ваздуха од загађиван.а н
заштиту од акцндената.
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Гlланирани корисници лредставњају значајне и потенцијалне загађиваче животне
срсдннс
воде, ваздуха и зсмњијпта. Лланирање квалитета животне средине на
комплексвма будућих корисника подразумева:
—да се код инвестиционих улагања при изградњи објеката, сатлсдају
утицаји на квалитет животне средине и да се код избора Tcxііonorujc врши избор
најпогоднијих протрама и техничко технолотпккх рсшења
—да се нри редовном раду привредних објеката осигура спровођење
предвиђених мсра односно да се обезбеди фуикционисањс уређаја за заілтиту
средине.
При лоцирању нових делатности све проблеме животе средине треба посебно
nроучити, а у оквиру инвестиционих програма за изградњу нових постројења потребно
јс урадити Студију процене могућег угицаја на околину и угврдити мере заіптите. У
њима треба нденткфиковати свс могуће ефекте прсдложеног развоја ка околшlу, као и
азпернативна решења појединкх проблема.

5.5.1. Ваздух
Уз примену адекватнuх мсра заштите, све актквности предвиђене у планском
периоду позктивно ће утицати на квалитет амбијенталиог ваздуа.
Мањи негативни угицаји се могу јавпти у фази изградње привредних објеката и
сточнс пијаде, услед рада мехавизације (прашина, издувни гасови и сл.). Међугим, ови
утицаји су привременог карактера и престају након завріпетка грађсвинских радова.
Током редовнот рада привредних субјеката, уз примену еколохпких технологија и
прописаиих мера запгптте ваздуха, не очекују се значајнији утицаји на квазінтет
ваздуха. Ширење непријатних мириса са простора плакирале сточне пијаде ће се
у71ањити озелсњавањем ободних делова комплскса.
5.5.2. Вода
Потенцијални емитори зауњених отладnuХ вода су скоро сви индустријски
објекти и велики део услужних делатности. Без обзира на Делатност индусiрије, сваЈа
индустрија има велики број пумпи са моторима, компресоре и другс мапіине хоје се
подмазују. Присуство деривата и производа нафте, њихова маннлулација и замене
доводе до расигіања и формирања зауњених вода.
3а транспорт као делатност не може сс генерално допети заlсЈвучак о потреби
комплексног третмана отпадних вода. У круrу транспорта увек су значајне заузене
водс од цурења из мотора, расипања призпіком маиилулације и замене уња.
Проблематика одвођења свих горе наведеник отпадних вода решава се кроз
планске актuвности (примена еколошки nрихватњивих Tcxuonoruja, примена мера
заштите подземних и површинскuх вода и др.).
Такође још једна планска активност јестс изградња технолопlког водовода за
потрсбс раднuх зона чпе ће се спречити потрошња водс за nuhe u њеко нерационално
коріиићење.
У односу на постојеће стањс квалитста вода, из свега горе наведеног, закњучујс сс
да ћс планске аісгшліости имати позитивнс ефсктс на хвалитет подземних и
површинских вода.

5.5.3. Земњпште
Видови угрожавања земњишта на простору плана последица су упупхтања
отпадне поде у подземјве и септичхе јаме и одлагања отпадних материја при изградњн
нових објеката.
Тахође, у фази ]-гзградње привредtних објеката н сточне пијаце, јавиће сс мани
штетни утицаји на квалитет земњипіта. Међутим. ови утицаји су привременог
карантера и престају наіон заврмстха грђевинскuх радова.
Основна хемијска својства, укупви, потенцијалво пристулачни и приступачни
садржај микроелемената гт темкчх метала, остади пестицида и њиховпх метаболита,
остади полицикзв-тчиих ароматичних угњоводоника (РАН) и михсробиоловіке особине
земњишта последица су досадамњег начх-пта кориіпћења земњишта.
Међутим, гглан дефиниіпе одређене мере заіптите (инфраструктурпо опремање
простора, решавање проблема одвођења отпадвих вода, озелењавање простора, занітита
од отпадкнх материја) које је неопходно испоштовати хахо би се сггрсчили негативни
утицаји на квалитет земзвипгга.
5.5.4. Природва добра
Планске активности nehe имати утuцај на приро, іа добра. с обзІ-гром да па
простору у обухвату плаиа не гтостоје евидентирапа заштиhена природна добра.
5.5.5. Стаповништво
Уколшсо се поштују све мере заштите дефинисане планским решењем за
предметни простор, може се констатовати да ллаиом предвнђене актг-гвности неђе
имати негативне ефекте на стаиовнимтво.
5.5.6. Непокретна културна добра
Планске активности неЋе нмати штетан утнцај ла културна добра, с обзиром да
на nростору у обухвату Плана нису евидентирала ісултурна добра.

5.5.7. Ипфаструістура
5.5.7.1. Саобраћајна инфраструктура
Предложеіто саобраЋајно решење заснива се }Іa положају лостојеће улнце Соње
МаринковиЋ, постојећ nчт атарским путевuма и изградњи нових улица iсоје су планираие
у урбанистичким документима uoju обухватају ово подручје.
Поред двосмерних коловоза који се планирају дуж целе улице Соњс МаринковнЋ
и гтлаиираиих улица, гхредпажс се и изградња тротоара у оквиру попречних профила
планираних улица.
Секундарну мрежу (сабирне и приступне улице) са основном фуі-ткцнјом
дистрибуције ЦнњноГ И изворног саобраЋаја уиутар самог иасејва чине плаинране улице
у оквнру радне зоне.
Планираi{о решење саобраћајне мреже заснива се )-іа потреби решавања гсњучішх
нроблема којејб проузрокопао саобраћај у постојећем стању, развоју саобраћај Lте мрежс
гілавнране плаі-јовима виnіег реда (Планом reііepanne регулациј е иасењсног МСС ] П
РАІ-! гіозп
-
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Ф)ггог), а свс у складу са развојсм планираних садржаја на овом простору. На гіростору
у обухвату плана дстанс ретулацијс планирана јс приближно ортогонална мрежа
саобраћајница, са попрсчним профилима који омогућавају смештање неопходне
инфраструхгурс, коловоза и тротоара.
.

У зони малс приврсдс предвиђа сс паркирање у окниру појединачних комітлекса, а
складу
са просторним могуђлостима н потрсбама спсцифичних садржаја.
у
Постојсћа окрстница јавног гра,цског превоза хоја се налази у рсгулацији улице
Соње Марииковић сс плаиом измешта на гіростор јавне површпнс уз раскрсниду улице
Соњс Маринковић и планираис улицс (осовинска тачка 220) којије јзван обухвата план
детањне регулацијс. дуж улице Соње Марnuковић се плаuира изгра,цња бицијсјшстичке
стазе.

5.5.7.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Сдабдевањс водом, подручја обухваћсног овкм планом, плалира се преко
посгојеће водоводнс мрсже са планираиим проnгирсњем, а у оквиру водоводнот
систсма Града Новот Сада.
Постојећа сскупдарна водоводна мрсжа, профила јс 1.00 літп, изграђсна је дуж
продужетка уллцс Соњс Маринковић.
Лланом сс омогућава реконструкција гјостојсћuх дсоница секувдарног водовода,
којс су дотрајале ИЈІИ су нсодговарајућег профил;као и њшово измевлање, прсма
планираиом размсјитају инсталација, у профилу улицс.
Корисници који имају потребс за водом у окниру техполоижот процсса, која нијс
квалитста воде за пиilс, потрсбс за истом могу репгити захватањсм подзсмне воде.
Захватањс подземне водс се предвиђа прско будiених бунара у оквиру комплскса,
односло, дистрибуција овс водс биће прско планиранс водоводне мрежс за ову намсну.
Количиис захваћснс nодзсмнс воде и рсжим захватања истс, дсфинисаће поссбвим
условима, надлсжки ортаи.
Плакира сс реализација водоводuе мрсжс, профила 21ООмпі, у свим
новопланираиим улицама, као и у постојеђим, где је данас нема. Hлавом предвиђсна
водоводна мрсжа повезаће се на ііостојећу нассњску водоводку мрсжу и функцинисаћс
као једна целииа.
Планом nрсдвкђена водоводна мрежа, како јс то дсфинисано условима ЈКЛ
ттводовод и канализација?т, мођи ћс да се повежс на постојсћу водоводну мрсжу, тск
накок реализацијс, доводника воде за Ј-lассјЂе Бегеч.
Процсњујс се да ћс плаиирано рсшсње снабдевања водом, на кодручју вассња
обухваћсног овим планом, очувати и уиапрсдитu квалитет животне срединс.
Одвођсње отпадних и атмосферских вода
Одвођсњс отпадннх и атмосфсрских вода, подруtјја обухваћсног овим планом)
лланира се да будс сепаратно.
Планира сс одвођсњс отпадних вода, лрско затворсног канализационог система за
отгјадис воде.

Плаиирана секундарна канализадјона мрежа реализоваће се. у спим постојећпм и
планираним улицама) биће профила 250мм и биће оријентисана према постојећој
насе)ЂСКОЈ каНализаІји, отПадн}ТХ вода, улИцИ Соње Маринковпћ, односно, улицн
Моме Пнјаде.
У оквиру планиранбг канализационог система, ппаном обухпаћеног подручја,
омогућава се изтрадња црлне станице отпадвих вода, ухолико се за тим укаже потреба.
пна сталица гглаиира се као тпахтна, односно, у потпуности хсао подземни објекат u
реазлхзова& се у оквнру регупацје улице.
до реализације затвореног каиализационот система, омотућава се репгавање
отттадних вода преко водонепрогіусних септичких јама, које треба граднти на парцели
корисниха л на минималној удањеностu од суседних парцела 3,0 м.
Одвођење атмосферских вода, подручја обухваћеног овИМ планом, биће прехо
гпгапиране и постојеће уличnе отворене каналске мреже, која ће битn оријентисана
према северу, односно, према постојећем отвореном каналу, који функциомІЈле у
склопу мелиорационог слива ,,Сукова бара .
У отвореку уличну каналску мрежу, односно, отворени мелиорациони ханал,
мотуће је упустити само атмосферске воде које су по квалитету у ІЈ катеторнји
водотока.
Омогућава се делимично ијји потпуно зацевњење деонпца отворене удичие
каналске мреже, где ТО ггростОрни и хидраулички услови аахтевају.
Процењује се да ће планираво решење одвођења отпадиих и атмосферских вода,
на подручју обухваћеног овим плаnом, очувати и уиалредити квалитет )Ісивотне
средике.
5.5.7.3. Енергетсха инфраструхстура и елехстронсхсе хсомувпtсаииј е

Снабдевање елехстричвом енергнј ом
Планом детањне регулације у делу сnабдевања електричном енергијом планира се
изградња новuх каnацитета 20 kV водова, трапсформаторских станнца и пртеће
дистрчбутивне мреже и мрежс јавног и сnоњног осветл.ења. Планирана
електроенергетска мрежа градиће се лодземно.
-

Потребно је да се све активности у овој области одвијају са цuњем да се сгіречи
негативан утицај на животну средину. То подразумева примену спих нбрматива и
стандарда који се лримењују при изградњи овакве врсте објеката и поштовање услова
надле)кНИх органа и организација код издавања услова, одобрења и сагласиосјИ за
изградњу елекіроенергетсЈсих објеката.
Снабдевање топлотвом енергијом
Планом детал.не регулације у делу снабдевања тогілотіјом енбргнјом планнра се
снабдевање толлотном еііергијом из гасификационог система, локалних тОПЛОТј-ј}ЈХ
извора и о6иовзивих извора енергнје.

Снабдсвање и3 топлификационог система ће сс обезбеђивати вз Главне мсрнорегулацноне гаснс станице (ГМРС) Футог U. Tonnonіu кагіацитети гМРс Футог ІІ
задовоњалају потребе планираног конзума.
Снабдевање планираних садржаја мотућс јс изградњом прик.зіучка оД постојсћс
мрсже До мсрЛо-регулационпх гасних станица (МРС) које се могу градити у радној
зони секундарних и тсрцијарних делатности.
Коришћсњс обновњивих извора енергијс има велики утидај на заштиту животне
срсдине. Потребно јс да се све активности везане за планиране цКњеве у овој области
одвијају са цилем да сс спрсчи негативан утицај на жнвотку средкну. Приликом
изградње гасоводне мрежс мреже морају се поштовати свс тхрописане мерс заiптктс и
технички услови за ову врсту инсталације.
Процсњујс се да планиране активкостn у всзи са електроенергстском и
термоенергетском инфраструктуром неће uмати утицаја на очувањс и унаuрсђење
квалитста животпе срединс.

ЕлеІсгроискс комункације
Планом сс предвиђа повезивање свих будуђих објеката у систем елсктронских
коNтуникација, изградњом подзсмне мреже цеви кроз којс ће пролазлти будућа
ивсталација сдсктронских комуникација. Hланира сс и далс поставлање
мултисервисдих платформи и друге олреме у уличним кабинетима у склопу
Децентрализаднје мреже. На прсдмстном подручју не постоји активна базна стаиица
система за мобилну тслефонију.
Свс ајсгивности везане за плаииране цијвеве у области елсктронских
комуникација одвијаће сс са цињсм да се спречи нсгативан утицај на животну срсдину.
Уз све потрсбне мере заІнтитс, процсњује се да планираке активности нсћс имати
утицаја на очување и унагтређење квазјитста жцвотнс средннс.
6.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНЧАВАЊЕ НЕГАТИВіHІХ УТІГЦАЈА
НА ЖиЈЗОТНУ СРЕдИУ

Ради очувања и уналређења квалитста жипотнс средине, у складу са Законом о
заLптити ?Кивотнс срсдине(,,Службени гласник РС , бр. 135/04, 36/09, 36109-др.захон,
72/09-др.закон, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), прнликом реализадије планских
реіпења подразумева сс спрсчавањс свих видова загађсња.
У оквиру зоне приврсдннх делатности нису дозвоњеnс активности којс бн могле
да нарутпе квалитст животнс средине у смислу аерозагађења, загађења земњишта)
вибрација, тіроизводњс отпада н др. Lптстних утицаја и којс би нсгативно утицале на
околно породично ставовањс, алн u іnupe.
Изградња производних и пословвих објската ће се спроводити у складу са
важећим тсхвичким нормативима за нзградњу, уз примсну тсхнологија и процеса Који
испуњавају прописанс стандардс животне срсдине.

ГЈосебау пажњу посветвти примени лролиса О хнГИјепско-техничкој заiіiтитп и
ењене продајн стоке л
заштити човекове охолине на простору планиране пијаде
поврhа (заштитпа ограда хоміхлекса, простор асфалтиран или попЈхочап отпоріпім
материјалом на оштоћења, погодан за чишћење и одржавање, правилао одлатање
отпадних материја и сл.). Неолходно је озелењавати пархинг просторе и слободие
поврхпнне ради заштите продавада и купаца оД утицаја високих температура током
лстњеГ периода, као и ободне делове простора планиране nијацс, xaіco би се створила
зелена заштитна зона која ілтитн oxonno породично становање од штетнuх угицаја
(гасови, нрашина, бука).
Простор који се налази у окружењу пијаде треба да буде ухњучен у мрежу
мониторинга сталног праћења аерозапіђења и буке, како би се, у случају високнх
концентрација или прекорачења граиичиих вредности запіђености ваздуха іі нивоа
-

комуналне буке, предузкмале адекватне мере заіптите.
За све лројехте који сс планнрају у границама nnана сагледаће се потреба
локретања поступка проценс уrицаја на нгвотку средину, у схсладу са Законом о
процени утицаа на )ІВОТВ средину (,,Службени rnacnuі PC, бр. 135/04 и 36/69) и
Уредбом о утврђнвању Листс пројеката за којс је обавезна процена утицаја и Лпсте
пројеката за које се може захтеватн процена утнцаја на животну средину (,,Слу !сбени
гласних РС , број 114/02).
6.1. Запхтпта зет%vБіхшта
Праћење параметара квалитета земњишта је пеопходно хако бн се спречила
његова деградадија услед продирања опасних маtерија. Земњимте треба хонтролисати
у складу са Правилником о дозвоњеним количинама опасних и іптетних матернја у
земњишту и води за наводњавање и методама њиховог испитuваіа (,,Службени
гласник РС , бр. 23/94), одnос}Іо у скіаду са важећим прописвма који регулишу oІіy
област.
3атађивач земњиілта који испујптањем опасних и хптетних матерНја загађује
земњиште, дужан је да сноси тропікове рехсултивације, односно санацuје земњишта.
3ауњене отпадне воде са паркинга и манигхулативних површина и платоа, морају
се гхрихватити путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. ЧВрСТи И
течни отпаци морају се одлагати у складу са саннтарно-хигијенским захтевима.
Мере загптите земњишта обухватају следеће:
приликом извођења радова, водити рачуна да се пе нарушава површински сло
земЈLишта,
манипулативне и паркиnг просторе,
редовно
спречиtн одлагање отпадних материја па места іcoja nucy предвuђбна за ту
памену,
озелењаватн слободне повріпвне у шТО већем проценту,
адегсватно решитн одвођехте отnадних н атмосферстсих вода.
-

-

-

-
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6.2. Заштита ваздуха
Услови и мере за заштиту ваздуха оД загађивања подразумевају контролу емисије,
успостаање мернлх места за праћење аерозагађења, а у складу са резултаткма мерења,
огравИчаванс емисије загађујућих материја до дозвоњенuх граница.
Праћење и контрола кваллтета ваздуха па предметном тходручју спроводиће сс у
складу са Законом о заштити ваздуха (,,Службели гласник РС , број 36/09 и 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтсвима квалитета ваздуха (,,Службени гласник
Рс бр. 11/10, 75/10 и 63/13), одиосно складу са важећим прогхисима који ретулишу
у
,
ову област.
У технолојиком јіроцесу, неопходнаје примена савремених, чистијих технологија,
које ће доприиети смањењу аерозагађења. Поставњање филтера и посебuих система за
пречипјћавање издувних тасова, допринеће смањењу емисије загађујућих материја у
паздух.
С обзиром да се на простору у обухвату Плаиа очекује интензаван тереІИи
саобраћај, мере замтите биће обезбсђене задржавањем и допуњавањсм гтостојећег
зслснила уз саобраhајнице (нарочито двоструког дрвореда врба у Улици Соње
Маринховић), као и укутар комплекса nамењених за привредке делатности. За
озелењавање користити оне врсте дрвећа које имају вслико фитоцидно и бактеријско
дејство, као и везіику отпорност на npaіnuuy u издувке гасовс.
Неопходно је услоставuти одговарајући систем уііравзвања отладом, чиме ће се
спречнти настајање дивњих депонија и емисија метаиа у ваздух.

6.3. Заштита, упапређење д улравлање квалитетом вода
Заштита вода оствариће се примсном одговрајућих мера уз уважавање следеће
законске регулативе:
Закона о водама ( Службени гласник РС , бр. 30/10, 93(12, 101/16, 95/18 и
95/1 8-др.закон),
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујуђих материја у воде и
роковима за њихово достизање (,,Службсни гласник Рс , бр. 67!1 1, 48/12 и
1/ 16),
Уредбе о граничним врсдностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизањс (,,Слжбени
гласник РС , бр. 50/12), односно у складу са важећим гірописнма који
регулишу ову област.
Зауњене атмосферске воде са манипулативних површина, као и воде од прања и
одржавања тих поврніина (паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложпик за
Nеханичке нсчистоће и сепаратор уња и масти и тек потом исnустііти у рсцигјијент.
Санитарно-фекајпіс отпадне водс могу се без пречиіпћавања испуштати у јавну
ханализациону мрежу, уз поілтовање услова и сагласности надлежног комуналпог
предузећа.

Технолошкс воде се могу испуіптати у јавну канализацију. 3ависно од потреба
код загађивача прецвидети изградњу уређаја за предтретман техлолошких отладнпх
вода, тако да нихов Јсвалитет з.адовоЈЂава санптарно-техі-Іиже услове за нспуілтањб у
јавиу канализадију, а пре пречишhавања на Постројењу за пречипLћавање отпадних
вода, тако да се ие ремети рад пречистача у складу са Уредбом о гранншим
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово догнзањс
( Службени гласник РС , бр. 67,Il, 48/12 и 1/16).
6.4. Заштита оД буке
Ради лревенције, али и заштнте простора од прехомерне буке потребно је
успоставитн одговарајући мониторннг, а уколико нuво буке буде прелазио дозвоњене
предвости y oіconnoj животној средини у складу са Захоном о згптити од буке у
животној средuии (,,Службени гласник РС , бр . 36/09 и 88/10), односно у складу са
ва)кећим прописима хоји регулишу ову област, предузимаће се одговарајуће мере за
отклањање негативног утицаја буке на животну средипу.
Сви корисннци простора Hііaua своје аuтивностu морају прилагодити условима
којима ће интензитет буке бити усклађен са вредносткма прописакам Одлуком о
утврђивању акустичкнх зона на територији града Новог Сада (,,Службени листа Града
Новог Сада , бр. 54/14), односно у складу са важеbuм прописнма који регузпппу ову
област.
Формирањем зелених повріпuна унутар комплекса пословања, д )ГС
саобраћајница и на простору према окожом породигмом стаuовању, знатно ће се
сМајLити ниво буке.
6.5. Заштита од јоннзујућег л нејонизујућег зрчења
Обавезно је успоставњање система контроле интензнтета зрачења н нивоа
контаминације у објектима у којима постоје, одиосно где се ради са изворима зрачења и
околине овх објеката, као и система контроле индивидуалне и колективне
изложености јопизујућим зрачењима.
Потенцијални извори зрачења су:
-

-

изворн нискофреісвентног електромагиетсхог поња, іcao піто су:
траі-јсформаторске стаиице, постројење електричие вуче,
електроенергетски водови тј . надземни или подземни ісаблови за пренос
или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV,
базие станице мобилне телефоније које се сорнсте за додатно покривањс за
време појединих догађаја, а привремено се лоставњају у зонама повећане
осетњнвости,
природно зрачење радиоактивних материј азја, радон, поједини грађевински
материјали и др.

Ради зајптитс стаповништпа од јоннзујућег зрачсња нотребпо јс обезбеднти
услове за ефикасну хонтролу изпора јонизујућсг зрачсња п успосташ-јти систсма-гс.ку
ісонтролу радиоактиві-іе коі-ттаминациј е животнс срединс.
Потребво ј-с
саісупњајbс, складi-івгјен.е,

етмап и одлагање ралиоаіСЈ-паітог отпада.
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усп0ставлање система управњања квалитетом мера заіптите оД јонизујућих
зрачсња)
спрсчавање ведозволеног промета радиоаіпивноГ и нуклеарнот материјала.
-

Мсре заЈигите од нејонизујућег зрачења обухватају:
откривање присуства и одређивање нввоа излагања нејокизујуђим зрачењима,
обезбеђивањс организадионих, тсхвичких, финансијских и друтuх услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачеИа,
вођење еви,ценцијс о извориіvта нсјокизујуђих зрачења,
означавање извора нсјонизујућих зрачења и зоне опаснот зрачења на прописан
начин,
пркмена средстава и оттреме за заідтиту оД нејонизујућнх зрачења и др.
-

-

-

-

-

Ради запітите од јоказујућет и нејонизујућет зрачења неопходио јс попповати
слсдећу законску рсгулативу:
-3акон о заштити оД радиационој и нукпеарној сигурности н безбедности
( Службсни гласник РС , бр. 95/18),
-Закон о заихтити од вејонизујућих зрачења ( 1Сдужбени тласник РС , бр. 36/09) и
4lравилиик о граuuцама издагања вејонизујућим зрачењима (1 Службени тласник
РС , бр.104/09).
6.6. Зајптита од отпадиих материја
Одлагање отладних материја на местима која нису одређена за ту намеиу Huje
дозвоњеао. Са отпацима се мора гхоступати на вачин којим се обезбеђује заідтита
животке средкнс од њиховог штстног дејства, организовано сакулњање, рационално
кориіпћењс откадака који имају употребну вредиост и очување њиховог квалитета за
далу крераду, као и ефикасно укЈіањање и безбедно одлагање, односно складиштење
отладака. Неопходно је класификовати врсте отпада који ћс сс генерисати у оквиру
nлаuuраног подручј а: комуналви чврст откад, икдустриј CkH отпад, рецикзіабнлли,
опасан отгтад.
Поступање са отпадним материјама треба да будс у складу са Законом о
упрашЂању отпадом ( Службени гласник рС,, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон),
Правипником о вачику складипјтења, паховања и обележавања опаскот отпада
( Службени гласник РС,, бр. 92/10) и Правилником о условима н нанну сакупњања,
складиштења и трстмана отпада који се користи као секуи,царка сировива нли за
добијање енергије ( службеки гласник РС , бр. 98/10).
Органски отпад ва простору планиране nијаце (остаци noha u поврћа, бизвни
остаци и сл.) потребно је рециклирати односно компостирати. При овом процесу из
органског отпада могу настати вредне органске материје које се корксте за
побоЈЂшавање структуре тла, задржавањс влагс, побоњпiавање микробиолошке
активност тла и др.
Ерој, врста посудс. место и тсхнички услови за поставњање nосуда треба да буду
у складу са Правилником о условима за поставњање посуда за сакулњањс отпада
( Службсни лист Града І-јовог Сада1 , бро 19/20 1 од 26.05.20 1 1. годннс). Посудс сба
да одговарају сврси и кагІацитетима датих делатности.
,

Подлога на тсојој се поставњају посуде треба да је тврда и глатка: асфалтирана,
бетонирана, поплочана у нивоу призіазног пута позила за одвоз оттіада или да има
навозну рампу нагиба до 150, као и да има обезбеђено одвођење атмосферских и
оцедніvс вода.
Ове површине морају испуњавати све хигнјенске условс у потледу редовног
чимења, одржавања, дсзинфеіаије и неометаног приступа возилима и раднпцтІма
комуналнот предузећа задуженсм за одношење смећа.
Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт неког технолошкот процеса,
једаи је од озбиЈLних складиганнх и еколоІпЈсих проблема. да би сс спречила
неконтролисала инцuдентна ослобађава оnасних материја, потребно је у потпуности
нспоштовати свсзаІсонске одредбе о траислорту и складиштењу опасних материја.

6.7. Загптита од ахсцидепата2
Са аспекта вулнерабилііости за све објекте хг постројења који могу бити узрок
удеса HІІІV u IІ/ІІІ нивоа потребно је урадити процеиу ризика и сачинити платове
заіптите. Проценом је гготребно обухватити и објекте и постројења у којима је могућіх
ниво удеса ј и Л, при чему треба обухватити и хазардна својства матсрuја у процесу,
као и хсонцеитрације од значаја. Проценом ризика треба да се идентификује и
квантификује подручје где потенцијално може доhи до настаика хемијског удеса хлто је
значајаu предуслов за адеісваті-то плалирање превенције, припремс, реагоізања на удес и
салацијс последица (управњање ризиком).
Ради предузимања мера за спречавање удеса и ограличавања утицаја тог удеса,
гтотребно је поштовати одредбс Закона о смањењу ризика од катастрофа и управњању
ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС . бр. 7/18), где је наведено да је
привредно друштво н другс правно јгице дужно да прибави сагласност надлежног
министарства на израђен и доставњсн План зтптите од удеса у схладу са Правилтиком
о врсти и количшш опасних суnстанци на основу іcojux се сачињава Плап заштите оД
2 Удесје догађај као штоје емнсија, пожар илп ексnлозија који настане као резултат неконтролисаnог
развоја догађаја тоЕОМ рада привредног друтптва и другог правног лuца који доводи До озбнњііе
опасности по здравње њуди и животну средину, одмах иін одјтожено, увугар или нзван прквредног
друІптва и другог птравног лица, а КојИ узсл.учујеједпу изги висе опасних супстанцн.
Рањuвост подразумева караісгеристике н околности неке заједхпіце, система кпи њене вредвости, којеје
чнве осетзнтвом на последице опасности.
Повредиви сбјекатје место на којем њуди живе, раде, охупњају се или бораве: стамбени објекти,
школе, вртићи, ХРЖHЈ!центрH, угтравне зграде, ігндус ]знјски објекти, uграіііпдта, паркинг простори,
рекреативне поврхиuтіе, тіаркови, сгіортски тереви, реке, језера, плаже као и прнродна добра.
Ризик означава комбгtпацију вероваткоће да ће се катастрофа десити у одређеном временском раздобтbу
и са одређеним негативним последицама.
Превенција- скуп мера и активности за ублажавање постојећів ризика као и смањење ризика од
настанка нових последица катастрофе.
Процепа рнзика је угврђивање природе и степена ризика од потепцпјалне опасностiі, стања
угрожености и последвца хоје моіу да угрозе живот и здравње зудв, згст-піотну средину з.т материјазіtта т-т
куЈпурна добра..
Третмав рнзика лредставња пвчвв гіоступав.а са идеітттiфитсопаним, веома високим или писокнм
рт-тзиком, у смислу утврђнјіања атстuвносгп за предузимањс превентІІвПнх мера за смањеІг.е ризнка
одјгосно, гірипрему за сгтремітост и оспособјБввање снага н субјеката за реаговање у заштити гт снасаваІІ.у
од одређене огiасностгт и предузг-іма се на сснову процеіте ргiзнка од катас]Јзофа.
-

-

-

-

-

-

-
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удсса (,,Службсни гласник РС , бр. 34/19) и Правилником о начину израдс и садржају
Гілана запітите од удеса (IтСлужбени
41/19).
РСјІ ,
тласник

бр.

Град Нови Сад је у обавсзи да изради Процсну угрожености од елсментарних
нспогода и других нссрсћа, па је неолходно, да уколико сс предвиђају објскти
прнвредног друпітва и
обавЈЂа актнвности у којима је
присутна или можс бити присутна јсдна кли више опасних матсрија у прописаним
којс удравња објектима спсцифичне делатности са аспскга повипісног
ризика по )КИВОТ И здравње њуди од нссрећа и терористичхих активности, обрати
гјосебна пакња на опасности пркликом којих би евентуално допіло до ослобађања
опасних материја и угрожавања становвипiтва, материјалнuх добара и животне
срсдиве.
другог

правног

лица

које

колнјилама,

6.8. 3апјтита природних добара
У појасу од 200 м од сталкіига NЅАО6:
-пркменити одговарајућа рсјпсња запгппе природних и блиско природких дезјова
ставишта од утицаја светлости; смањена висина свстлосних тела, усмерепост
светлосног стіектра на најосстњивијим локацијама, ограничавање трајања осветњсња на
лрву половину ноћи и сл; примеиити засторе којима сс спречава расипањс свстлости
лрсма небу, оддосно прсма подручјима еколошке мреже;
-пркменити одговарајућа планска и трађсвинско-техвичка решења за смањење
утицаја буке: лоцирање саобраћајница и активности који су извор букс на всћем
растојању од стакиnіта, одговарајући распоред објеката иіи лримсна зајцтитних
баријера према осстњивом простору, избор опремс која емитује мањи диво буке;
-резервисати простор за појас заптгитког зсленила на локацијама на којима се
најсфикасније смањује утицај осветњења u uіupena буке;
-услов за нзградњу укопаних скла,цишта је да се њuхово дао налази изнад котс
максималног нивоа подзсмнс воде, уз примсну грађевинско-техничких решења којим се
обсзбсђује спрсчавање емисијс загађујућих матсрија у околни простор;
У појасу од 500 гп од станишта NЅАОб:
-забрањују се планска рсшења којима сс дарушавају карактеристгке хидролошкот
режима од којнх зависи функцноналност коридора и опстанак врста и стаиијнлнх
тигјова;
-за озслењавањс није дозвоњсна прuмена инвазивних врста.
Применити грађевинско-техничке мерс за потребе смањсња емнсијс честичлих
материја и испарњивих једињсња, у складу са захтевима Уредбе о гралнчлим
вредностима смисије загађујућих матерuја у ваздух ( Службсни гласник рст,, бр. 71/10,
6/11 и 48/12).
Удравњањс отпадним материјама као алтернативним снергенпЈма врпиіти
сагласно одредбама Правилника о условима и начину сахупјвања, транспорта,
складиштсња и третмана отпада који се користи као сехуіідарна сировина или за
добијање енсргије (ттслужбсни тласник РС,,, бр.98/ ІО) и др. сродних законскнх аката.
У случају да сс приликом извођсња земњаних радова наиђе на природnа добра,
тј. гсолојлка и палеонтолошка докумсита (фосили, минерали, кристали и др.) хоја би
могла представњати заштићсну природну врсдпосТ, налазач јс дужан да налаз пријави
ндјісжnом Министарспіу у року од осам дана од дана пропаласка, и лрсдузме мерс

заіптите оД уі-Гшлтења, оштећивања или крађе, у складу са Законом о замтити гірироде
(,,Слуисбени гласиик РС , бр. 3&09, 8/1О, 91/10- исправха, 14/16 и 95!1-др.закон).

6.9.

Заштита хсултурних добара

Обавезаје инвеститора и извођача радова, да у складу са чланом 109. Закона о
културних добрима (,,СлуІсбени гласник РС , бр. 71/94, 52/11 др. захон и 99/11 др.
захон), уколико призјиком извођења земњавнх радова, уиутар целог обухвата плапа,
наиђу на археолошко налазиште или археолозлке предмете, одмах без одлагања зауставе
радове, оставе валазе у поло)хају у којем су пронаЂеии и да одмах о налазу обавесте
Завод за затлтиту спомениха ісултуре Града Новог Сада.
-

-

6.10. Заштпта зеленијта п заштита зелешглом
ПостојеЋл дпоструіси дрворед у улици Соње Маргппсовић пастагзиЋе се у
продужепу улиде садннцама приближие старости, исте врсте. СаобраЋајпо решење ће
се уіслопити са лостојећнм и плаИираВим Дрворедом, а у зависности од мирине
попречиих профила и њнхових садржаја формираће се двостраии илп једностранн
дрвореди. Тахође је важно ускладити гіоставку стабала у дрворедима са ісолскгг f
гхризіазима објектпма и инфраструктуром. За овакав начш озелењавања треба
користити ісвалитетне дрворедне саднице, старости најмање осам година. Размахс
стабала треба да буде од до 10 пі у зависности од врстс дрвећа.
У зоuu намењеuој пословању, зеленило he имати улогу изолације главних
административнuх и јавнпх објската и главкнх лепгачісих пралзаца. Улазuи правци и
прилази у објехте обогатиhе се нартерним уређењем. Пиликом уређепа, избор бињног
материјала треба да садржи претежно аутохтоне врсте, разлwштих бињних хатеторија
(високо и нисјсо дрвеће, висохо и ниско жбуње, као и цветне површине). Комплехси
величине до 1 ћа треба да uмају минимално 20% зелених поврлшна, величине 1-5 ћа
25%, а пећл, преко 5 ha, ЗО-50% зелених површина.
Постојећи заштитиии појас се састоји делимu шо од воћњака а веЋим делом од
лнгнhарсхuх врста. У смнслу одвајања од околних намена, заінтите од бузсе, нечистоћа и
ветрова, заштитни појас ће се допуіити гсвалитетним садницама аутохтоних врста.
зепени појас је важио формирати у функцнји заштите и ради одвајања лојединнх
делова у оквиру комплекса. Може бити заснован у слободном пејзажном стилу или
сачињен од стабазіа поставњених у редове различите спратнсти. Ограде хомплекса је
могуhе маскирати садњом пузавица.

6.11. Услови за

саобраћајних nоврніина

За изітадњу новuх и реконструкцију постојећих саобраћајііих поврііп-іпа обапезпо
је поіптовање одрбдби:
-

-

-

3аісоиа о путевима (,,Службени гЈІасник РС , бр. 41/1 Ѕ u 95/1 Ѕ др.
закон),
34

Закоиа о безбсдности саобраћаја ла путевима (,,Службени гласник
РС , бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 др. захон, 9/16
УС, 24/18, 41/18, 41/18 др. заіон, 87/18 и 23/19),
-

-

-

-

-

ГГравилника о условима које са аспекга безбсдности саобраћаја
морају да испуњавају пугни објекги и друти елемснти јавнот пута
(,,Службени піасник РС,,, број 50/1 1),
Правилниха о техничким стандардnма планирања, пројекговања и
изтрадњс објската, којима се оскгурава несметало крстањс и приступ
особама са инвалидитетом, дсци и старим особама (,,Службсни гласиик
РС , број 22/15), који блкже ирописујс техничке стандарде
пристулачности Овим стандардима се обезбеђује несметало кретањс
децс, старих, особа са отежалим кретаіпем и особа са инвалкдитетом,
разрађују урбанистичкЦ услови за гiланирање простора јавких,
саобраhајних и пепіачкнх гговріппна, прилаза До објеката и пројекговање
објеката (стамбених, објеката за јавно коркпјћење и Др.), као и поссблих
урсђаја у њима. Поред преіходио наведенот правнЛШп а треба узсти у
обзир u ЅRPЅ U.А9. 201-206, који се односе на просторне гіотребе особа
са посебним котребама у зградама и околини.
-

Радијуси хринина на ухрштању саобраћајница су минималло бм. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавнот превоза радијуси кривкпа треба да су
минимум 8гп. Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором.
Тротоарс н паркинге израђивати од моwгажвих бетопских еџемената или пјіоча
који моту бити и у боји, а све у функдији вођсња, раздвајања и обслсжавања разлнчитих
намена саобраhајних повріпина. Поред облнковнот и визуелвот сфекта, то има
праіпичау сврху код изтрадњс и реконструкције комуиаЈіких водова (иксталација).
Коловоз и бицнклистичке стазе завршно обрађивааг асфацтнкм застором.
Паркинзи могу бити уређеuu и тзв. ,,перфорираним плочама , ,,префабриковаиим
танкостеним пластичним , или сличним елемснтима који обезбеђују услове
стабилности подлоге, доволне за навожење возила и истовремено омогуhавају
одр)каНање ниског растиња.
изградњу паркннга изврпіити у складу са ЅRPЅ U.54.234 од 25.5.2005. тодиие,
којим су дефинисане мере и начин обележавања мсста за паркирањс за различите врсте
паркирања. У оквиру пархиралишта, где је то планирапо, рсзервисати простор за
дрворедс по моделу да се на четири ларккиг места планира по једно дрво. Такође је
ііотребно извршити резсрвацију места за паркирање особа са посебним лотребама.
Ј-Іа местима где то услови дозвоњавају, могућа је изградња уличuих паркинга уз
обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвсhа. Ширина nаркuнг nростора за
управно паркирање износи од 2,30 м до 2,50 т, а дужина од 4,60 nі (са прсггустом и
препоручује се због уштеде простора) до 5,0 м. Димензија једног паркинг места за
подужно паркирањеје 5,5 х 2 м.
Најмања плаиирана пшрина коловоза је 6,0 nі. Радијуси кривина на укрглтању
саобраhајннца су манимално 6,0 м. Тротоари су мивималне ілиринс 1,6 nі.
Бициклистичку стазу изградити као двосмерну, т , Јлирине 2 гп и физички одвојеnу од
осталих видова саобраћаја. Бициклистике стазе завршпо обрађнвати асфалтним
застором .

У грађевинсјсом подручју, приwњучење корисника на примарну путну мрежу
планира се само са једним прикњучхом, а ухолико корисник има више засебних улаза
(целнна), можс имати независне притсњуПСе. У случају да се објекат може гЈјжкзЋучити
и на секундарпу мрежу, приісњучах се по правилу увек даје на секуидарну мрежу.
Сви укрштајн и Гјр}нсјЋучци, ОДЛОСНО саобра1іајне повріпине хојима се повезује
јавни пут ниже ісатеторије са јавнвм nутем више категорије или Пекатегоргсани пу
односно прплазни пут са јавним лутем, морају се изградити са тврдом подлогом unu ca
истим коловозним застором хао и јавни пут више категорије са којим се укргuта,
односно на који се пршњ3тује, у ширини од најмање 3м и у дужини оД најмање lбм.
6.12

Мере замтите у области водне пнфраструхсхуре

6.12.1. Спабдеваке водом
Изградњом планираис водоводнс мреже обезбедиће се одговарајући ісвалтет и
квантитет снабдевања водом и висок степен сигурности фушсционисања система у
периоду експлоатадије са мотућиохпћу дале надоградње.
Водоводну мрежу потребно је гтројектовати и извести у свему према важећим
стаидардігма и прописима. У току ексллоатационог пернода обезбедити надзор над
ф3nпсционалним стањем система и ннвестидионо одржапање.
6.12.2. Одвођење отпадних п атмосферсісих вода
Изградњом планираие канализационе мреже и објехата у склолу укупног
канализационог система, обезбедііће сс одговарајући ісвалитет и квантнтет одвођења
укупних вода са анализираuог простора и висок стсгіен сигурности фуігкционисања
система у nериоду сксплоатације, а са могућлотпћу дање на.цоградње.
Градњу канализатције, у оквиру грађевинског рсјона, спроводити ло сепарационом
принципу, односно, градити незавИсне системе за отпадну и агмосфсрску воду.
Условњава се предтретман, односно, стандардизација отпадпих и атмосферсквх
вода u To ua ниво хућних отпадних вода, пре уnуштања у ісанализациони систем,
односно, квалитет отпадних пре упујлтања у ј авну ісанализациону мрежу мора
задовоњити одређеіе стандарде іСоје прописује Л(H Водовод и каназшзација нз Новог
Сада. У зависности од конісретне делатности привредннх корисника и уколико квалитет
отпадннх вода одстуча од захтсваног, могућа јс потреба за изградњом локалних
пречистача отпадних вода унутар комплскса.
Атмосферсха вода, која се упупіта у атмосферску канапизациј мора бити,
минималио, на нивоу Н хсласе хвалитета водотока, односно, условзвава сс исти кпалитет
воде (11 іcnaca квалитета водотока) за атмосферске воде које се упуштају у дунав или
отворену каналсісу мрежу, а у свсму опрема посебним условнма од страие .IВП ,,Водс
Војводине и3 }Іовог Сада.

6.13. Мере заштите у областп еііергстеісе нифраетруктуре

и елсктровсгсих сомунијсацпј а

з (;

6.13.1. Електростіертетски систем
Током изградње електроснергетског вода долази до тренутне деградацијс
земњишта услед Ископа ијiи до свсвтуалнс сечс растиња на деоницама проласка трасе
вода. Неопходно јс због тога, приликом поставњања вода, укопавање врпгиТи у ров, у
піто већој мери ручно, чимс ћс сс заштнтити постојећа вегстација од могућег овітећења.
6.13.2. Сиетем снабдевања топлотном енергијом
Током изградње гасовода долази До тренугнс деградације зсмл,ипіта услед
пскопа нли до евснтуалне ссче растиња на деоницама проласка трасе. Неопходно је
због тога, приликом поставњања гасовода, укопавањс вршити у ров, у што већој мсри
ручио, члме ће сс заипитити постојећа вегетадија од могућег одисћсња. При изградњи
мсрно-регулациопнх гасних стаЦа (МРС) формира се затититка мрежа или ограда око
МРС која мора бити удал,сна најмање Зм од споњних зидова МРС и висока iіајмање
2м. Растојањс МРС од зграда и друпіх објеката мора износити најмање lOіn (за
притиске до 7 бара), односпо 15м (за притисхе већс од 7 бара).
6.13.3. Електронске комуникације
У току ексгјлоатације водова елсктронсКих комуникација нема негативног утицаја
на животну среднну, а у току изградњс може доћи до приврсмене дсградаідіје
зсмњиила која се нсутрализујс каснијим затрпавањем рова и нивслацијом са околпим
земњиштем.

7.

СМЕРИКЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТР4ТЕПЖИХ ПРОЦЕНА УТиЦАЈА НА

живОтну СРЕДИHУ ІІA иижим ХHЈЕРАРХИЈСКМ кивоимл и
јјРОЦЕНЕ УТkЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖјјВОТКУ СРЕДШјУ
Према члалу 16. Закона о стратешкој процени угицаја, Извеіптај о стратеаіхој
процени садржи разрађене смсрницс за ллаиове или програмс на нижим хијсрархијсКuм
пивоима које обухватају дсфиписање потребс за израдом стратепiкнк процена и
процсну утицаја пројеката на ісивотну срсдину, одређују аспекте заштитс животне
срединс и друга гјитања од значаја за процсн) утицаја іia жнвотпу средину планова и
програма нижег хијерархијског нивоа.
Ако је план или програм саставни дсо одређсне хијерархијске струкгурс,
стратепгка процсна у-гицаја на
& ну средину ради се у складу са смсрницама
стратсшкс процене утицаја на животну средиіју плана unіі програма виnіег
хијераркијског пивоа.
За све пројекте који се буду реализовали у границама обухвата плала, утврђује се
обавсза предузимања мсра запLтитс животкс срсдиие, а за пројекте који могу имати
утицаја на животку срсдину у складу са Захоном о процеnи утицаја на животну средину
и Уредбом о утврђивању Листс пројеката за које јс обавезна процена угицаја и Листе
пројеката за којс сс можс захтсвати процена утицаја на животку срсдину, обавезно јс
покретање поступка процене утицаја на животну средину.
Студију процскс утицаја за постојсћс н планиранс садржаје трсба радити са
цпњсм да сс прикупе подаци и предпидс утицаји на здравње њуди, флору и фауну,
зсмњиuітс, воду, ваздух, материјална и културна добра и узајамно деловањс свих

чпнилаца на сваком оД каведених објеката, !сао и мере Ісојима
сгіревіти смаилј или отклонитв.

2.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖВОТНЕ
СГІГОВОЂЕЊА ГГЛАНА (МОНИТОРИНГ)

СС

u(тетіІИ утицаји могу

СРЕДИНЕ Y TOІCY

Успоставњање система праhења компонената животг-ге средине, је део стратепнсог
определења у очувању і-гзузетних природних и хултурно-историјсгсих вредности
природног добра, уз одрживо корипгћење обновњивих природнпх ресурса. Због тога
израда хатастра загаЂивача на територији општuне и развој мониторинг система
представња један од приоритета загптите ісивотне средине. Резултати мониторинга на
најбоњи начиі осликавају гтромене у времену и простору и тнме обезбеђују могућност
адекватног и правовременог реаговања, кориговања започетих активности н тестирања
исправности утврђених програма залтјііте и развоја.
Према tuіauy 69. Закона о заштити животке средuне ( Службени гласник РС , бр.
13 5/04, 36/09, Зб/09-др. захон, 72/09-дрзахон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/1 8 и 95/1 8-дрзахоп),
цињеви Програма праћења стања животне средине су:
обезбеђење мониторикга;
дефиписање са.цржине и начина вршења мониторинта;
одређивање оплапtћених оргакизаднја за обавњање мониторинга;
дефинисање мониторипга загађивача;
успостапЈБање информационог система и дефиписање начина доставњања
нодатапа у цињу пођења интетрајпіог катастра загађивача u
увођење обавезе извеппавања о стању жі-гвотне средине према пропнсаном
садржају извештф о стању жuвотне средине.
-

-

-

-

-.

-

Основни параметри који треба да се nрате на ггростору у обухвату Плана треба да
обухвате главне комггоненте )кивотне средине:
земњимте,
-

-

-

Воду)

ваздух,
буку.
Поред праћех-Ђа ових основних параметара животне средине, прате се и Други
параметри који ухазују на квалитет животне средине, нпр. мониторинг отпада.
У цињу свеобухватног сагледавања свих проблема, потребно је додатно
консултовати све падлежпе органе и оргализације, како би се створила савремена
мрежа која одговара свим европским ставдарді-Іма, имајуђи у вuду да је заштііта
кивотне средине веома важан сегмент најлег будућег развоја и просперитета.
-

-

-

Моиитонпг землишта
Ајстивности на моииторингу іспалитета земњишта на простору у обухвату nnaі-і a
подразумевају праћењс стања и промена у оквиру следећих параметара земњишта:
-

физичко-хемијске гсарајстернстике (опгпти параметри: фпзичко хемискн
покаатењи ісвалитета, микроелемелти, тепіки метали, специфични
огансіси полутанти: угзLоводоници, псстициди),
микррбиозіоіпке карактеристике (садржај оргаиске матернјс, і( ПІГ
садр)ісај органског угЈLеинка, садржај опаспих и іптепіих материја. TCіnІcux
метала, мипсралпнх уња и др.).

Праћење парамстара квалитета земјвишта је неолходно врднти y KOHTHHyHTCTy
дуги низ година, на сдређеним Мсстима за којс јс утврђена евидентна утрожсаост
парамстара стања животнс срсдилс.
Контролу квалитета земњишта потрсбно јс спроводити у складу са Заісоном о
занітити живогае средине ( Службсди гласник РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др. закон,
72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/1З-др.закон) и Правилником о дозвозвеким
количкнама опасних и гптетннх материја у зсмњишту и води за наводњавање и
мстодама њиховог испитдвања ( Службени гласнкк РС , бр. 23/94).
Моніпоринг воде
Мониторинт вода врми се у складу са 3аконом о запггити жнвотнс средине
( Службсни гласник РС , бр. 135/04, 36/09, З6/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС,
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), Законом о водама ( Службсни гласник РС , бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/13, 95/18-др.закон), Правилкпком о парамстрима еколопікот и
хемијског статуса површинских вода и параметрима хсмијског и квантитативног
статуса подзсмних вода (ІІСлужбени гласник РС , бр, 74/1 1) и др. подзаконским актима.
Испитују сс следећл парамстри: температура воде, темпсратура ваздуха (на
терену), боја, мврис, видњиве материјс, рН, укукнс суве матсрије, жарени остатак,
губитак жарењсм, сусгіендоване материје, таложие материјс, НРК, ВРК5
(хомотенизовал узорак), ВРК5 (физіірираа узорак), амонијак, нитрати, уња
(угњенотетрахлоридли екстракт), сулфати, сулфиди, ХЛориДи гвожђе, феноли,
дстерџенти (као алкилбензол сулфонат), натријум, укупни фосфор, укулни азот,
халијум, елеІпропроводњивост и бслаuчевине.
Подади овuх мерења треба да посдуже за санадију стања, а база података за
дрорачуне пројектовања систсма за дрсчлпіћавање отпадних вода, као и за
информисање и едукадију грађана из ове области.

Мониторинг ваздуха
Мониторинг треба да се врши ради процене аерозатађсња на основу мерсних или
процењенкк података и добијања информација о загађујуhнм материјама, које
доспевају у атмосферу и концектрацији око uзвора затађсња.
Коuтролу квалитета ваздуха треба органнзовати таісо да се прво изврзли
идентификација свих могућих присуник полуганата. Након идснтифиісацијс
присутних полугаиата, потребно је организовати систематско испитивањс квалитста
ваздуха, мерсњем концентрацијс присугних загађујућих материја.
Праhење и контрола ваздуха на предметном подручју ће се вршити у складу са
Законом о заштитн ваздуха ( Службеаи тласник РС , бр. 36/09, 10/13), Урсдбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службсни тласник PCІІ, бр
11/10, 75/10, 63/13) идр.nодзаконскнм актима.
Мониторинг буке
Праћсње нивоа буке неопходно је извршити у складу са законом о заштиги од
буке у животној средини ( Службени пасник PCІІ , бр. 36/09, 88/10), Правилnиком о
методама мсрсња буке, садржини и обиму извепітаја о мерсњу буке ( Службсни
тласннк РС , бр. 72/10) и др.подзаконским актима из ове области

Мовиторннг отпада
Мониторинг отпада трсба вріпити ради изналажења оптималних варијаити за
ршавањс санациј е насталог отпада.

У цизу правилног уnравњања отпадом неолходно је идснтифиісоватіт све врсте
отпадиих Материја тсоје ће се генерисати іі хсласифиісовати према лореклу (опасан отпад,
тсомунаПни рст отпад, индустријстси отлад). Поступање са отгіадним материјама треба
да буде у складу са 3ажоном о управњању отпадом (1 Службени гласник РС , бр. 36/09,
8/І 0, 14/1 б и 95/1 8-др.закон) и осталим подзаісонсхмі актима.

Предвиђање промепа гтараметара квалитета животне средине ЈІ2 подручју плана
На основу свих података, хористећи информациони систем замтите тсивотпе
средине, Могуће је предвидети, спрешти етсолошке хатастрофе и утврдити оптималне
мере за санацију п рекултивацију.
Подаци о стању и квалитету животне средине првенствено треба да буду
усмерени на формирање информационих основа за фунхсционисање система, што значи
планирано и перманентно формирање залиса у бази података система о измереним и
утврђеним вредностнма параметара јсвалитета свих елемената животне средине.
Припрема и пзвођеие превентивиих актпвности заттите жпвотне средхпте
Превентивне ахтивности іxa замтити животне средине се припремају и извршавају
на основу предвиђања лромена стања животне средиле, и посредно, на основу аналuзе
стања и квалитета )Ісивотне средине. Гјрипреме и извођење nревентивх-гих акппзности па
заілтити животне средине треба да обухватају:
оперативни план превентивних ахтnвпости зангтите животuе средине,
израду nланова превентивнотделовања на поједнначним локалитетима,
израду планова лотребних ресурса за планираие превентивне ајстпвностіј на
заштитн жітвотне средине,
припрему пеолходне оперативне дотс3тМентације за нзвођење превентившіх
ахтивностu,
израду подлога за надзор и контролу извођења превентивтпхх активности запхтите и
контролу квалитета изврІпених постуnака ва заіптитu )Ісивотне средине.
-

-

-

-

9.

ПРлЕА3 КОРНШЋЕНЕ МЕТОДОЛОП{ЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ
ПТОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ

Примењени метод рада заснuва се на ісонтииуираном постунхсу усаглаіпавања
гјроцеса nланирања са nроцесом идентuфикације проблема, предлога репіења за
спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите )кивотне средине у свим
фазама израде п спровођења планскот документа. Методологија се базира на
поштовању 3атсона о заштити животне средине, а пре свега 3акона о стратештсој
nроцепи уткцаја на животну средину ( Службени гласнНі( РС , бр. 135/04 и 38/10).
Еудуи да су досадаnгња исхсуства недовона у примени стратеіпже процепе
предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратснгке процепе
планова прнсутда су два приступа:
1) техиички: који представња прохлирење Методологије проценс уптцај а
пројеката на планове и програме где није проблем прнменнтк прuнцппе
-за ІА (процепу утицаја на животну средину),
2) пЈгансрски: којн захтсва бптно другачнју мстодологнју пз сјгсдећпх
разл0га:

4О

-

-

планови су знатно сложенији оД пројеката, баве сс стратспiким
питаиима и имају мањс дсталних информација о животној
средини,.
дланови сс заснивају на концепту одрживот развоја и у већој
мери поред сколошких обухватају друптвена и скономска
питања,
збот комплексности структура и процеса, као и кумулативних
ефеката у планском подружЈју нису нримењивс симулационе
математичпс мстодс,

при доношсњу одлука всћи јс утицај заинтерссованих страиа и
нарочито јавности, збот чсга примењсне методе и резултати
процеае морају бити разумњиви учесницuма гтроцеса гтроцснс.
Због наведених разлога у прахси стратешке процене користс се најченіће
скспсртске мстодс као вто су: контролНе листе и упитници, матрице,
Мултикритеријална анализа, просторна анализа, ѕwoT анализа, Делфи мстода,
оцсњивањс еколошког хападитета, аназјиза ланца узрочио-последнчних веза, процена

повредивости, процсна ризиха итд.
Као резултанта применс било које методе појавлују се маірице хојима сс
испитују променс којс би изазвала имплемснтација плаиа и изабраних варијаити
(уклучујући и оНу да сс план нс примени). Матрицс се формирају успоставлањсм
односа измсђу цијвева плааа, планских решсња и цињева стратсLпке продене са
одговарајућим индикаторима.
У овој стратеІдкој nроцени примсњсна је мстодологија процсне која је код нас
развијана и допуњаваиа у последњих нсколико година
и која јс углавном у
сагласиости са Јтовијим пристугхама и упутствима за израду стратсшке процене у
Европској Унији.
Општи мстодолоідки поступах који сс користи прилuком израде стратстпке
nроцепс и припреме Извсштаја о стратеЈшј процени састоји сс из веколико фаза, и то:
дсфикисање сдрај
сзатемке тіроцене _тѕсгеепlllg
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КQнтрола и ревизиј

Аналлзирајуbи поступак израде Извеппаја, може се закучитu да се он састојп, из
четири осНовне фазе:
полазне основс анализа и оцена стал,а,
процена мотућих утпдаја на животну средішу,
мере заштите )кивотие средине,
програм гтраhења стања животне средине.
-

Не улазећи у детазније елаборирање гхоједиких фаза, потребно је нагласнти да
свака фаза има своје стІецифичкости и никахо се пе сме залоставити у ПОСТПI(
интегралног илатпiрања животкс средине
Извештај о стратешісој nроцепи ради се у фази израде пзјана детазие регулацнје
зонс мале лривреде у Футогу. Оба документа биће изложена на јавни увид са
обезбеђењем учеіпhа јавности у разматрању Извештаја о стратегЈлсој процени пре
улућивања захtеві за добијање сагласности на Извештај о стратешкој проценн.
Temіcohe Т! И изради Стратемке процене утицаја на животпу ередиву
У процесу израдс Стратсшке процене утuцаја Плана ва кивотну средину нису
уочене тешІсоће које би утицале на ток и постулак проценс угицаја стратешког
карактера предметног Нлана на животиу средИну. За оцсну стања животне средине
извршенаје процена на оскову постојећuх і-ходатака о стању иотвотне средине гтланског
гіодручја, услова надлежних институцнја, природпих Еарактеристика, као и друге
доступне Документације.
У поступху израде ИзвсІптаја, успостапЈЋена је сарадња са затнтересованіім
органима и организацијама, овлашћеним институцијама и надлеuсним органом за
послове заідтите )Ісивотне средине.
Уочене тешкоће, значајне за квалитетну процену стања животнс средине u TOіC
процене утuцаја стратеппсог карактера су:
непостојање јединствеnе методологије за израду Стратепже процене
утицаја на животну средину,
непостојање- податаіса којі- се односе на мониторинг )кивотке среднне на
простору у об) свађ плапа, па су сходно томе ісоршпћеги подаци за
мониторинг са најближих мерннх Места, КојИ іте представњају гіраву слігку
стања животке средине предметног простора.
-

10.
.

ЗАКЛ)УЧЦИ ИЗВЕШТАЈА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕКЕ

Стратешка процена утицаја Плана дстањис ретулације зоне мале приврсдс у
Футоту на животву срсдину урађена је у постугјку израде Плака дстањпе регулацијс
зонс мале привредс у Футогу, иа основу Решсња о изради стратеІпке процене угнцаја
плана детањне регулације зоне мале привреде у Футоту на животну срсдину, број У-35-253/18 од 04.04.2018. године које је донела Градска управа за урбаиизам и стамбсне
послове.
Примењена методологија је описана у претходном поглавњу и сагласна јс са
претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о стратепікој ттроцсни утицаја ua
животну срсдину, којим сс дефинише садржина Извештаја о стратепікој процеки
утицаја.
Могуће сколошко оптсрећењс животне срсдине зависи од рсализације плалиралих
делатности, текнолотцја производње, режима коритпћења простора и предузкмања
планираних мера, као и мера које ће сс утврдити студијама проденс утицаја за
делатности за које сс може захтсвати процена утицаја на животну средину.
На основу аналнзе постојећих намена, комуналлс опремњености простора плапа,
успоставл.еног мониторинга животве срсдине на подручју Града Новот Сада и
ттланираннх активности тіроцењени су угицаји на ваздух, земњиште, повріпинскс и
подземне водс и угврђене су мере заштитс.
Прописане мсре запітите )кивотне средпне односе се на укупал простор и
непосредпо окружење, на постојеће и плаииралс активности и мере заілтнте жнвотнс
средине које се одкосе на укупну инфраструктуру.
Мањи негативни утицаји које је мотуће очекивати реализацијом плааских
решења су огракиченог пнтензите-га и просторвих размсра. Да би се овакви утицаји
свели у оквнрс који неће оіперетити капацитете простора, потребно је спроводити мерс
за спречавање и оrраничавање нетативних угицаја плана на живопту средину.
Ллалско рејпење усаглашено је са доставњеним условима надлежних илституција.
11.
КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРОПИСИ:
Закоіі о замтнти животне срединс (,,Сзіужбени гласник РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09др. закок, 72/09-др. закон, 43/11-УС , 14/16, 76/18 и 95/18-др.захон),
.-Заков о стратешкој процеии утuцаја на жипотну средину (,,Службени гласнuк РС , бр.
135/04 н 88/10),
-

Закон о процени утицаја на животну средину ( Службеки гласнuк РС , бр. 135/04 и
36/09),
-

Уредба о угврђивању Листе пројеката за које је обавезна јтроцена утицаја и Листс
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животку срсдину (Ііслужбени
тласник РСІІ , бр. 114/08),
-.

Закон о затлтити природе ( Службени тласник РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка,
14Ј16 и 95/18-др.захон),
Закок о планирању и изградњи (ІСлужбени тласник РС , бр. 72/10, 81/09 исправка,
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 — УС, 50/13 — УС, 98/13 — УС, 132/14, 145/14 и 83/1),

-

-

-

-

Пјавилник о дозволсним колuчинама onacuux u штетјіих материја у земњишту и
води за иаводњавање и Методама ј-Биховог испитивања (ІіСлужбеви гласник РСјј, бр.
2 3/94),
-

-

Захон о 2аіптиТива3духа ( Слу !сбени гласник РС , бр. 36/09, 10113),

Уредба о условима за мониторинг и захтевпма ісвалитета ваздуха ( службени гласник
РС , бр. 1 1/1О, 75/1 0, 63/1 3),
Заісон о водама ( Службени гласник РС , бр. ЗО!јо, 93/12, 101/16),
Уредба о граничиим вредностима емисије загађујућих Матсрнја у воде і роковима за
њиково Достизање ( Службени гласник рС, , бр. 67/1 1, 48/12 и 1/16),
Уредба о граничним вредностима приоритетних и прноритетних хазардних супстанцн
које загађују површинске воде и роісовима за њихопо достизање ( Службени гласннк
РС , бр. 24/14),
Уредба о граіичним вредностима загађујућих материја у поврілинским и подземним
водама и седимепту и роковима за њихово достизање ( Службени гласннк РСЈ , бр.
5 0/12),
Закон о затптити оД буіе у животној средини ( Службепи гласник РСЈ , бр. 36/09,
WІ O),
Уредба о индикаторігма буке, граничним вредиостима. методама за одбњивање
индикатора букс, узнемиравања и пІтетних ефската бупе у животној средилн
( Службени гласііик РС , бр.75/1О),
-

-

-

-

-

-

-Закон о радиадионој и нуклеарној ситурности и безбедности ( Слуісбени тласнитс PC І ,
бр. 95/1 8),
-Заnон о заштити од нејонизујућих зрачења ( Службенн тласнuк РС , бр. 36/09),
-Правилпик о траігицама излагања нсјоиизују1им зрачењима ( Слу)кбсни гласннк РС ,
бр.104109),
-3аnон о управњаn у отпадом ( Слркбени гласник РС , бр. 36/09, 83/10, 14/16 и 9511др.захон),
-Правилник о начuну складшптења, паковања и обележавања опасног отпада
( Службени гласнијс рсј, бр. 92/10),
-Правилник о условима и начину сакупњања, стсладипітења и третмана отггада хојн се
користи као секуидарна сировина или за добијање енергије ( Службенн гласник РС ,
бр. 98/10),
Правилник о условима за поставњање посуда за сакупњање отпада ( Слухсбени лист
ГрадаНовогСада , бр. 19/11, 7/14),
Закон о културним добрнма (Службени гласчшс РС , бр.71/94, 52/11 др. зајсон и
99111 др. захон),
-

-

-

-

-

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму iiзвештаја о мерењу буке
гласник РС , бр. 72/10).

(ІІСлу)тсбени

12.

ГРАФWШИ ЛРИЛОЗИ

1.Извод из Плана генералне рсгулације насењеног места Футог
2. Постојеће стање (аеро-фото снимак)
З. План намене површина, са планом саобраћаја, регулације и нивелације
(извод из плана)
5. Инжењерстсо геолоілка карта
6. Педолошка ісарта
-

Lг

4

ЛЗ
Ј :10000
і :2500
1:10000
1:Ј 0000

РЕПУБЛИКА CPEІUA
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИ САД
ГРАДСКА УпРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-638/18
дава; 15.08.2019. године
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О УЧЕпІЋУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
лвности У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈі ЗОНЕ
МАЛЕ ПРиВРЕдЕ У футОГУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДHНУ
Извештај о стратеіпкој процени утицаја плана дета.њне ретулације зоне
мале привреде у Футогу на животну средину израдило је ЈП Урбанизам Завод за
урбанизам из Новог Сада.
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је, на осдову члана
18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Службеди гласник PCІІ,
број 135/2004 и 88/10), дана 12.09.2018.године доставила Извеwтај о стратешкој
процени утицаја nлана деталне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну
средину заинтересованим органима и организацијама на митіјл,ење, и то: Градској
управи за заппиту животне средине, Електропривреди Србије ЕПС дистрибуција,
огранак Влектродистрибуција Нови Сад, Завод за заштиту споменнка културе Града
Новог Сада, Покрајинском заводу за заштиту природе, Министарству одбране (Управа
за инфраструктуру), ЈКП ,,Чистоћа , ЈП ,,СрбијагассІ , Телеком Србија, УКП
,,Информатика , МУП Републике Србије (Сектор за ванредне ситуације), ЈКП
,,Водонод и капализација , ЈКП ,,Градско зеленило , ЈП ,,Емисиона техника и везе ,
ЈКП ,,Воде Војводине
Од позваних ортана и ортанизација своје мишлење су пре јавног увида
доставили : ЈКП ,,Ииформатика ЈП ,,Србијагас , ЈП ,,Емисиона техника и везе ,
Града Новог Сада,
Телеком Србија, Завод за запітиту споменика културе
Министарство одбране (Управа за инфраструктуру), ЈП ,,Путеви Србије , МУП
Републике Србије (Сектор за ванредне снтуације), Покрајински завод за зајлтиту
дрироде, ЈКП ,,Водовод и канализација , Градска управа за заштиту животне средине и
ЈКП ,,Воде
Пристигла мијл.њења на Извепітај о стратешкој процени утицаја плаиа
деталне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну средину разматрана су
на 18. ссдници Комисије за планове, одржаној 24. 10.20 18. године.
Градоначелник Града Новог Сада је дана 24.04.2019. године утврдио
Нацрт плана плаиа деталне регулације зоне мале привреде у Футогу и изложио га на
јавни увид у периоду од 08. маја до 06. јуна 2019. године. Истовремево са ставњањем
на јавни увид Нацрта наведеног плана, на јавни увид је став.њен и Извепітај о
стратеідкој процеви утицаја плана плана дета.њне регулације зоне мале привреде у
Футогу у Новом Саду на животну средину.

,

У ТОІС трајања јавног увида није било примедби, предлога и сугсстиа на
Hзвештај о &гратешкој процени утицаја плана детањне регулације зоне мале прнвреде у
Футогу на )ГСИВОТН средину.
Јавна расправа о ІІзвештају о стратешкој процени утицаја плана nnarІa
дета.њне регулације зоне мале привреде у Футогу на животну средину одржана је на 5.
(јавној) седници, одржаНој 15.08. 2019. године, заједио са расправом о Нацрту плаиа
детањне регулације зоне мале привреде у Футогу .
У тохсу јавне расправе није било примедби ііu предлога на Извепітај о
стратепікој процени утицаја плана іпЈана детањне регулације зоне мале привреде у
Футогу на )КИВОТН средиnу.
Комисија је том приликом заузела став да је неопходно да се ј4знејптај о
стратешісој процени утицаја плана детањне регулацнје зоне мале привреде у Футогу па
)ТСИВОТН
средину заједно са Извештајем Комисије, сагласно члану 2 1. Закона о
стратешкој процени утнцаја на животну средину, достави Градсхој управи за запЈтиту
)тсивотне средине ради прибав.њања сагласности.

