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На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сад  на  LXІ  седници  од  28. фебруара  
2020. године, поВодоМ  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулције  радне  зоне  Исток  у  
Петроварадину , доноси  

ЗАКЈbУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  радне  зоне  
Исток  у  Петроварадину  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
деталне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  на  животну  средину  пре  
излагања  на  јавни  увид  са  49. седнице  од  05.06.2019. године, Извештај  о  
обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  радне  зоне  Исток  у  
Петроварадину  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  
регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  на  животну  средину  са  78. 
(јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  16.01.2020. године , као  и  Извештај  о  
учешћу  заинтересованих  органа  организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детајне  регулације  радне  зоне  
Исток  у  Петроварадину  на  животну  средину. 

2. Заклучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ерој: 35164/20191 
28. фебруар  2020. године  
НОВИ  САД  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр,  72/09, 81/09 исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 ус, 
50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон  и  9/20) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  LXI ссдници  од  28. фебруара  2020. године, доноси  

плАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  ИСТОК  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

1. УВОД  

Планом  деталне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  (у  далем  тексту: 
План), обухваћенаје  површина  59,04 ћа, ујугоисточном  делу  грађевинског  подручја  града  
Новог  Сада, у  Катастарској  општини  (у  далем  тексту: КО) Петроварадин . 

Обухваћени  простор  се  налази  између  планиране  трасе  државног  пута  јБ  реда  
број  21 ,,Нови  Сад  - Ириг  - Рума  - Шабац  Коцењева  Валево  - Косјерић  - Пожега  - 
Ариње  - Ивањица  - Сјеница  (Нови  Сад  - Рума) (у  далем  тексту: Државни  пут  јБ-21), 
односно  насипа  ,,Победа  на  северу  и  североистоку . Југоисточно  од  простора  који  је  
обухваћен  Планом  је  насип  ,,Победа  и  Роков  поток, а  западно  је  железничко  подручје  
пруге  Београд  - Стара  Пазова  - Нови  Сад  - Суботица  државна  граница  (Келебија). 

1.1. Оенов  за  израду  Плана  

Просторни  план  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/12), (у  дањем  тексту : Просторни  план) дефинише  основне  инфраструктурне  правце  и  
системе  и  утврђује  обавезу  разраде  плановима  ужег  подручја .  Генерални  план  града  
Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
39/06), (у  дањем  тексту : Генерални  план) дефиниціе  намену  простора, оквирни  обухват  и  
капацитет  пречистача  отпадних  вода. 

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  3акону  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09 - исправка , 64/10 - УС, 24/11, 
121/12, 42/13 -УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон  и  
9/2 0). 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  радне  зоне  
Исток  у  Петроварадину  (,,Службени  лист  Града  Новог број  60/18) коју  је  донела  
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLV седници  27, децембра  2018. године. 

1.2. Извод  из  планске  документације  
Проеторни  план  

3а  развој  привреде  у  Новом  Саду  формиране  су  радне  зоне. Простори  намењени  
радним  зонама  у  Новом  Саду  организовани  су  у  седам  заокружених  просторних  целина  
(радне  зоне  І  до  ју, радна  зона  ,,Римски  шанчеви , радна  зона  ,,Исток  и  радна  зона  

и  опредењени  су  за  развој  секундарних  и  терцијарних  делатности . У  радним  
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зонама , постоје  значајне  резерве  за  развој  привреде, како  у  слободним  неизграђеним  
површинама , тако  и  у  постојећим  комплексима . За  реализацију  планираних  пословних  
садржаја  неопходноје  значајно  улагање  у  инфраструктуру . 

С  обзиром  на  то  да  друмски  саобраћајни  подсистем  представзва  основни  
потенцијал  будућег  развоја  Града  Новог  Сада, планира  се  следеће : 

Изградња  на  траси  бившег  Жежењевог  моста  као  део  државног  пута  М-22/1; 
Изградња  државног  пута  І  реда  М-21 у  складу  са  Просторним  планом  подручја  
посебне  намене  инфраструктурног  коридора  државног  пута  ј  реда  бр. 21 І-Іови  
Сад  Рума  - Шабац  и  државног  пута  І  реда  бр. 19 Шабац  - Лозница  
(,,Службени  гласник  рС , бр. 40/11 и  39/19). 

Просторни  развој , размештај  и  коријцћење  инфраструктурних  система  
железничког  саобраћаја  усмериће  се  на  фаворизовање  овог  вида  саобраћаја  у  односу  на  
друмски . Просторни  развој  усмериће  се  на: 

,,Реконструкцију , изградњу  и  модернизацију  постојеће  пруге  Е-85: (Веоград) 
Стара  Пазова  - Нови  Сад  - Суботица државна  граница  Келебија) у  
двоколосечну  електрифицирану  пругу  високих  перформанси  за  мешовити  
(путнички  и  теретни ) саобраћај  и  комбиновани  транспорт  са  пројектованим  
брзинама  од  160 km/h, a где  годје  то  могуће  220 km/h. Пруге  за  велике  брзине  
уклапају  се  у  мрежу  пруга  за  велике  брзине  Европе , а  у  основи  се  воде  по  
коридорима  постојећих  пруга  где  год  је  то  могуће  піто  се  односи  и  на  зону  
Новог  Сада. 

,,Реализација  простора , на  којима  се  планира  изградња  уређаја  за  прераду  воде  и  
пречишћавање  отпадних  вода, захтева  посебну  разраду, с  обзиром  на  релативно  сложен  
технолошки  процес  у  њима  и  специфично  обликовање  објеката  и  одвија  се  на  основу  
планова  детањне  регулације  или  урбанистичких  пројеката . 

,,На  постројење  за  пречишћавање  ,,Роков  поток , капацитета  25.500 ЕС, 
оријентисаће  се  отпадне  воде, највећег  подручја  сремске  стране  Новог  Сада  и  насења  
Буковац , а  мањег  дела, односно , отпадне  воде  Сремске  Каменице , Боцки  и  гравитирајућег  
подручја, оријентисаће  се  према  предвиђеном  групном  постројењу  за  пречишћавање  у  
Лединцима , капацитета  17.000 ЕС. 

,,У  случају  промене  концепта  nречишћавања  отпадних  вода, кад  се  стекну  
услови, утврде  сви  потребни  економски  и  технички  показатењи , прибаве  потребне  
сагласности  и  усагласе  параметри , могуће  је  кроз  Генерални  урбанистички  план  Града  
Новог  Сада  и  планове  генералне  регулације  извршити  потребне  корекције , у  погледу  
капацитета  планираних  локација  за  изградњу  објеката  постројења  за  пречијпћавање  
отпадних  вода, у  складу  са  свим  потребним  условима  и  сагласностима  надлежних  
институција , уз  обавезну  израду  процене  утицаја  наведених  пројеката  на  животну  
средину . 
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Генерални  план  

У  Новом  Саду  су  за  развој  привреде  намењени  првенствено  простори  у  радним  
зонама. Радне  зоне  су  сконцентрисане  у  северном  делу  града  око  Канала  
дунав-Тиса--дунав  (дТд), док  у  јужном  делу  града, на  сремској  страни  јјостоји  само  
једна  радна  зона. 

На  десној  обали  дунава  радна  зона  Исток  је  најзначајнија  површина  намењена  
пословним  садржајима . Постојећим  комплексима  треба  омогућити  реструктурирање , а  на  
слободним  површинама  реализацију  малих  и  средњих  предузећа  из  области  секундарних  
и  терцијарних  делатности . Зону  тангира  железнички  правац  уз  који  је  прописана  обавеза  
дефинисања  коридора . 

Унутар  постојећег  канапизационог  система  функционише  слив  Роков  поток  чија  
је  величина  око  300 ћа. Капацитет  црпне  станице  Роков  поток  је  око  3,6 м3јѕ. Систем  је  
реализован , у  највећем  делу, као  оnшти  канализациони  систем . Главни  колектор  је  
профила  д  250/150 см. У  оквиру  овог  сливног  подручја  функционншу  црпне  станице: 
,,дечије  село , ,,Поток  и  ,,Роков  поток . 

Реципијент  свих  отпадних  вода  је  дунав, а  упуштање  вода  је  без  претходног  
третмана . 

Централна  постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  предвиђају  се  у  Новом  
Саду  (,,Север  ј )  и  Петроварадину  (,,Роков  поток ). 

Условњава  се  и  стандардизација  отпадних  вода  пре  упуштања  у  канализациони  
систем, односно, доследна  реализација  предтретмана  технолошких  отпадних  вода. 

Усвојена  технологија  пречишћавања  отпадних  вода  и  третмана  потенцијално  
загађених  атмосферских  вода, треба  да  гарантује  квалитет  воде  у  пријемнику , односно , 
реципијент  пречишћених  отпадних  вода  и  третираних  атмосферских  вода, мора  да  
припада  другој  категорији , према  категоризацији  водотока . 

Реципијент  пречишћених  отпадних  вода  и  третираних  и  чистих  атмосферских  
водаје  река  дунав  и  Канал  дТд. 

1.3. Цил  доношења  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  Плана  је  преиспитивање  просторних  капацитета  и  
потреба  корисника  простора  у  сврху  дефинисања  правила  уређења  и  грађења  за  
планиране  намене. 

Овај  план  ће  садржати  нарочито : границу  и  обухват  грађевинског  подручја  
Плана, поделу  простора  на  посебне  целине  и  зоне, детањну  намену  земјЂишта , 
регулационе  и  грађевинске  линије , нивелационе  коте  улица  и  повргпина  јавне  намене , 
коридоре  и  капацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  инфраструктуру , 
мере  заштите  простора, локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат, 
правила  уређења  и  правила  грађења  по  целинама  и  зонама, као  и  друге  елементе  значајне  
за  спровођење  Плана. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађевинско  подручје  које  је  обухваћено  Планом  налази  се  у  Катастарској  
општини  Петроварадин  унутар  описане  границе . 
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За  лочетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 
496/1, 498 и  2946/1. Од  ове  тачке  у  правцу  југоистока  граница  прати  јужну  регулациону  
линију  насипа, затим  скреће  ка  југозападу , прати  северну  планирану  регулациону  линију  
насипа  до  пресека  са  планираном  регулационом  линијом  пречистача  отпадних  вода, коју  
прати  у  правцу  северозапада  до  пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  490/1. Од  ове  
тачке  граница  скреће  ка  југозападу , прати  јужну  границу  парцела  бр.  490/1 и  490/4 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 490/4, 490/6 и  1511/10, затим  скреће  ка  северозападу , 
пресеца  парцелу  број  1511/10 до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 1511/10 и  1511/1. 
даЈЂе, граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 1511/10 и  1511/14 и  продуженим  
правцем  северне  границе  парцеле  број  1511/10 долази  до  источне  регулационе  линије  
пруге  Београд  - граница  Мађарске, коју  прати  у  правцу  севера  до  тромеђе  парцела  бр. 
499/2, 500/1 и  500/3. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  јужну  границу  парцеле  
број  500/3, пресеца  парцелу  број  2872/1 и  долази  до  преломне  тачке  на  источној  граници  
парцеле  број  2872/1, затим  скреће  ка  северу  и  истоку, прати  западну  и  северну  границу  
парцеле  број  496/1 и  долази  до  почетна  тачка  описа  границе  Плана . 

Површина  обухваћена  Планом  је  59,04 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Намена  површина  и  концепција  уређења  простора  

Простор  радне  зоне  представња  заокружену  целину  унутар  значајних  
инфрастурктурних  коридора  (државни  пут, ?келезничка  пруга, примарни  насипи  за  
одбрану  од  поплаве). 

Концепција  уређења  простора  утврђена  плановима  ширег  подручја  је  основа  за  
дању  разраду  и  дефинисање  намене  простора  обухваћеног  овим  планом , Основна  намена  
простораје  пословање  у  радној  зони  које  се  може  развијати  унутар  области  секундарних  и  
терцијарних  делатности . 

Планирана  је  нова  саобраћајна  мрежа  у  зони  пословних  садр)каја  у  складу  са  
постојећим  интерним  саобраћајницама  и  потребама  корисника  простора . 

Планом  се  утврђују  урбанистички  параметри  за  реализацију  нових  пословних  
садржаја  у  складу  са  параметрима  утвђеним  за  друге  радне  зоне  града  Новог  Сада. 
Постојећи  комплекси  ће  се  моћи  задржати , а  омогућена  је  и  њихова  трансформација  уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , као  и  реализација  нових  пословних  
садр?каја. 

Планомје  утврђена  комунална  површина  намењена  пречистачу  отпадних  вода. За  
ову  намену  дефинисан  је  максимални  обухват  и  капацитет  простора, а  када  буде  
опредењена  технологија  пречистача  и  дефинисана  пројектном  документацијом , простор  
ће  се  разрадити  урбанистичким  пројектом . 

Као  зелене  површине  планирано  је  зеленило  у  категорији  заштите  према  
железничкој  прузи  и  у  зони  насипа  уз  Роков  поток . 

У  западном  делу  простора  на  улазу  у  радну  зону  планиран  је  јавни  паркинг  
простор. 
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3.2. Правила  уређења  за  утврђене  намене  површина  
Простор  је  у  највећој  мери  намењен  пословању, а  уз  пословње  значајну  

површину  заузима  планирани  комплекс  за  прераду  отпадне  воде. 
Саобраћајна  веза  са  околним  садржајима  омогућена  је  у  северозападном  делу  

простора  и  то  преко  планираног  државног  пута  (обилазница  око  Гјетроварадина ) и  из  
Улице  Шеноине . У  јужном  делу  простора  саобраћајни  приступ  је  планиран  у  гіродужетку  
Улице  Божидара  Аџије, али  и  директним  повезивањем  са  планираном  саобраћајницом  
дуж  примарног  одбрамбеног  насипа  ,,Победа . 

Пословни  садржаји  реализоваће  се  гірема  утврђеним  урбанистичким  условима  
максимални  степен  заузетости  50 %, а  индекс  изграђености  0,5-1,5. Максимална  
дозвоњена  спратностје  до  П+2. 

На  овом  простору  дозвоњава  се  изградња  објеката  у  функцији  обавњања  
делатности  секундарног  и  терцијарног  сектора  привреде, уз  услов  да  не  загађују  средину  с  
обзиром  на  непосредну  близину  насења  ,,Садови  и  Петроварадина , а  избор  делатности  у  
складу  са  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  
изворишта  водоснабдевања  (,,Службени  гласник  Рс , 

 број  92/08). Секундарне  делатности  
обухватају : индустрију , грађевинарство  и  производно  занатство . 

На  овом  простору  посебно  су  изражене  могућности  за  развој  привредних  
активности  из  области  терцијарног  сектора  привреде  (саобраћај  и  складијптење ). Наиме, 
простор  у  обухвату  Плана  повезан  је  индустријским  колосеком  са  железничком  станицом  
у  Петроварадину , а  преко  ње  са  планираном  двоколосечном  пругом . То  ствара  услове  за  
интегрисање  потенцијалних  привредних  делатности  у  функцији  дистрибуције  робе  на  
овом  простору  са  железничким  транспортним  системом . На  тај  начин  овај  простор  
омогућава  рационалан  и  ефикасан  систем  транспорта  робе, те  је  дакле  могуће  формирање  
робно-дистрибутивног  центра  на  простору  планираном  за  пословање . 

Због  инфраструктурних  површина  које  окружују  простор  ове  радне  зоне, постоје  
одређена  ограничења  која  су  утицала  на  дефинисање  изградње  на  овом  простору . 

3.3. Нумерички  показатењи  

Табела : Нумерички  показатењи  

Намене  површина  површила  (ћа) (%) 

ПОСЛОВАЊЕ  37,17 62,95 

у  радној  зони  37,17 6295 
КОМУНАЛНЕ  ПОВРШИНЕ  13,85 23,46 

- пречистачотпадннхвода  13,85 23,46 

ЗЕЛЕНИЛО  2,33 3,95 
заштитно  зеленило  2,33 3,95 

САОБРАЋАЈ  5,69 9,64 
- улице  5,08 8,60 
- паркинг  простор  0,6 1 ,04 

Укупіiо  у  обухвату  Плана  59,04 100,00 



б  

3,4. План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.4.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површине  јавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  
парцела  образоваће  се  парцеле  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  3. 
,,План  регулације  површинајавне  намене  у  размери  1:2500. 

Површине  јавне  намене : 
- саобраћајнице : целе  парцеле  бр . 490/21, 491/5 и  492/14 и  делови  парцела  бр . 

490/1, 490/4, 490/11, 490/40, 490/41, 490/42, 490/43, 490/44, 490/45, 492/2, 
492/15, 496/1, 496/24, 496/52, 1510/2, 151 ј /1, 1511/10 и  2872/1; 

- комплекс  пречистача  отпадних  вода:  целе  парцеле  бр. 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 
480/1, 480/2, 480/3, 481, 482, 483, 484/1, 488/1, 489/1, 490/3, 490/5, 490/6 и  492/4 
и  делови  парцела  бр. 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 485, 486, 487, 490/1, 490/2, 
490/8, 2946/1 и  2946/7; 

- паркинг: део  парцеле  број  499/2. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  nарцела  на  
графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  површина  јавне  намене  у  размери  1:2500, 
важи  графички  nриказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  
саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чијије  списак  дат  на  графичком  приказу . 

3.4.2. План  нивелације  

Рад iја  зона  Исток  налази  се  између  Рибарске  аде  на  северу  и  Роковог  потока  на  
југу, као  и  источно  од  железничке  пруге  Нови  Сад  - Ееоград  и  западно  од  насипа  
,,Победа , на  надморској  висини  од  75.20 tn до  78.80 пі, са  генералним  падом  од  запада  ка  
истоку. 

Планом  нивелације  се  предвиђа  да  се  планиране  саобраћајнице  максимално  
уклопе  у  постојећи  терен. Коте  нивелације  планираних  саобраћајница  се  крећу  од  77.60 до  
78.50 п . Нагиб  нивелете  саобраћајница  је  испод  2 %. Нивелациони  план  са  котама  
нивелета  и  координатама  осовинских  тачака  датје  у  графичком  приказу. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- интерполована  кота, 

нагиб  нивелете . 

3.5. Трасе , коридори  и  капацитети  инфраструктуре  
Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

3.5.1. Саобраћајна  инфраструктура  

На  подручју  Плана  заступен  је  друмски  саобраћај , а  уз  заnадну  границу  
простора , одвија  се  интезивни  ?келезнички  саобраћај  (двоколосечна  пруга  Београд  - Нови  
Сад  - Суботица  - граница  Мађарске ). 
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Радна  зона  је  повезана  је  са  друмском  саобраћајном  мрежом  Петроварадина  
преко  улица  Шеноина  и  Раде  Кончара  (у  северозападном  делу) и  Улицом  Божидара  Ације  
(у  јужном  делу). Ове  улице,  својим  техничким  карактеристикама  (ширина  регулације , 
коловоз , елементи  пута  и  сл.) не  задовоњавају  захтеве  безбедног  и  комфорног  саобраћаја . 
Саобраћајну  површину  унутар  радне  зоне  чине  постојеће  саобраћајнице  које  одликују  
коловози  інирине  6,0 м  и  индустријски  колосеци , манипулативни  платои  и  паркинзи . 

друNіски  саобра hај  

дуж  северне  и  северозападне  границе  Плана, налази  се  планирана  траса  
државног  пута  јБ-21. Овај  инфраструктурни  коридор  дефинисанје  и  спроводи  се  Планом  
детањне  регулације  инфраструктурног  коридора  државног  пута  ІБ 21 на  
административном  подручју  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
26/17). 

У  свом  северном  делу, радна  зона  Исток  има  планирани  прикњучак  на  државни  
пут  јБ-21, а  у  јужном  делу  преко  Улице  Бо)кидара  Аџије  и  насипа  ,,Победа . Након  
изградње  државног  пута  јБ-21 и  наведених  прикњучака , оствариће  се  квалитетна  и  
безбедна  саобраћајна  веза  радне  зоне  Исток  са  уличном  мрежом  града  Новог  Сада  као  и  
повезаност  са  суседним  регијама . 

Планирају  се  нове  јавне  саобраћајнице  које  ће  бити  у  функцији  радне  зоне, а  
омогући  ће  развој  и  формирање  нових  грађевинских  парцела. 

Ширина  појаса  регулације  ових  улица  је  од  15,0 до  20,0 м, а  унутар  њих  су  
планирани  двосмерни  коловози, зањтитно  зеленило  са  дрводом  и  тротоари . 

Јавни  саобраћај  ће  се  одвијати  дуж  основне  саобраћајне  мреже, а  унутар  радне  
зоне  по  потреби . 

Железнички  саобраћај  

3ападну  границу  обухваћеног  простора  чини  парцела  магистралне  двоколосечне  
електрифициране  железничке  пруге  (Ееоград  - Стара  Пазова  Нови  Сад  Суботица  - 
граница  Мађарске) део  коридора  Хб  (Е-85), у  дужини  приближно  750 м  (од  наспрам  km 
72+720 до  наспрам  km 73+758). 

Овај  инфраструктурни  коридор  дефинисан  је  и  спроводи  се  на  основу  Плана  
детањне  регулације  реконструкције , модернизације  и  изградње  двоколосечне  пруге  
Ееоград  Нови  Сад  - Суботица  граница  Мађарске  деоница  Стара  Пазова  Нови  Сад  на  
подручју  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/12), а  који  је  
имплементиран  у  овај  план. 

Планом  се  задржава  индустријски  колосек  који  има  прикњучак  из  железничке  
станице  у  Петроварадину, а  оставња  се  могућност  изградње  његовог  продужетка  (у  складу  
са  потребама  постојећих  и  будућих  делатности). 

Стационарни  саобраћај  

У  оквиру  свих  постојећих  и  планираних  намена, паркирање  свих  врста  возила, 
решава  се  на  сопственој  nарцели,  а  у  складу  са  потребама . 



Планом  се  задржава  постојећи  паркинг  испред  главног  улаза  у  некадашњи  
комплекс  ,,Победа , Могућа  је  његова  реконструкција  (у  дефинисаној  зони), али  уз  
задржавање  и  максималну  заштиту  постојећег  дрвећа . Овај  паркинг  користиће  се  и  за  
посетиоце  спортског  центра  у  Улици  Раде  Кончара  у  гіериодима  одржавања  већих  
манифестација . 

Бициклистички  и  пеніачки  саобраћај  

Афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму, како  
би  се  овај  вид  превоза  више  популаризовао . дуж  државног  пута  јБ-21, планира  се  
изградња  бициклистичких  стаза, а  планиране  су  и  у  оквиру  попречних  гірофила  појединих  
улица  у  оквиру  радне  зоне. Наведене  бициклистичке  стазе, планиране  су  да  се  међусобно  
повежу . 

У  свим  улицама  планирају  се  тротоари , а  приказани  су  попречним  профилима  
улица . 

На  графичким  приказима  дати  су  сви  технички  елементи  који  дефинишу  
саобраћајнице  и  коридоре  инфраструктуре  у  простору . 

3.5.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевањс  водом  

Снабдевање  водом  вршиће  се  преко  ностојеће  и  планиране  водоводне  мреже  у  
оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада . 

Радна  зона  снабдева  се  водом  преко  доводника  воде  профила  О  450 мм  из  nравца  
Улице  Раде  Кончара . 

Планом  се  предвиђа  изградња  водоводне  мреже  у  свим  улицама, са  повезивањем  
на  постојећу  мрежу . Планирана  мрежа  биће  профила  О  250 мм  и  О  150 мм  и  својим  
капацитетом  задовоњиће  потребе  за  санитарном  водом. 

Потребе  за  технолошком  водом  решаваће  се  захватањем  воде  из  подземних  
водоносних  слојева. 

Северно  од  предметног  простора  налази  се  извориште  водоводног  система  
,,Петроварадинска  ада , једини  објекат  овог  типа  на  десној  обали  дунава . У  цил,у  заштите  
изворишта  дефинисане  су  три  зоне  санитарне  заштите . Целокупно  подручје  обухваћено  
Планом  се  налази  у  широј  (трећој) зони  санитарне  заштите. Сви  радови  на  обухваћеном  
nодручју  морају  бити  изведени  у  складу  са  Правилником  о  начину  одређивања  и  
одржавања  зона  санитарне  заштите  изворишта  водоснабдевања . 

Планом  се  оставња  могућност  реконструкције  постојећих  инсталација  и  објеката  
водоводне  мреже, уколико  они  не  задовоЈЂавају  планске  потребе . 

Положај  постојећих  и  планираних  инсталација  водоводне  мреже  дат  је  у  
графичком  приказу  број  4. ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1 2500. 
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Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  вршиће  се  преко  постојеће  и  планиране  
канализационе  мреже  у  окВиру  канализационог  система  насејЂа  Петроварадин , слив  
,,Роков  поток  

Главни  колектор  слива  ,,Роков  поток  пружа  се  средишњим  делом  предметног  
простора  и  профила  је  О  250(150 см. Колектор  се  завршава  код  црпне  станице  ,,Роков  поток  одакле  се  прикупњене  воде  препумпавају  у  дунав , директно  без  пречишћавања . 

У  источном  делу  обухвата  Плана, планира  се  изградња  централног  постројења  за  
пречишћавање  отпадних  вода  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту : ЦППОВ). 

ЦППОВ  се  предвиђа  за  пречишћавање  свих  отпадних  вода  са  територије  Града  
Новог  Сада  и  потенцијално  Општине  Сремски  Карловци , осим  насења: Ковињ, Ченеј , 
Руменка, Кисач, Степановићево  и  Бегеч. 

Свс  отпадне  воде  са  предметног  подручја  на  десној  обали  дунава, где  је  општи  
(заједнички  систем  каналисања) ће  се  сакупњати  на  локалитету  црпне  станице  ГЦ2 
(односно  нове  главне  црпне  станице  НГЦІ ), одакле  ће  се  пребацивати  на  леву  обалу  
дунава  и  колектором  кроз  Петроварадин  доводити  до  локације  ЦППОВ, где  ће  им  се  
прикњучити  и  отпадне  воде  са  сремске  стране . 

Укупна  површина  подручја  је  око  14.5 ћа. Подручје  се  налази  у  брањеној  зони  
насипа . 

доводни  колектор  од  НГц1 до  ЦППОВ  ће  бити  О  1200 мм, са  капацитетом  2.0 
м3/ѕ  и  доводиће  отпадне  воде  до  улаза  у  постројење  сајужне  сгране. 

Капацитет  будућег  цППОВ  је  400.000 еквивалентних  становника  (ЕС), са  
могућношћу  проширења  до  500.000 ЕС! Сва  пратећа  инфраструктура  биће  прилагођена  
тој  максималној  коначној  изграђености  пречистача . 

У  првој  фази  изградње, чији  nочетак  се  предвиђа  око  2020. године, планирају  се  
објекти  за  примарно  и  секундарно  пречишћавање , док  се  2035. године  планира  доградња  
објеката  терцијарног  пречишћавања , која  представња  и  коначну  фазу  изградње . 

Експлоатациони  век  постојења  процењенје  на  30 година, до  2050. године. 
Претходна  студија  оправданости  са  Генералним  пројектом  ЦППОВ  је  у  коначној  

фази  израде . Тим  документом  је  одабрана  конвенционална  технологија  - технологија  
активног  муња. Одвођење  пречишћених  вода  са  постројења  биће  у  постојећи  излив  у  
дунав, преко  садашње  црпне  станице  ,,Роков  поток , која  се  налази  на  крајњем  источном  
делу  обухвата  Плана, у  брањеној  зони  насипа . 

Капацитет  nречистача, технолошки  процес  прераде  отпадне  воде, планирани  
објекти  и  њихове  цевне  везе, биће  детањно  разрађени  просторним  планом  подручја  
посебне  намене , који  ће  се  паралелно  радити  са  идејним  пројектом  пречистача . 

Планира  се  изградња  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  у  свим  
улицама  где  она  до  сада  није  реализована . 

Оставња  се  могућност  реконструкције  свих  постојећих  објеката  и  инсталација  
канализационе  мреже  које  не  задовоњавају  планске  потребе . 

Положај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  и  објеката  дат  је  на  
графичком  приказу  број  4. ,,Пnан  водне  инфраструктуре  у  размери  :2500. 
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Одбрана  од  поплава  

Одбрана  од  гіоппава  спроводи  се  преко  постојеће  примарне  одбрамбене  линије  
којаје  реализована  до  нивоа  одбране  од  високих  вода  дунава  вероватноће  појавеједном  у  
сто  година  преко  одбрамбеног  насипа  ,,Победа . У  склопу  реализације  државног  пута  ІБ-
21, планира  се  реконструкција  насипа  ,,Победа  у  смислу  побоњшања  техничких  каракте—
ристика  насипа. Насип  ће  се  проширити  кајугу. 

Наснп  ,,Победа  није  у  обухвату  Плана, али  зоне  његове  заштите  јесу, па  ће  у  
наставку  текста  бити  дати  водни  услови . 

Водни  услови  

У  заштитном  појасу  насипа  са  брањене  стране  важе  следећи  услови ; 

у  појасу  ширине  од  0 до  10 м  мерено  од  ножице  насипа, забрањена  је  изградња  
било  каквих  објеката, простор  мора  остати  слободан  за  радно  инспекциону  
стазу; 

у  појасу  ширине  од  10 до  30 м  мерено  од  ножице  насипа, могу  се  градити  
објекти  нискоградње , приступни  путеви, паркинзи  и  слично, могуће  је  садити  
жбуње  и  ниско  растиње , није  дозвоЈЂена  изградња  објеката  високоградње , 
поставзЂање  ограда  и  подземне  инфраструктуре ; 

y rіojacy ширине  од  30 до  50 м  мерено  од  ножице  насипа  могућа  је  изградња, 
адаптација  и  реконструкција  објеката  плитко  фундираних  (дубина  фундирања  
максимално  1 м  мерено  од  постојеће  коте  терена), забрањена  је  изградња  
подрума  и  сутерена, омогућава  се  изградња  инфраструктуре  уз  услов  да  се  не  
угрожава  прва  одбрамбена  линија. 

3а  израду  рампе  за  успон  на  круну  насипа, важе  следећи  услови : 
- приликом  изградње  рампе  скинути  травнати  и  хумусни  прекривач  у  дебЈЋини  

од  максимално  0,30 м; 
на  косини  урадити  степенасто  засецање  на  сваких  1,5 м  висине , водећи  
рачуна  да  се  засецањем  не  оштети  глинени  део  насипа; 

- косину  рампе  извести  у  нагибу  минимално  10 %; 
приликом  насипавња  рампе  извршити  збијање  у  слојевима  од  по  30 см; 
у  зависности  од  врсте  саобаћаја  завшну  конструкцију  рампе  прилагодити  
врсти  саобраћаја  који  ће  се  обавЈЂати  на  њој  

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 
- максималан  ниво  подземних  вода  од  око  77,00 м  н.в., 

минималан  ниво  nодземних  вода  од  око  73,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  југ-север  са  
смером  пада  према  северу. 
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3.5.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Ово  nодручје  се  снабдева  електричном  енергијом  и3 јединственог  електро—
енергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  овог  простора  електричном  
енергијом  биће  трансформаторске  анице  (у  дањем  тексту : ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  6 и  
планирана  ТС  110/20 kV којује  потребно  изградити  на  простору  Садова. 
36ог  потпуног  преласка  на  двостепени  систем  трансформације  електричне  енергије , 
реконструисаће  се  ТС  35/10(20) kV ,,Петроварадин  и  постати  разводно  постројење  (РП) 
20 kV. Из  ТС  110/20 kV u РП  20 КУ  полазиће  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  
полазиће  мрежа  јавног  осветлења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  и  гіоуздано  снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  
подручју ! Такође  ће  се  реконструисати  опрема  у  ТС  10/0,4 kV u постојећа  10 kV мрежа, и  
прилагодити  за  рад  на  20/0,4 kV напонском  нивоу. 

Постојећа  електроенергетска  мрежа  (надземна  и  подземна) као  и  ТС  на  подручју  
изграђене  су  за  сопствене  потребе  пословних  садржаја  и  пречистача . 3а  снабдевање  
планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  мреже, као  
и  потребан  број  ТС. 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  ТС  потребноје  обезбедити  колски  
прилаз  ширине  минимално  3 м  ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  
хаварије . На  подручју  је  потребно  изградити  инсталацију  јавног  и  споњног  осветлења  
или  реконструисати  постој  ећу  инсталацију . 

Планирана  20 kV u 0,4 kV мрежа  ће  се  градити  подземно  у  постојећим  и  
планираним  регулацијама  улица. да  би  се  обезбедили  планирани  капацитети ,  а  до  
изградње  планиране  ТС  110/20 kV у  оквиру  пословног  комплекса  
,,Победа  потребно  је  изградити  20 кV вод  од  ТС  ,,Нови  Сад  6 до  нове  ТС  или  до  новог  
разводног  постројења  које  би  било  смеијтено  у  оквиру  комплекса . Такође, за  потребе  
комплекса  пречистача  отпадних  вода  планира  се  изградња  новог  20 kV вода  вод  од  ТС  
,,Нови  Сад  6 до  ТС  ,,Црпка  Роков  поток . 

Све  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  објекатаје  потребно  
изместити  уз  прибавлање  услова  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о, огранак  ,,Електро—
дистрибуција  Нови  Сад . 

СІіабдевање  топлотном  енергијом  

Основно  снабдевање  топлотном  енергијом  овог  подручја  се  планира  из  
гасификационог  система . 

Hnaiіupa ce да  гасовод  притиска  до  50 bar за  сремску  страну  града  МГ-02 
Госпођинци —Беочин  пређе  на  средњи  притисак  (до  16 bar), a поједине  деонице  које  су  на  
недозвоњеним  растојањима  од  планиране  двоколосечне  међународне  пруге  Београд  - 
І-Іови  Сад  - Суботица  ће  се  изместити  у  нове  коридоре . Преласком  гасовода  на  притисак  
до  16 bar, потребно  је  извршити  реконструкцију  главне  мерно-регулационе  станице  
(ГМРС) ,,Победа  која  се  налази  у  северозападном  лелу  подручја .  Такође  се  планира  
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изМенЈТање  гасовода  гтритиска  до  16 bar који  се  налази  у  пружноМ  појасу  код  Улице  
Божидара  Аџије, а  који  полази  из  гМрс  ,,Победа  до  МРС  ,,Петроварадин  і . 

Основни  објекат  за  снабдевање  из  гасификационог  система  биће  садашња  ГМРС, 
а  будућа  гчіерно -регулациона  станица  (МРС) Од  мрс  ће  гтолазити  гасоводна  
мрежа  ниског  притиска  (до  4 bar) ca које  ће  се  снабдевати  постојећи  и  планирани  
садржаји . У  случају  захтева  за  већим  количинама  топлотне  енергије  изградиће  се  гасовод  
(до  16 bar) средњег  притиска  и  сопствене  мерно-регулационе  станице  на  парцелама  
инвеститора . 

Осим  из  гасификационог  система , планирани  садржаји  се  могу  снабдевати  
топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  који  не  утичу  штетно  на  животну  
средину , као  и  коришћењем  обновливих  извора  енергије . 

06новливи  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновливих  
извора  енергије . 

Соларна  енергија  
Пасивни  соларни  сисмеми  - дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  

не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  поболшава  
енергетска  ефикасност  објекта . Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  
ваздушних  колектора 5  Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Аітивни  conapiіu системн  
Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  могу  се  

поставњати  под  следећим  условима : 
- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката , 

где  просторно -технички  услови  то  дозволавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
панелима ; 
површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  
потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама 5  за  
осветлење  рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, 
аутобуска  стајалишта  и  сл .); 

- површине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  у  оквиру  
пословних  комплекса, тако  да  не  пређе  50 % укупне  паркинг  површине , док  
остали  паркинг  простор  треба  да  има  природну  заштиту  високим  зеленилом . 

(Хuдро)геотермалііа  eііepruja 
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  и/или  

хлађења  објеката . Ако  се  поставлају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставлати  искњучиво  на  парцели  инвеститора  удањене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 гп . У  случају  искона  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  
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сагласност  надлежног  органа . Обавсзно  је  извести  упојне  бунаре . Није  дозвоњено  
упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

Енергија  биомасе  и  биогаса  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  Топлотном  енергијом  
објеката  коришћсњем  брикета , пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима . 

У  оквиру  комплекса  пречистача  отпадних  вода  дозвоњава  се  изградња  
постројења  за  биогас . Услови  за  изградњу  овог  постројења  биће  дати  приликом  детањније  
просторно -планске  разраде  обухваћеног  простора . 

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  повоЈЂној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др.); 

-
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела; 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, 
Тромб-Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) 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  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту ; 

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  
површинама  предвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  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  и  прилаже  се  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 
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3.6. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
ко  муникациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже! Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњиілту, као  и  на  јавној  површини , у  
регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  
техничке  могућности . Уколико  се  поставлају  најавној  површини, потребноје  да  буду  на  
постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укріnтања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту , потребно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор , у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Open acceѕѕ  network) Tj. да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  
свима  који  задовоње  поставњене  услове , а  у  цињу  побоњшања  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  дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
дањинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

да  би  се  обезбедило  промирење  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 . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45°09 З.96N 19°4240.02 Е. Преко  подручја  не  прелазе  радио-релејни  
коридори  Јавног  предузећа  ,,Емисиона  техника  и  везе  Београд . 

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова : 

антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  
фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, 
односно  скупштине  станара ; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  
намењеним  пословању  и  заштитном  зеленилу  уз  обавезну  сагласност  власника; 
базне  станице  поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  nроводног  
кабла  до  базне  станице; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поінтовање  свих  nравилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области , као  и  препорука  светске  здравствене  организације ; 
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уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  
који  се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 
за  поставлање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  
надлежног  органа  управе. 

3.7. План  уређења  зелених  и  слободних  површина  

Систем  зеленила  обезбедиће  повезивање , продирање  и  измену  свежих  ваздушних  
маса  и  опште  поболшање  урбаног  микроклимата . Еколошке  повоњности  које  зеленило  
може  да  пружи, манифестоваће  се  уколико  се  зеленило  протеже  и  прожима  по  целом  
простору , тако  да  ће  се  масиви  зеленила  међусобно  повезати  са  зеленилом  у  оквиру  
насипа  ,,Победа , а  са  западне  стране  са  зеленилом  породичног  становања . Уређење  
зелених  површина  потребно  је  прилагодити  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама, без  обзира  да  ли  се  ради  о  зеленилу  у  оквиру  површина  јавне  намене  или  
површина  осталих  намена . Постојеће  квалитетно  зеленило  на  паркинг  простору  код  
главног  улаза  на  комплекс  ,,Победа , као  и  остало  квалитетно  зеленило  унутар  комплекса  
потребно  је  задржати  и  редовним  мерама  неге  одржавати  (орезивање  и  уклањање  сувих  и  
оштећених  грана, нега  против  паразита  и  штеточина, и  слично). 

Зеленило  у  оквиру  површинајавне  намене  планираноје  у  две  категорије : 

Пречистач  отпадних  вода  

Обавезно  је  подизање  заштитног  зеленог  појаса  ободом  комплекса . Далом  
разрадом  уређења  комплекса  пречистача  отпадних  вода  ће  се  утврдити  дале  смернице . 

Саобраћајне  површине  

У  оквиру  уличних  профила  на  комплексу  нема  услова  за  подизање  дрвореда, већ  
је  потребно  мерама  неге  и  редовним  одржавањем  у  што  већој  мери  сачувати  постојеће  
билке  на  комплексу  и  у  оквиру  паркинг  простора . 

Зеленило  у  оквиру  површина  остале  намене  планирано  је  такође  у  две  категорије : 

Пословање  

Површине  око  објеката  пословања  треба  обавезно  да  садрже  зелени  заштитни  
појас, а  на  улазним  и  прилазним  просторима  да  се  примене  различити  видови  декоративне  
вегетације  (партерно  зеленило , озелењене  )кардињере, вертикално  озелењавање  и  сл.). 
Потребно  је  планирати  вишеспратно  зеленило  (дрвеће, жбуње, цветне  површине  као  и  
повијуше). Планирани  садни  материјал  треба  да  буде  претежно  од  аутохтоних  сорти  
лишћара 7  четинара  или  зимзеленог  билног  материјала , које  су  прилагодливе  условима  
средине, док  у  мањој  мери  треба  планирати  бињни  материјал  од  алохтоних  сорти  (билке  
са  другог  подручја) које  нису  инвазивне . Такође, потребно  је  поставити  одговарајући  
урбани  мобилијар  (канте, клупе, расвету). Минимална  површина  под  зеленилом  у  радним  
зонамаје  20 % од  комплекса . 
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Заштитно  зеленило  

У  окВиру  намене  запітитног  зеленила  у  јужном  делу  комплекса  потребно  је  
формирати  густ  засад  од  Високих  и  средње  Високих  дрвенастих  врста, које  ће  имати  
функцију  заштите  животне  средине , 

Посебни  услови  озелењавања  дефинисани  су  у  зони  инфраструктурних  коридора : 

Енергетски  коридор  

Испод  енергетског  коридора  забрањена  је  садња  високих  дрвенастих  6илака, 
дозволава  се  изградња  гластеника , ратарских, повртарских  култура, као  и  нижих  
жбунастих  бињака . 

Заштитни  појас  пруге  

У  оквиру  заштитног  појаса  пруге  (21-23 м) забрањена  је  садња  бијLака, 
дозвоњава  се  само  затравњивање  површине , због  мера  одржавања  пруге, изван  зањтиног  
појаса  дозвоњава  се  садња  високог  растиња. 

3аштитни  појас  насипа  

Забрањенаје  садња  високих  дрвенастих  врста  у  појасу  од  25 rn од  ножице  насипа, 
дозвоњена  је  садња  нижег  и  полеглог  жбуња. 

3.8. 3аштита  градителског  наслеђа  

На  простору  у  обухвату  Плана  не  постоји  ни  једно  утврђено  културно  добро . 
У  комплексу  ,Победа 1  постоји  више  објеката  - производних  хала  са  очуваним  

конструктивним , архитектонско -функционалним  склоповима  и  опремом  (мосне  и  
порталне  дизалице, маnіине  и  склопови, расвета) карактеристичном  за  време  њихова  
настанка, као  и  пратећих  објеката  (зграда  ресторана ) значајних  архитектонских  вредности  
који  сведоче  о  развоју  и  дометима  у  обликовању  индустријске  архитектуре  и  примењеног  
дизајна  послератног  периода  на  овим  просторима . Предметни  објекти , заједно  са  
аутентичном  опремом, у  великој  су  мери  очувани , већим  делом  и  добро  одр)кавани . 
Временом , дошло  је  до  промена  у  технолошким  процесима  појединих  објеката  (углавном  
из  производног  у  магацински  простор), док  је  у  неколико  хала  производни  процес  до  
данас  у  непрекинутој  функцији , односно  у  радном  стању. 

У  кругу  фабрике  ,,Победа  евидентирана  су  следећа  спомен  обелеа  и  јавни  
споменици : 

І  ,,Победа  је  једно  оД  најзначајЕіијих  предузећа  у  машинској  индустрији  на  простору  Војводине . Изграђено  је  на  
овој  локацији  непосредно  након  другог  светског  рата, званично  основано  од  стране  Владе  Федеративне  Народне  
Републике  Југославије  под  именом  Победа , 17. априла  1949. године . Израслоје  из  првобитне  фабрике  машинских  
деловаопреме  и  полопривредних  машина, којој  су. актом  о  оснивању , лрипојене  ,Војвођанска и  

фабрика  индустријских  уређаја  (основана  1905. године). 



17 

Спомен-плоча  Јосипу  Брозу  Титу, од  бронзе , на  постаменту  од  бетона , рад  
вајара  Миодрага  Цветичанина  из  Новог  Сада,  поставлена  191. године , на  
зеленој  површини  - парку  на  улазном  простору  комплекса ; 
Спомен-обележје  у  знак  захвалности  оснивачима  и  учесницима  такмичења  
металских  радника  Југославије , поставлено  1976. године, уз  базен  са  
ф  онтаном; 
Јавни  споменик  - скулптура  ,,Три  кошуте , рад  Јована  Солдатовића  
(1920-2005), поставњена  на  зеленој  површини  уз  главни  приступни  пут  према  
уnравној  згради  фабрике . 

На  простору  у  обухвату  Плана  утврђене  су  следеће  мере  заштите, односно  услови  
чувања  и  коришћења: 

- Очување  евидентираних  спомен  обележја  и  јавног  споменика  - скулптуре . 3а  
све  евентуалне  интервенције  на  предметним  споменицима  неоnходно  је  
сходно  Одлуци  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  15/2009, 20/2010 и  
51/2011) исходовати  услове  које  утврђује  3авод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада. 
Интервенцнје  на  постојећим  производним  и  пратећим  објектима  фабрике  
,,Победа  условлене  су  њиховом  претходном  валоризацијом  у  смислу  
утврђивања  историјског , технолошког, друштвеног , архитектонског  или  
научног  значаја. 

- Инвеститорима  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре , потребно  је  
указати  на  члан  109. 3акона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 71/94, 52/11 др.  закони  и  99/11 - др. закон), да  уколико  приликом  
извођења  земланих  радова  наиђу  на  археолошко  налазиште  или  предмете, 
одмах  без  одлагања  стану, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  
обавесте  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе . 

3.9. Услови  и  мере  заштите  и  уnапређења  животне  средине  

3аштита  природних  добара  

У  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  добара . 
Простор  у  обухвату  Плана  се  налази  на  удањености  од  око  1 km од  Специјалног  

резервата  природе  ,,Ковилско-петроварадински  рит .  Већи  део  простора  налази  се  унутар  
заштитне  зоне  еколошког  коридора  реке  дунав  која  износи  500 м  од  границе  коридора . 

Река  дунав  са  приобалним  појасом  је  еколошки  коридор  од  међународног  значаја  
утврђен  Регионалним  просторним  планом  Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  
лист  АПВ , број  22/1 1). 

На  небрањеном  делу  простора  уз  акваторију  дунава, није  дозвоњено  испуштање  
непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  опасних  
материја, одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, као  ни  обавњање  
осталих  активности  које  нису  у  складу  са  потребама  очувања  интегритета  коридора  и  
постојећих  природних  вредности . 3а  евентуалне  радове  и  активности  (подизање  нивоа  
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терена, бетонирање , изградња  насипа, изградња  и/или  реконструкција  саобраћајница  и  
сл), којима  се  обухвата  простор  коридора  прописују  се  ііосебне  мере  заштите. 

Радне  садржаје  потребно  је  распоредити  по  лринципу  зонације  којом  се  одређује  
минимална  уДаДеносТ  објеката  од  еколошких  коридора  и  намена  простора  унутар  зоне  
директног  утицаја  на  коридор : 

- минимална  удаЈвеност  планираних  објеката  који  захтевају  поплочавање  и/или  
осветЈвењеје  20 м, а  оптимална  50 м  од  обале  коридора ; 
одговарајућим  распоредом  објеката  у  оквиру  предметног  простора  и/или  
применом  грађевинско -техничких  решења, обезбедити  заштиту  од  буке  
(лоцирање  саобраћајница  и  активности  који  су  извори  буке  на  већем  растојању  
од  коридора, избор  опреме  која  емитује  мањи  ниво  буке, пригупіење  буке  на  
самом  извору  настанка  и  сл .) и  светлосног  загађења  (смањена  висина  
светлосних  тела, усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  
објектима  и  сл.), коришћењем  материјала  којима  се  не  формирају  рефлектујуће  
површине  у  правцу  коридора  и  сл. 

У  појасу  до  200 м  од  еколошког  коридора  поштовати  следеће  мере: 

примена  мера  заштите  коридора  од  утицаја  светлости , буке  и  загађења ; 
резервисати  простор  за  појас  заштитног  зеленила  на  локацијама  на  којима  се  
најефикасније  смањује  утицај  освет.њења  и  інирења  буке; 

- фаворизовање  аутохтоних  дрвенастих  и  жбунастих  врста  за  озелењавање  уз  
забрану  коришћења  инвазивних  врста; 

- паркинг  просторе  равпомерно  покрити  високим  лишћарима . 

Услов  за  изградњу  укопаних  складишта  је  да  се  њихоВо  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземне  воде, уз  примену  грађевинско -техничких  решења  којима  се  
обезбеђује  спречавање  емисије  загађујућих  материја  у  окружење . 

У  појасу  до  500 м  од  еколошког  коридора  поштовати  следеће  мере: 

забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидро -
лошког  режима  од  којих  зависи  функционалиост  коридора  и  опстанак  врста  и  
станишних  типова ; 

- за  озелењавање  избегавати  примену  инвазивних  врста ; 
забрањено  је  упуштање  непречишћених , односно  недовоњно  пречишћених  
отпадних  вода  у  водопријемник . Обавезан  је  предтретман  процесних  отпадних  
вода  до  нивоа  квалитета  дозвоњеног  за  упуштање  у  канализациони  систем  или  
обезбедити  индивидуално  пречишћавање  ефлуената  за  упуштање  у  крајњи  
реципијент . 

Обезбедити  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  местима  потенцијалног  
ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  споњашњу  средину, сагласно  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  постројења  за  
сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16). 
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Управњање  опасним  материјама  вршиТи  сагласно  одредбама  Правилника  о  
садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  израде  Извештаја  о  
безбедности  и  Плана  заштите  од  удеса  (,,Службени  гласник  РС , број  41/10). 
Идентификацију  повредивих  објеката  и  добара  извршити  до  минималне  удањености  од  
1000 м  од  границе  локације, сагласно  цињевима  и  принципима  деловања  оператера  
постројења  ради  управњања  ризиком  од  удеса. 

У  складу  са  Законом  о  заштити  природе  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 
88ІјО, 91/10 - исправка , 14/16 и  95/18 др. закон), пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  
документа  (фосили, минерали , кристапи  и  др.) која  би  могла  представњати  заілтићену  
природну  вредност  налазач  је  дужан  да  пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  
дана  од  дана  проналаска , и  предузме  мере  заштите  од  уништења , оштећивања  или  крађе. 

Природне  каратеристике  

Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  
На  основу  инжењерско -геолошке  карте, највећи  део  подручја  у  обухвату  Плана  

nрипада  терену  непогодном  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  од  
1,5-0,5 kglсм 2), могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање . 

Мањи  делови  обухватају  терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  
дозволено  оптерећење  износи  0,5 kglсм 2) и  терен  средње  погодан  за  градњу  
(оријентационо  дозвоњено  оптерећење  1,0-2,0 kgІсм 2), могућа  је  градња  лаких  објеката, 
уобичајених  конструкција . 

Лuтолошка  кјіасификација  и  погодност  терена  за  изградњу  
Литолошку  класификацију  на  простору  у  обухвату  Плана  чине: 
- старији  речни  нанос, глиновито, песковит, до  извесног  степена  консолидован , 
- савремени  речни  нанос, претежно  фино  песковит, хетероген , неконсолидован , 
- преталожен  лес, уништена  лесна  структура , повећан  садржај  песковите  

фракције ; у  односу  на  лес, кохезијаје  смањена. 

Педолошка  структура  
Педолошку  структуру  на  простору  у  обухвату  Плана  чине: 

алувијално  земњиште  (флувисол) иловасто , 
- алувијално  земњиште  (флувисол) - забарено , 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - еродиран . 

Сеuзмичке  каракмеристике  
Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолојлким  карактери-

стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др.  фак-
торима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  подручје  Града  Новог  Сада  налази  се  
у  зони  осмог  степена  MCЅ  скале. 

Климатске  каракмеристuке  
Клима  је  умерено -континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  

микротермалне  климе . Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
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мајіом  количиноМ  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактеригне  са  два  максимума : јули  72,8 
мм/м2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
мм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2! 

Релативна  влажност  ваздухаје  у  расііону  од  60 до  80 % током  целе  године. 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  гіравци  ветра  

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  од  0,81 до  1,31 m/ѕ. 

Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Опасност  од  могућих  акцидената  у  гіроизводњи , складиштењу  и  транспорту  
представњају  потенцијалне  изворе  угрожавања  са  краткорочним , дугорочним , 
реверзибилним  и  иреверзибилним  последицама . 

36ог  наведених  разлога  постојеће  и  планиране  делатности  на  простору  Плана  
могу  изазвати  негативне  утицаје  по  животну  средину, уколико  се  не  примене  планиране  
мере  заштите, а  које  се  односе  на  заштиту  земЈLишта, заштиту  површинских  и  подземних  
вода, заштиту  природних  и  створених  вредности , заштиту  ваздуха  од  загађивања  и  
заштиту  од  акцидената . 

Планирање  квалитета  животне  средине  у  постојећим  предузећима  и  на  
комплексима  будућих  корисника  подразумева : 

- да  се  код  инвестиционих  улагања, било  да  се  ради  о  реконструкцији  постојећих  
капацитета  или  изградњи  нових  објеката, сагледају  утицаји  на  квалитет  
животне  средине  и  да  се  код  избора  технологије  врњи  избор  најпогоднијих  
програма  и  техничко  технолошких  решења; 

- да  се  у  раду  постојећих  капацитета  осигура  спровођење  предвиђених  мера  
односно  да  се  обезбеди  функционисање  уређаја  за  заштиту  средине . 

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- 
др. закон, 

72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/1 8, 95/18 др. закон  и  95/18 - др. закон), приликом  
реализације  планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  Плана, утврђује  се  
обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  јја  животну  средину  у  складу  са  3аконом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  средину  (,,Службени  гласник бр. 135/04 и  88/0) и  Уредбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  мо?ке  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС  број  114/08), 
обавезно  је  покретање  поступка  процене  утицаја  на  кивотну  средину . 

3аиипима  3емлишта  
Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  простору  Плана  обавезују  све, да  

приликом  коришћења  и  експлоатације  земњишта  обезбеђују  рационално  коришћење  и  
заштиту  овог  природног  ресурса . 

3агађивач  земњишта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
земЈLиште, дужан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земЈЂишта . 
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3ауњенс  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  nовршина  и  платоа, морају  
се  прихватити  путсм  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијснским  захтевима . 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . 3емњиште  треба  контролисати  у  
складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  
РС  број  23/94). 

3аштuта  ваздуха  
Праћење  и  контрола  ваздуха  на  подручју  у  обухвату  Плана  ће  се  вршити  у  складу  

са  3аконом  о  заштити  ваздуха  (,,Слу?кбени  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. 

Уз  ефикасну  сталну  контролу  емисије , мора  се  прићи  свим  техничко -
тсхнолошким  мерама  за  спречавање  и  смањивање  емисије  које  обухватају  измену  
технологије , побоњшање  састава  и  квалитета  горива  и  елиминацију  честица  и  гасова  из  
емисије  доступним  поступцима . 

3астареле  технологије  пречишћавања  доприносе  ослобађању  велике  количине  
загађујућих  материја  у  животну  средину . 36ог  тога, у  техііолошком  процесу , неонходна  је  
примена  савремених , чистијих  технологија , које  ће  допринети  смањењу  аерозагађења . 
Поставњање  филтера  и  посебних  система  за  пречишћавање  издувних  гасова, допринеће  
смањењу  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух. 

С  обзиром  на  то  да  се  на  предметном  простору  очекује  велика  фреквенција  
саобраћаја , нарочито  теретног, велики  извор  аерозагађења  ће  бити  саобраћај . Смањење  
емисије  сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постићиће  се  коришћењем  квалитетнијег  
горива  (безоловно ). 

Озелењавањем  радне  зоне  обезбедиће  се  заштита  простора  од  ширења  последица  
загађивања . Врсте  за  озелењавање  треба  да  буду  из  rpyne отпорних  на  аерозагађење , са  
израженом  санитарном  функцијом ,  под  условом  да  не  припадају  групи  инвазивних . 

Неопходно  је  успоставити  одговарајући  систем  управњања  отпадом, чиме  ће  се  
спречити  настајање  дивњих  депонија  и  емисија  метана  у  ваздух . 

3аштuта, унаnређење  иуправлање  квалитетом  вода  
3аштита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 

3акон  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , 
 бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 

- др. закон), 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 67/11, 48/12 и  
1/16), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  24(14), 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  50/12), 
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Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  
гласник  Рс , 

 број  74/11), односно  примену  свих  важећих  прописа  који  
регулишу  ову  област. 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  иснуштати  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  
код  загађивача  гіредвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовојава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ППОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање, Прилог  2, Глава  јјј, Табела  1. 

С  обзиром  на  то  да  се  простор  налази  у  широј  (трећој ) зони  санитарне  заштите  
изворишта  ,,Петроварадинска  ада , неопходно  је  примењивати  мере  у  складу  са  
Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зоне  санитарне  заштите  изворишта  
водоснабдевања  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  92/08). 

3аштита  од  буке  
Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  

мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредности  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  РС

, бр. 36/09 и  88/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  
утицаја  буке  на  животну  средину . 

Планско  озелењавање  предметног  простора  (нарочито  делове  према  обли)књој  
)келезничкој  прузи, траси  државног  пута  јБ-21, према  комплексу  Постројења  за  
пречишћавање  отпадих  вода  и  др.) и  контрола  извора  буке  додатно  би  умањили  присуство  
буке  као  физички  штетне . 

3аштита  одјонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  
Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

контаминације  у  објектима  у  којима  постоје , односно  где  се  ради  са  изворима  зрачења  и  
околине  ових  објеката, као  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  изложености  
јонизујућим  зрачењима . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 
извори  нискофреквентног  електромагнетског  поња, као  што  су: ТС, постројење  
електричне  вуче, 
електроенергетски  водови  тј .  надземни  или  подземни  каблови  за  лренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 



23 

базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  
време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставлају  у  зонама  повећане  
осетЈвивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  
контролу  радиоактивне  контаминације  ?кивотне  средине . 

Потребноје : 
- сакупњање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 
- успоетавлање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  

зрачења, 
- спречавање  недозвоњеног  промета  радиоактивног  и  нукпеарног  материјала . 

Ради  заштите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  поштоваги  
следећу  законску  регулативу : 

- Закона  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  (,,Службени  
гласник  РС  бр.  95/18 и  10/19) 
Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  
36/09) и  
Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  
гласник  РС  број  104/09). 

3аштuта  од  отпаднихматерија  
Одлагање  отпадака  на  местима  која  нису  одређена  за  ту  намену  није  дозволено, 

као  и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  
као  секундарне  сировине . Са  отпадом  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
заштита  животне  средине  од  његовог  гіпетног  дејства: организовано  сакупЈЂање , 
рационално  коришћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  
квалитета  за  дању  прераду, као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање , односно  
складипјтење  отпадака. Неопходно  је  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  у  
оквиру  планираног  подручја  и  успоставити  ефикасно  управњање  посебним  токовима  
отпада. Посебну  пажњу  посветити  правилном  управњању  електронским  отпадом  
(тонерима  и  др.), гумом  и  ПВЦ  амбалажом , с  обзиром  на  заступњене  делатности  на  
простору  у  обухвату  Плана. 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр,  36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, 
транспорта , складипітења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  рС , 

 број  98/10), односно  у  складу  са  важећим  
прописима  који  регулишу  ову  област . 



24 

Број, врста  посудс, места  и  тсхнички  услови  за  поставлање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставлање  посуда  за  
сакуплање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/2011 и  7/2014). За  веће  
комплексс  препоручује  се  поставњање  посуда  за  одлагање  отпада  капацитета  5 м3. 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоћс  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10 - исправка, 3/1 1 исправка , 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и  31/19), инвеститор  је  
у  обавези  да  приликом  прибавлања  локацијске  дозволе  прибави  сагласност  од  надлежног  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  о  потребном  броју, врсти  и  месту  за  
поставњање  посуда! 

Ове  површине  морају  испуњавати  све  хигијенске  услове  у  погледу  редовног  
чишћења, 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  озбилних  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 . 

3.10. Услови  и  мерс  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  

У  цилу  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, деблина  снежног  покривача , јачина  ветра, погодност  терена  за  изградњу, 
висина  подземних  вода  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превентивне  мере  за  
спречавање  непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  случају  
непосредне  опасности  од  елементарних  непогода,  мере  заштите  када  наступе  непогоде  и  
мере  ублажавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  непогода  или  
удеса . 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  

Према  процени  која  је  рађена  за  Генерални  план  постоји  могућност  да  град  
угрозе  елементарне  непогоде , које  настају  деловањем  природних  сила: поплаве  од  
сполних  и  унутрашњих  вода, нагомилавање  леда  на  водотоцима , землотреси , олујни  
ветрови, снежни  наноси , одроњавање  и  клизање  земњишта  и  сличне  појаве . Са  
елементарним  непогодама  се  изједначују  и  следеће  катастрофе , уколико  су  већих  размера: 
експлозије , пожари, епидемије , хемијска  и  радиоактивна  загађења  ваздуха, воде  и  
намирница! 

Мере  заштите  од  земњотреса  

Највећи  део  подручја  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  угроженој  
земњотресима  јачине  8° MCЅ  скале . Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  
удара  од  8° МСЅ  скале, објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  
сеизмичким  подручјима  (,,Слу)кбени  лист  СФРЈ,,, бр.  31/8, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90)! 
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Мере  заштите  од  пожара  

Најчешћа  техничка  катастрофа  је  пожар, а  настаје  из  више  разлога, као  што  су: 
ратна  разарања, неисправне  инсталације , у  технолоијком  процесу, рушење  објеката  од  
ветра  и  3емлотреса  и  др.,  па  се  планира  низ  мера  за  заштиту  од  пожара . 

Ради  заштите  од  пожара, урбанистичко -архитектонским  решењем  омогућава  се  
приступ  ватрогасним  возилима  око  свих  објеката , у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве , окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  СРЈ , број  8/95), 
Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  објеката  од  пожара  
(,,Слу?кбени  гласник  РС , број  1/1 8) и  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  
пожара  стамбених  и  пословних  објеката  и  објекатајавне  намене  (,,Службени  гласник  РС , 
број  22/19). 

Омогућава  се  коришћење  постојећих  и  планира  изградња  нових  ватрогасних  
хидраната  у  складу  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  3/18) 
У  складу  са  чл. 33. до  35. 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  рС , 

бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 др.  закони), инвеститор  мора  прибавити  сагласност  на  
техничку  документацију  од  стране  Министарства  унутрашњих  послова  Реnублике  Србије, 
(Уnраве  и  оделења  у  саставу  Сектора  за  ванредне  ситуације). 

При  уређењу  и  изградњи  свих  неопходних  садржаја  станице  за  снабдсвање  
горивом  поштовати  Правилник  о  техничким  нормативима  за  безбедност  од  пожара  и  
експлозија  станица  за  снабдевање  горивом  превозних  средстава  у  друмском  саобраћају , 
мањих  пловила, мањих  привредних  и  спортских  ваздухоплова  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 54/2017 и  34/19). 

Мере  заштите  од  удара  грома  

3аштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена . 

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

Ради  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа, органи  државне  
управе, органи  локалне  самоуправе  и  привредна  друштва  и  друга  правна  лица, у  оквиру  
својих  права  и  дужности, ду)кна  су  да  обезбеде  да  се  становништво , односно  запослени , 
склоне  у  склоништа  и  друге  објекте  погодне  за  заштиту. 

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа , других  заштитних  објеката, прилагођавање  нових  и  
постојећих  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заштиту  и  склањање , њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  луди  од  nриродних  и  
других  несрећа . 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  
прилагођене  за  склањање  луди  и  материјалних  добара. 

Као  јавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални , саобраћајни  и  
други  инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 
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Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  Нових  комуналних  и  других  објеката  
у  градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

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

3.11. Услови  за  несметано  кретање  и  присТуп  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  пешачких  ііовршина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС,,, број  22/15). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обеле )кавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  ЅRFЅ  U.Ѕ4.234:2005. 

Прилазе  објектима , хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  nриступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

3.12. Стегіен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  грађевинске  
дозволе  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  приступ  јавној  саобраћајној  
површини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја  на  овом  простору, њихове  капацитете , 
те  потребе  за  комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  простора  на  којима  се  
планирају, неопходан  услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  системско  опремање  
комуналном  инфраструктуром . Ово  подразумева  прикњучење  на  изграђену  или  
планирану  водоводну,  канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

Изузетно , прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  
који  ће  испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда, односно  који  
ће  имати  таква  техничко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда . 

Такође, потребе  за  технолошком  водом  решити  преко  бушених  бунара  у  оквиру  
сопствених  парцела. 

4• ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

Овим  планом  дефинисана  су  правила  изградње  за  планиране  намене  у  обухвату  
Плана, а  за  комплекс  пречистача  отпадних  вода  дефинисан  је  обухват  и  капацитет  
простора . 
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Утврђивање  регулационе  и  грађевинске  линије  

Планом  је  дефинисана  намена  вовршина, а  у  односу  на  планиране  намене , 
дефинисане  су  улице  које  омогућавају  пристујі  сВим  планираним  садржајима . Ширине  
регулација  улица  утврђене  су  у  односу  на  карактер  улице . 

Планом  су  утврђене  регулационе  линије  свих  улица, и  то  као  планиране  и  
регулационе  линије  по  постојећој  граници  парцеле . Ширине  регулација  планираних  
саобраћајница  су  15-20 м. Сви  технички  елементи  дефиnисани  су  на  графичком  приказу  
број  2. ,,План  намене  новршина, саобраћаја, регулације  и  нивелације  у  размери  1:2500. 

У  односу  на  регулационе  линије, планиране  су  грађевинске  линије. 3а  ііостојеће  
објекте  који  се  задржавају , у  случају  реконструкције , задржавају  се  nостојеће  грађевинске  
линије . 3а  планиране  објекте  утврђена  је  грађевинска  линија  0-10 м  како  је  приказано  на  
графичком  приказу  број  2. ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  
у  размери  1:2500. 

У  зони  између  регулационе  и  грађевинске  линије  могуће  је  поставити  објекте  
портирнице , рекламне  елементе  и  сл. 

Правила  изградње  

Послозање  секундарног  н  терцнјарног  сектора  
Пословање  у  овој  радној  зони  развијаће  се  унутар  области  секундарних  и  

терцијарних  делатности . Реализоваће  се  на  основу  овог  плана, уз  обавезу  израде  процене  
утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  у  складу  са  законском  
регулативом  која  важи  у  тој  области . 

На  простору  радне  зоне  није  дозвозвено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  или  се  организује  у  
затвореним  просторима . 

Планом  се  условњава  израда  урбанистичких  пројеката  за  нове  комплексе  веће  од  
1 ћа  и  за  пословне  комплексе  на  којима  је  услед  промене  технологије  неопходно  
преиспитати  просторне  услове, ако  вови  технолошки  процес  захтева  сложену  
организацију  садржаја  на  комплесу  или  другачије  услове  у  смислу  опремања  
инфраструктуром . 

Минимална  величина  парцела  је  2000 м2  и  ширина  фронта  25 м. дозво.њено  је  
одступање  од  утврђених  мераје  10 %. 

Нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика, да  
имају  излаз  на  јавну  површину, а  величина  је  дефинисана  у  зависности  од  намене  и  
поло)каја  парцеле  у  простору . На  графичком  приказу  број  3. ,,План  регулације  површина  
јавне  намене  у  размери  1:2500 дефинисани  су  обавезни  елементи  парцелције  на  
поврілинамајавне  намене , а  дефинисана  су  и  правила  парцелације  за  планиране  намене . 

3а  реализацију  планираних  садржаја  у  радној  зони  ће  се  примењивати  следећи  
урбанистички  параметри : 

-	 максималан  индекс  заузетости  је  50 %, а  индекс  изграђености  треба  да  се  креће  
у  распону  0,5-1,5; 

- индекс  заузетости  за  комплексе  који  се  састоје  од  више  парцела  рачуна  се  у  
односу  на  укупан  комплекс; 
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у  комплексима  чији  је  степен  заузетости  испод  50 % сви  објекти  се  могу  
доградити  до  назначеног  степена  под  условом  да  не  ремете  постојеће  
технолошке  линије ; 

- све  постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  
новим, уз  поштова[Бе  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  
максималног  индекса  заузетости  и  индекса  изграђености ; 

- дозволена  спратност  објеката  је  високо  приземње  (приземле) до  максимално  
П+2. Висина  објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 tn. 
Подрумска  или  сутеренска  етажа  се  не  препоручује , а  унутар  постојећих  
комплекса  ускладити  спратност; 
ако  се  унутар  етаже  реализује  галерија, дозволава  се  реализација  галеријског  
дела  на  максимално  1/3 основе  приземла  објекта; 

- за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  
условлана  се  спратност  ни  висина; 
висина  рекламних  елемената  ограничава  на  максимално  30 rn; 

- објекте  лоцирати  на  парцели  тако  да  је  удањеност  од  суседне  парцеле  
минимално  5 пі  на  једној  страни  због  противпожарних  услова , односно  
минимално  2 м  на  супротној  страни  (за  индустријске  објекте  положај  
ускладити  са  условима  утврђеним  Правилником  о  техничким  нормативима  за  
заштиту  индустријских  објеката  од  пожара; 
манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса , паркирање  
обезбедити  за  50 % запослених  или  према  нормативима  за  одређену  делатност; 
кровови  објеката  су  равни  или  благог  нагиба  до  10 степени  и  другог  облика  уз  
поштовање  утврђене  максималне  висине  објеката ; 

- комплекси  се  могу  ограђивати  транспарентном  оградом  висине  до  2,20 м  (осим  
ако  конкретна  намена  не  условлава  посебне  услове  ограђивања); 

- могућа  је  фазна  реализација  за  све  планиране  садржаје ; 
- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса . 

Комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  
површина, комплекси  величине  1-5 ћа  25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  25-50 
% зелених  површина . Минимално  учешће  високог  зеленила  (дрвећа) је  60 % од  
утврђених  процената . 

Обавеза  инвеститора  је  очување  евидентираних  спомен  обележја  и  јавног  
споменика -скулптуре ! 

Пречuстач  отііаднuх  вода  
Пречистач  отпадних  вода  реализоваће  се  на  комплексу  величине  13,85 ћа. Унутар  

утврђене  површине  могућа  је  изградња  унутар  зоне  утврђене  грађевинским  линијам , 
односно  до  максимално  70 %. Грађевинске  линије  дефинисане  су  у  складу  са  
ограничењем  у  зони  примарног  одбрамбеног  насипа, односно  са  обавезом  формирања  
зеленог  запјтитног  појаса  унутар  комплекса  пречистача , а  према  планираним  пословним  
садржајима . 

Када  буде  определена  технологија  пречистача  и  дефинисана  пројектном  
документацијом , простор  ће  се  разрадити  урбанистичким  пројектом . 
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4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1. Услови  за  уређење  саобраћајних  поврмина  

За  изградњу  вових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

приликом  изградње  саобраћајних  гЈоврјпина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  
се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  који  ближе  прописује  техничке  стандарде  приступачности  
којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце,  старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  урбанистичко -технички  
услови  за  планирање  гіростора  јавних , саобраћајних  и  пешачких  гіовршина , 
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.Ѕ4.234:2005. који  се  односе  на  
просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  околини ; 
приликом  израде  пројектне  документације  могуће  је  кориговање  трасе  
саобраћајних  површина  од  решења  приказаном  у  графичким  приказима  и  
карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  орган  надле?кан  за  
управлање  јавним  површинама  или  ималац  јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  
то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, 
подземне  и  надземне  инфраструктуре  и  сл.). Наведене  интервенције  могуће  су  
искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  површина . Сва  
одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  предметну  област. 

- не  условалава  се  формирање  парцеле  за  регулацију  улица  ради  реализације  
појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализација . 

- минимална  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  пешака  је  1 rn, a за  
двосмерно  1,6 rn; 

- по  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја ; раздвајање  се  
врши  применом  заштитног  зеленог  појаса, или  где  то  није  могуће , предвидети  
заштитне  ограде; 
препорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монта?кних  бетонских  
елемената  или  плоча  које  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, 
раздвајања  и  обеле )кавања  различитих  намена  саобраћајних  површина ; поред  
обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  
реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ); 
увек  када  је  могуће, те)кити  да  бициклистичка  стаза  буде  двосмерна, тј . 
Минималне  ширине  2 м  и  физички  одвојена  од  осталих  видова  саобраћаја ; 
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором ; 

- паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв  .,,перфорираним  плочама , 
,,префабрикованим  танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  
обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , довоњне  за  навожење  возила  и  
истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња; изградњу  паркинга  
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и3ВршиТи  у  складу  са  ЅRPЅ  U Ѕ4.234:2005 којим  су  дефинисане  мере  И  [јачин  
обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања ; уколико  у  
карактеристичном  попречном  профилу  улице  нема  планираног  простора  за  
дрворед, у  оквиру  паркиралишта  се  оставла  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  
се  на  четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво; тада  пречник  отвора  за  
дрво  мора  бити  миннмално  1,5 м; 

- најмања  планирана  ширина  коловозаје  3,5 пl заједносмерне  саобраћајнице , а  
5 тп  за  двосмерне ; на  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  
радијуси  кривина  треба  да  су  минимум  8 м; коловозе  завршно  обрађивати  
асфалтним  застором ; 

- за  било  какве  интервенције  на  железничкој  саобраћајној  инфраструктури , 
услове  и  сагласност  затражити  од  ,,Железнице  Србије  а.д.  Београд. 

4.3. Уелови  за  изградњу  и  прикњучење  на  ВодоводНу  И  аиализациоиу  мрежу  

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

линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  unu обострано  
уколикоје  уличнифронт  шириод 20м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставлају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објектс  
инфраструктуре ! 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  до  сполне  ивицс  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  траженс  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  зајптиту  инсталација  водовода . 

Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темсња  објеката  uзноси  од  0,7 до  1 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  котс  терена, а  на  
месту  приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  приклучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода  

На  проласку  цсвовода  испод  пута  предвидети  заіцтитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимално  1 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидраната  у  свсму  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњu надземних  
хидраната . 

Уколико  се  нова  водоводна  мрежа  планира  у  оквиру  зоне  извориілта  воде  радови  
морају  бити  спроведени  у  складу  са  3аконом  о  водама  и  Правилником  о  начину  
одређиізања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  изворишта  водоснабдевања , чл. 27, 28, 
29 и  30. 
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Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  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  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11, 13/14 и  59/16) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  
канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери, за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте, 
поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта  у  парцели  
корисника  0,5 гп  од  регулационе  линије. 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којихје  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  ва)кећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 mm, са  монтажом  
водомера  DN 100 мм. 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребно  је  на  прикњучку  уградити  комбинован  водомер . 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавиог  комуналног  предузећа  ,јводовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Уелови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  улични  
фронт  іпириод 20м. 

Минимални  пречник  опште  канализације  300 мм. 
Трасе  канализације  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  

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

инфраструктуреје  1 м, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 

минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, 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 . 
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Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  прсдвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160-200 DN, a максимум  50 nі. 

Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мре?ком, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима  
и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  
испоруке  воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  
технички  систем  за  водоснабдевање  и  тсхнички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, акоје  она  изграђена . 

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 rn од  регулационе  линије  
парцеле. 

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје , 
могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  
у  канализацију . 

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  употребњених  вода  у  јавну  канализацију  (,,Слу)кбени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  
код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канајiизацију , а  пре  пречипіћавања  на  ППОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1. 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 
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4.3.1. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  прикњучка  
који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  іірикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  
места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно, од  постојеће  или  планиране  мреже  
или  директно  из  Тс. детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  
положај  кПк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о, огранак  ,,Електро-
дистрибуција  Нови  Сад , 

Услови  за  приклучење  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  регпити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  гасне  станице . 
детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрсжу  електронских  комуникација  
Прикњучење  објеката  у  телекомуникациони  систем  реіпити  изградњом  прикњу-

чка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника ) од  постојеће  или  планиране  
уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  објекта  или  у  објекту  у  коме  ће  бити  
смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  
од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  и  заједнички  антенски  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  којеје  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

Сви  у  Плану  наведени  законски  и  подзаконски  акти  су  тренутно  важећи, а  у  
случају  њихове  измене  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  који  регулише  
предметну  област . 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
размера  

1.- 1. ИзводизГенералногплана  
графички  приказ  број  3: План  намене  површина А3 

1. - 2. Извод  из  Просторног  плана  
реферална  карта  број  1: Намена  простора АЗ  

2. План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације  1:2500 
3. План  регулације  површина  јавне  намене  1:2500 
4. План  водне  инфраструктуре   1:2500 
5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 
б. Синхрон  план  саобраћајне , водне  и  енергетске  инфраструктуре  и  

зеленила   1:2500 
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План  детајне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  садржи  текстуални  
део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новот  Сада , и  графичке  приказе  
израђене  у  три  примерка  које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  
Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупнітини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

План  детањне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  доступан  је  на  увид  
јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  
интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  Регулациони  план  дела  радне  
зоне  ,,Исток  у  Петроварадину  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  22/98 и  12/03). 

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

РЕПУБЛИј{А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-164/2019-1 
28. фебруар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председник  

драко  ЈелуІцић  





РЕГІУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОЈ-ГОМНА  ПОКРАЈиНА  В  оЈВ  ОДГ1НА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГІШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-164/ І 9 
дана: 05. 06. 2019. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧHОЈ  ЕОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИСТОК  У  
ПЕТРОВАРАДИНУ  И  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИДАЈА  ПЛАНА  
ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЛДНЕ  ЗОНЕ  ИСТОК  У  ПЕТРОВАРЛДИј{У  НА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊЛ  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  гсонтрола  Нацрта  гтлана  детајњне  регулације  радке  зоне  Исток  у  Петроварадину  и  
Извештаја  о  стратеџжој  проценн  утицаја  плана  детајњне  регулације  радне  зоне  Истогс  у  
Петроварадину  на  животну  средину, обавхbенаје  на  49. седници  Комисије  за  планове  одржаној  
05.06.2ОГ 9. године, са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизаи  
Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

49. ссдници  присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комнсије , зоран  Вуісадиноаић , 
заменик  гіредседниІса  Комисије, Нада  Милић , се iсретар  Комиснје , Радосав  LnНепановић , члаг-г  
Коімисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  предстааници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  
инnестиције . 

Haіcorr уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  заnод  за  урбаннзам  Ноізи  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовада  следеће  

даје  Одлука  о  изради  плана  детањне  рсгулације  радне  зоне  Истоіс  у  Петроварадину , усвојенаје  
ua XLV седници  Скупштине  Града  Ј-јовог  Сада  одржаној  27. децембра  201 Ѕ. годиііе  ( Слујсбени  
лuст  Града  Новог  Сада  број  60/1 Ѕ) ca Решењем  о  изради  стратепзке  процене  утнцаја  плана  
деталне  рсгулације  радне  зоне  Истогс  у  Петроварадину  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулацнје  радне  зоне  Исток  у  Петроварадиі iу  био  је  на  
раг-іом  јавном  увиду  у  гІериоду  од  0 1.02.20 19. годиие  до  Г  5.02.20] 9. године . 

Нацрт  плана  детахњие  регулације  радіге  зоне  Исток  у  Петровараднну  и  Извештај  о  стратеuјкој  
процеіги  утицаја  плана  детајњне  регулацнје  радне  зоне  исток  у  Петроварадиг -іу  на  животну  
средиг-Іу, израдuло  је  Јавно  предузеhе  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  49. седиици  одржаној  05.06.2019. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Г-Iацрта  плана  
дстахњгІе  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину , и  том  гіриликом  констатовала  да  је  
текст  за  Нацрт  nnai•іa јірипремјњен  у  складу  са  заісоном  о  планирању  и  изградњи  ( Службег-рі  
гласнитс  Рспублике  Србије , бр.  72/09, 81/09-испрагжа , 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12. 42/ІЗ-УС, 
50/І 3-УС, 9Ѕ/ІЗ -УС, 132/14, 145/14, 83/18 н  31/19). 



. В  Д  Hачелника  
Грацске  управе  арбанизам  и  грађевитјстсе  послове  

Дј{н  Михајловнћ  

Предсдтик  Комиснје  

. Радоња  Дабстнћ , дипл.инж.арх. 

ј(омисија  за  плаиоое  сматра  да  је  потреби D сориговати  Нацрт  гuтана  тако  да  се  ускладе  услови  
озелењавања  дати  у  плану  урсђења  зелеиих  и  слободигјх  површииа  и  у  праоилнма  грађења . 

Комиснја  за  планове  прихоага  став  обрађивача  нзнет  на  49. седuuци  Кочисије , у  ггогјјсдУ  
исходоваІтих  мнnјл,ења  на  извештај  о  стратешкој  процеттн  утицаја  плана  Детајbне  регулације  
радне  зоне  исток  у  Гiетроварадину  на  жнвотну  средиНу. 

Нагсон  кореІсција  и  усаГлашавања  са  ставовuма  Градсгсс  угтравс  за  гтрописе, Нацрт  плата  детал,не  
регулације  раднс  зоне  Исток  у  ГГетроварадину  можс  се  упугити  у  дај_bи  поступатс  доиошења  
плана, у  сiсладу  са  чланом  50. закона  о  гтланирању  и  изградњи  изградњи  ( Службеттн  гласі4итс  
Републитсе  Србије , бр.  72/09, ЅІ /09.ттсправіса , 64/10 - УС, 24/ І  ], 121/12, 42/ јЗ-УС, 50/ ІЗ-УС. 
95/U-УС, 132/14, 145/14, Ѕ3/ ІЅ  и  З1/ І 9). 

Извештај  доставити : 

1. ЈП  Урбаттттзам  Завод  за  урбанuзам  ј-Гови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевннско  земњитгјте  н  иивсстиције  
3. Градстсој  управи  за  урбаиизатт  u грађевинске  послове  
4.Члану  Градстсог  oeha задуженом  за  урбаuизам  и  заштнту  животис  среди Fте  
5.ЛрхттвИ  

ар  Г(омиск , 

Нада  Munuh, дтЈпл . тн-тж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГІОКРАЈИНА  ВОЈВОДИHА  
ГРАД  Ј-IОВИ  САД  
Сі(УПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОГУІиСИЈА  ЗА  ПЛАІ{ОВЕ  
Број : V-35-164/ ј 9 
дана: Іб. 01. 2020. године  
НОВИ  САД  

НЗВЕШТАЈ  
О  ОЕАВЈЂЕНОМ  ЈАВНОМ  уВиду  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИСТОК  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  
СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕІШ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈ ]L 
РАдНЕ  ЗОНЕ  истОк  у  јHLТРОВАРАДИНУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДШ-ГУ  

Ј(омисија  за  плакове  Скупштано  Града  Новог  Сада, на  78. (јавној ) ссдници  која  је  одржана  дана  
1 6.0 І  .2020. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада , Нови  Сад, Жаргса  Зрењанина  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату , са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извеглтај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  ллана  детањне  регулације  раді-ге  зоне  Исток  у  Петроварадину . 

78. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетиh, председІ-Іик  Комисије , Аі-гтонио  Сандики, Радосав  
Шћепановић  и  Васо  Кресовић  члановг-г  Комисије  и  ј-јада  Милић, секретар  г.г  члан  Комисије  за  
планове. 

Одлука  о  израдu плана  детаЈЋне  регулације  радне  зоне  ИстоІс  У  ПетроварадиІ -гу  усвојеваје  на  XLV 
седници  Скупнітине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године  ( Службенн  лист  Града  
Новог  Сада  број  60/18) са  Решењем  о  израдг -І  стратешке  процене  утидаја  плана  детазњне  
регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  на  )кивотну  среднну . 

ј(онцептуални  оквир  плана  детајЋне  регулације  раді-ге  зоне  Исток  у  Петроварадину  био  је  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од  0 1.02.20 19.године  до  І  5.02.20 19.године  

ј-јацрт  плана  детазњне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  и  Извеінтај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  детањне  регулације  радІ-ге  зоне  Hсток  у  Петроварадину  на  ЖИВОТН  
средину, израдилоје  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Новн  Сад. 

Стручну  коuтролу  Нацрта  nлана  дстањне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  и  
ІІзвештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детајњне  регулације  радnе  зоне  Исток  у  
Петроварадииу  на  животну  средину , Комнсија  за  планове  г-(звршила  је  на  49. седници  одржаној  
05.06.2019. годиНс  и  том  прuликом  дала  позг-ітивио  мИшЈbење  на  исти . 

Нацрт  плана  детаЈЋне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Пстроварадииу  и  Г-Гзвсштај  о  стратсшкој  
процени  утицаја  плана  детајњне  регулације  радне  зоне  Исток  Пстроварадину  на  животну  средину  
изложени  су  на  јавни  увид  у  периоду  од  Н. децембра  20 ј 9. године  до  09. јануара  2020. године  
(чнје  је  оглашавање  објавгњено  у  листу  1Дневник  од  ] 1. децембра  2019. године). У  току  јавног  
увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  иа  Нацрт  плана, іпто  је  обрађивач  плана  коІ -Істатовао  у  
Извештају  о  спроведеномјавном  увиду. - 
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Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  78. (јавној) седници, одржаној  16.0 I 
2020. године  (чије  је  одржавање  објаалено  у  лисТу  1дневниК  од  1112.2019. годиве  заједно  са  
текстом  оглашавања  јавног  увида) разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  
увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  радве  зово  исток  у  Петроварадину . 

У  затвореном  делу  седнице , Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  доставњена  01 
(једна) примедба  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  радне  зоне  Исто iс  у  Петроварадину  а  да  на  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плава  детањне  рсгулације  радне  зове  Исток  у  
Петроварадииу  на  животну  сродину  није  било  примедби . 

Примедбу  на  Ј-Јацт  плава  доставилаје : 
1. Градска  уnрава  за  грађевинско  земњипјтб  и  инвестиције . 

Примедба  број  1  
(Градска  управа  за  грађевинско  землнште  и  инвестивије , Стевана  Брановачі(ог  З, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  простор  плаіжраног  пречистача  отпадних  вода. С  обзиром  
да  је  Нацрт  плана  утврдио  разраду  простора  планираног  прочистача  отпадннх  вода  
просторним  планом  подручја  посебне  намене, а  да  закон  омогућава  разраду  овог  
плана.урбанистичким  пројектоім , потребно  је  ову  могућност  уградити  у  предметни  план, те  
дефинисати  плански  основ  за  реализацију  у  складу  са  тим. 

Комиснја  за  платјове  прихвата  примедбу. 

Сходно  члапу  50. Захсона  о  планирању  и  изградгБи , Извештај  се  доставла  обрађивачу  плана  
ua надлежно  поступање . 
Након  поступања  по  овом  ІІзвсштају, обрађивач  плана  he планскп  докумспт  доставити  
надлежном  Органу  градскс  управс  радв  упуНнвања  у  процедуру  доношења. 

ПРЕдСДЏ4К  КОМИСИЈЕ  

7(  
7 

іРадоња  дабетиН, дипл .ивж.арх. 

 

В.д. Начелника  

Градске  управе  заурбанизам  ,грађевинске  послове  

   

дејан  Михајловић  



ЧЛАНОВІ [ КОМИСИЈЕ : 

3 

ј . Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

2. Антонио  Сандики , дипл.инж.маш. 

3. Нада  Munuh, Диnл  .инж.арх. мастер  

4. Радосав  Шћспановић , дипл. инж. арх. 
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РЕПУЕЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  В  ОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УТГРАВА  ЗА  УРЕАНјјЗАМ  
И  ГРАЂЕВКЛСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Ерој : V-35-164119 
дана: 16.01.2020. године  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  УЧЕјHЋУ  ЗАІШТЕРЕСОВАНиХ  ОРГАНА , ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  

ПРОЦЕТ{и  УТИЦАЈА. ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  ГЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  
ЗОНЕ  ИСТОК  У  ПЕТГОВАРАДИНУ  

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Извеппај  о  стратешкОј  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  радне  
зоне  Исток  у  Петроварадину  на  животну  средину  нзрадило  је  Јп  Урбанизам  Завод  за  
урбаннзам  из  Новог  Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  
1 8. Затсона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  среднi•ју  ( Службени  гласник  РС , 
број  135/2004 u 88/10), дана  18.04.2019.године  доставила  Извепітај  о  стратешкој  
процени  угицаја  плана  деталне  регулације  радне  зоне  Истогс  у  Петровардину  на  
животну  средину  заинтересоваинм  органима  и  организацијаМа  на  мишњењ; и  то: 
Градсхсој  управи  за  заштиту  жнвоје  средине, Електромрежа  Србије  ад  Ееоград , Завод  
за  заіптнту  спомеиијса  културе  Града  Новог  Сада, Мииистарству  одбране  (Управа  за  
инфраструктуру ), Телеком  Србија, ЈКП МУП  Републике  Србије  
(Сектор  за  ванредне  ситуације),  ЈКП  ,,Водовод  и  канализација , Јј(П  ,,Градско  
зеленило , ЈП  ,,Емисиона  техлика  и  везе  н  ,,инфраструктура  железнице  Србнје  ад, 
сеістор  за  развој  и  Инвестиције . 

ОД  позваних  органа  и  организација  своје  мишњсње  су  пре  јавпог  увида  
доставнлп  : ЈП  ,,Емисиона  техннка  и  везе , Телегсом  Србија, Завод  за  запітиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада, Министарство  одбране  (Управа  за  
инфраструктуру ), МУП  Републике  Србије  (Сектор  за  ваl-Іредне  ситуације), 
,,Инфраструктура  железнице  Србије  ад, сектор  за  развој  и  инвестиције , ЈКП  ,,Градско  
золнило , ,,Електромрежа  Србнјо  ад  Бсоград, ЈКП  ,,l4нформатика  и  Градска  управа  
за  заштиту  )кивотне  срединс . 

Пристигла  миіііњења  на  Извештај  о  стратсшкој  процени  утицаја  плана  
детањне  регулације  радне  зоне  Истоіс  у  Гјетровараднну  ј-га  иснвотну  срсдину  разматрана  
су  на  49. седници  Комисије  за  планове , одр)гсаној  05.06.201 9. године! 

Градоначелн uк  Града  Новог  Сада  је  дана  05.12.2019. године  утврдио  
Нацрт  плана  деталне  регулације  радне  зоне  Исток  у  Петроварадину  н  изложпо  га  на  
јавни  увид  у  периоду  од  11. децеМбра  2019. године  до  09. јануара  2020. године . 
Истовремено  са  ставњањем  на  јавнн  увнд  Нацрта  наведеног  плана, ј-та  јавнп  увид  је  
ставњен  и  Извештај  о  стратегпкој  процени  утИцаја  плана  детањне  регулацнје  радне  золе  
I4сто)с  у  Петроварадину  на  животі -гу  сЈ)еднну. 



У  току  трајања  јавног  увнда  Није  било  прнмедби, предлога  н  сугестија  на  
Hзвештај  о  стратеілтсој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  радне  зоие  исток  у  
Пстроварадину  на  животну  средину. 

Јавна  раснрава  о  извсштају  о  стратсшкој  процснн  утицаја  плана  дстањнс  
рсгулације  раднс  зоне  Іјсток  у  Пстроварадину  на  ЖИВОТН  средину  одржапа  је  на  7. 
(јавној ) седниди, ОдржаНОј  1 6.D 1. 2020, годинс, зајсдно  са  расправом  о  Нацрту  плана  
ДетаЈЋнс  рсгулацијс  радnе  зопе  исток  у  Петроварадину  

У  тојсу  јавне  расправе  није  бнло  примедби  ни  предлога  на  Извсштај  о  
стратешісој  процени  утнцаја  плана  детањне  регулације  радне  зоне  јјсток  у  
Петроварадину  на  )ТСНВОТН  средину. 

Комисја  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неОпхОДно  да  се  Извеіптај  о  
стратетпкој  процени  утицаја  плана  детаЈвне  регулације  радне  зоне  Исток  у  
Петроварадину  на  животну  среднну  заједно  са  Нзветптајем  Комисије, сагласно  члану  
21. Закона  о  стратеінкој  процени  утицаја  на  жнвотну  среднну, достави  Градској  управи  
за  заштиту  животне  срединс  ради  прибавЈЋања  сагласности . 

В.Д. НАЧЕЛНША  
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УВОДВЕ  НАПОМЕНЕ  

законом  о  заштити  животне  средине  (,,Сііужбенн  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
3бјО9-др. закон , 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 ј  95118-др.заісон) утізрђена  
је  обавеза  израде  стратсмке  процене  уткцаја  на  животну  средину  у  области  ГіОСТОНОГ  
и  урбанистичког  планират-ња, c THIM да  јединица  локалие  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  страгејлка  процена  
утицаја  на  жизотну  средину. 

Скуппітина  Града  Новог  Сада  донела  је  одлуку  о  одређивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животву  среднну  
(,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предви l)ено  да  се  израђује  и  
за  плаuове  детаЈЂне  рсгулације  којима  се  обухватају  раднс  зоне. 

Одлуком  о  изради  плана  детајLнс  регулације  радне  зоне  Hстотс  у  Пстровараднну  
(,,Службсни  лнст  Града  Новог  Сада , број  60/1 8) чији  је  састаізuи  део  Решсње  о  израдн  
стратешке  процене  утицаја  onaua детањпе  регулације  радне  зоне  Исток  у  
Петровараднну  на  животну  средиву, број  У 35-б56/18 од  19.09.2013. годинс, којс  је  
донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грајјевинске  пословс, утврђена  је  обавеза  нзраде  
сгратешке  процене  утицаја  ua животну  средину . 

Овим  решењем  дсфинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  угицаја  
плана  деталне  регулације  радне  зоне  Истог( у  Петроварадину  на  животну  средину , х(ао  
и  да  ће  Извештај  о  стратсшкој  процеnи  утицаја  плана  на  )кивотну  срсдину  бити  
изложетј  пајавни  увид  заједно  са  Нацртом  плана. 

Стратепіком  процеиом  утврднће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  
срсдину  у  цињу  утврђивања  смервица  за  заштиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заштита  животне  срединс  и  унапређиваг- е  одрживог  развоја  саглсдавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно -фунјсциоиалној  организацији . 

У  оквиру  стратепже  процене  утицаја  плана  ua жнвотну  средину  разматраће  се  
постојсће  стање  ?кивотІ-іе  средине  ua простору  обухваћсі-іим  планом , значај  и  
карактернстике  плат-та, карактеристике  утицаја  плані4раі-гих  садржаја  i-та  жавоті-іу  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животј-іе  средине  у  складу  са  
критсријумима  за  одређивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средиі -іу, 
узимајуhи  у  обзир  планиранс  иамене  објеката  и  иамену  површина  на  овом  подручју . 

Извештај  о  стратстлкој  процеІ-Іи  утицаја  плагга  деталнс  рсгулацијс  радне  зоне  
исток  у  Петроварадину  (у  далем  тексту: Извеілтај ) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  
стратеіпкој  процени  утнцаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласвик  РС , бр.  135/04 и  
88/10). 

2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕГІЖЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратагс  преглед  садр?каја  и  цилсва  nnaііa 

Цнњ  нзрадс  и  доношења  плана  јс  пренспитивање  просторііих  каnацнтсга  и  
потреба  iсорисі-іитса  простора  у  сврху  дефинисања  пјавила  уреј)еіња  и  грађења  за  
плај-іиране  намеі-је , 

Овај  план  ће  Садржати  i-іарочнто  границу  плаиа  и  обухват  грађсвннсІ(ог  
подручја  плана. поделу  простора  на  посебне  целі-јнс  м  зоне. дстал)І -Іу  намену  земл,ишта  
регулацноне  и  гра i)евинске  nі-іі-і uje. нивелациоі -іе  іcore улнца  и  поврніина  јавне  naі.і er-re. 



коридоре  и  капацитстс  за  саобраћајну , снергстску , комуналну  и  другу  инфрастругстуру , 
мсрс  заштитс  простора , локације  за  којс  сс  обаізезно  израl)ујс  урбанистички  пројскат, 
правила  урсlјења  и  правила  гра l)сња  по  цслинама  и  зонама, као  и  друге  слементе  
значајне  за  спровоІ)ење  плана. 

Нлан  детаѕнге  регулације  раднс  зонс  l4сток  у  Пстроварднну , се  састојн  из  
следећих  поглавла: 

Тсистуалпи  део: 

1. уВоД  
i. 1. Осігов  за  израду  rrnaІІa 

.2. извод  хтз  плајістсе  докумеатације  

1.3. ЦИЈL допопјсu,а  плахга  

2. ГРАНИЦА  ПЛАВА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  
З. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
3.1. Г-јаетіа  гтовршпгга  т-т  котгцепција  урсђсња  простора  

3.2. Правтіла  урсlјења  за  утврі)етІе  иа rтене  повргпипа  

3.3. Нумери tгки  потсазател,т-ј  

3.4. Hnaіі  регујіацпјс  површниа  јавнс  памепе  са  иИвелацијом  
3.4. ј . План  ј)сгулације  ловршинајавне  т-Јамсие  

3.4.2. План  ннвслације  

3.5. Трасе, корпдори  п  кагтацитети  игіфраструістуре  

3.5.]. Саобраћајі -іа  инфраструісгура  

3 .5.2. Водна  иифраструіс rура  

3 .5.3. Еі-ісргетска  ігнфраструктура  

3.5.4. Мере  еНергетске  ефнкасности  нзградње  

3.6. Еіектр  опстсе  ісоЈиут-ігјкације  

3.7. План  уређења  зслепих  п  слободгтих  поврпјпгта  

3.8. Заштита  градііТеЈLсісог  паслеl)а  

39 Услови  и  мерс  запЈтг-іте  і r уі-тапреЈјења  кпвоптс  сј)едгпіе  

3.10. Услові-т  н  мере  заіптнтс  од  елсметгтариих  непогода  и  других  песреlја  
Мере  заштите  од  елсмеіІтариих  іепогода  

Мсрс  заштите  од  землотреса  

Мере  заііјтите  од  ііожара  

Мере  заіјітііТс  од  удара  грома  

СІлањаІ  те  лудіі, матернјал  іі ux u купуртіііх  добара  

3.11. Услови  за  гтееметапо  кретањс  іі  гтрпступ  особама  са  Ннвалхгдитетом , децн  и  
ста  ј) І-І  гІ  () ео  б  а  г .х  і  

.) 



3.12. Стенсн  комуuалие  опрсіијсности  џо  целвџама  и  зотгама  из  платтског  
докумснта , кој  и  е  потребав  зл  издпnіпс  ло  кациј  стспх  усл  овл  и  грађевнііске  
дозВоле  

4. HРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

4.2. Правила  за  опрсмање  простора  инфраструктуром  

4.2,L Услови  за  уређсњс  саобраhајних  ловршина  

4.3. Условн  за  изгјадњу  И  ПИkЈЂУЧСЊС  за  водоводну  и  капализациону  мј)сжу  

Услови  за  Изграді-Lу  канагіизациоие  мјеже  

Канализациоі iи  прИкЈLучци  

4 .З . 1. Правила  за  уј)еђење  енергетсісе  ннфраструктурс  и  еЈіетстрот -іских  комуникација  

Услови  за  прит(л)3 чењс  на  елеi(тробі-ІерГотсісу  М1)с)Ісу  

Услови  за  Прикл)учеЈ-Lс  на  гасоводпу  мрсжу  

Услови  за  приклучсње  на  мрежу  елетстронсісих  кОМуНИКаЦИја  

5. ПРІ4МЕНА  ПЛАНА  
образложење  

ГРАФИЧКИ  ДЕО  ПЛАНА  

Спј-ісак  графі-ічких  приказа  

р  аз  м  ер  а  

ј . извод  и3 Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  2021 графички  приказ  број  З: Плат -і  

намене  површнна  

2. Извод  ИЗ  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  рефералпа  карта  број  1: ј-јамсна  

простора    АЗ  

З. план  намсне  површива , саобј)аћаја, регулацнјс  и  нивелације   і :2500 

4. План  рсгулације  површинајавне  намене  1:2500 

5. План  водне  ипфраструктуре     1:2500 

б. Плап  енергетске  ннфраструктуре  н  слектронских  ісомуннкацај  а  1 :25 00 

7. Синхрон  план  саобраћајве , водне  и  еі-іергетске  ні-јфраструктуре  и  зелскила   1:2500 

2.2. Веза  са  џлановпма  вишсг  рсда  і.І  дГИМ  влат-іовима  

Просторни  піан  града  Новог  Сада  (,,Сјјужбепи  лнст  града  Новог  Сада , број  
1 1/2012), (у  дазем  тексту : Просторни  план) дефнј-iжне  осі-іові-Іе  инфраструістуртте  

и  системе  и  утврђује  обавезу  разраде  планові-іма  вииіег  рсда. leі-іepanuu nnaіі  
града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречі-ітпhем  теісст  (,,Службсии  лнсг  града  Hовог  



Сада , број  39/2006), (у  дањем  ТеІссту : Генерални  план) дефанипіс  намену  простора, 
квкрні-і  обухват  и  капацнтет  прбчистача  отпадних  вода. 

Правни  основ  за  израду  плана  садржаи  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11. 121/12, 42/13 
УС, 50/13 —УС, 98/13 — УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  9/20). 

Про  ciopxin nnaіі  

За  развој  приврсде  у  Новом  Саду  формиране  су  радне  зонс. Простори  намењени  
радним  зонама  у  Новом  Саду  организовани  су  у  седам  заокружених  лросторних  целина  
(радне  зоне  ј  до  јУ, радна  зона  1Римски  шанчевн , раді•іа  зона  Исток  и  радна  зона  
3апад1 ) и  опредсњени  су  за  развој  еекуидарних  и  терцијарних  делатностн . У  радним  
зонама, постоје  значајне  резбрве  за  развој  привреде, како  у  слободним  пеизграђеним  
површинама , тако  и  у  постојећим  комплексима . За  рсализацију  влаиираних  пословних  
садржаја  неопходно  је  значајно  улагање  у  иифраструктуру . 

С  обзиром  да  друмски  саобраћајни  подсистем  представња  основии  потенцијал  
будућег  развоја  Града  Ј-Говог  Сада, гтлаііира  сс  следеће: 

Hзградња  на  траси  бивпісг  Жежењевог  моста  као  део  државког  nута  М-22/1; 

Ј4зградња  државпог  пута  І  реда  М-2 1 у  складу  са  Просторним  плаг-іом  
нодручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  државног  пута  І  рсда  
бр. 21 ј-јови  Сад  - Рума  - ЈјГабац  и  државног  пута  Ј  ј,еда  бр. ј  9  Шабац  - 
Лозница  ( Службени  гласник  РС , број  40/ Г  1). 

Просторни  развој , разметіітај  и  коришћење  инфраструістурних  система  
жблезпичког  саобраћаја  усмериће  се  на  фаворизовање  овог  вида  саобраћаја  у  односу  ва  
друмскн. Просторни  разізој  усмерићс  се  на: 

- Реконструкцнју , изградњу  и  модернизацију  постојеће  пруге  Е-85: (Београд) - 
Стара  Пазова  - Нови  Сад  - Суботица  - државна  граница  - (Келебија ) у  
двоколосечну  електрифицираиу  пругу  високик  перформанси  за  мспіовити  
(путнички  и  теретт-іи) саобраћај  и  комбиноваии  транснорт  са  пројектованим  
брзннама  од  1 60 knі/h, a где  год  је  то  могуће  220 km/h. Пруге  за  велнкс  
брзиі -јс  уклалају  се  у  Мрсжу  гтруга  за  велике  брзине  Европе, а  у  основи  сс  
воде  по  коридорнма  постојећнх  пруга  где  годје  то  могуће  пхто  се  односи  и  на  
зону  ј-јовог  Сада. 

1Реалuзација  простора, на  којима  се  планира  изградња  уреlјаја  за  прераду  воде  и  
пречипіћавање  отпадких  вода, захтева  посебuу  разраду, с  обзиром  на  релативuо  сложеа  
технолоіпки  процес  у  і-; има  и  специфично  обликовање  објетсата  и  одвија  сс  на  осuову  
плаг-гова  деталие  регулације  или  урбанистичких  пројеката . 

Ј-ја  постројење  за  пречншћавање  Роков  потоіс , капацитета  25.500ЕС, 

оријентисаће  се  отпадне  воде, кајізећег  подручја  сремске  страие  Г-јовог  Сада  и  ј-хасења  
Буковац, а  мањег  дела, однос i-го, отnадх-хе  воде  Сремскс  Камснице, Боцкн  и  
грави-гарајућег  подруч fа, оријентисаће  се  nрема  предвиђеном  групиом  постројењу  за  
пі)ечі-тшћавање  у  Лсдиг-гцима, капаци -гета  I 7.000ЕС. 

У  случају  промене  концепта  пречишћавања  отnаднг-хх  вода, кад  се  сгекг-іу  
услови . утврде  сви  потребні -г  еісономски  и  технички  показатењи , прибаве  гхотрсбі -ге  
сагласности  и  усагласе  парамстріг , могућс  је  ісроз  Геиералііи  урбанис -гачгсн  плап  града  
ј-Іовог  Сада  и  плановс  генералнс  регулације  нзврпіити  потребне  корекцијс , у  поглсду  
капацг-гге-га  nJіaі-lNpaІ-І ux локаці-іја  за  изградњу  објеката  постројења  за  гіречишћавањс  
опіадііііх  вода, у  складу  са  свим  погребнмм  условііма  и  сагласностима  ј-гадлежнг-іх  
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институциј  а, уз  обавезну  израду  процсг -јс  утицаја  наведснпх  прој  ската  на  жнвотну  
средигіу .11  

Геіісралпи  план  

У  ј-јовом  Саду  су  за  рој  гіриврсде  намсњени  првснствено  простори  у  радним  
зонама . Радне  зоне  су  сконцснтрисаис  у  ссверіјом  дслу  града  око  Канала  ДТД, док  у  
јужном  делу  града, на  срсмској  страни  постоји  само  једна  радна  зона. 

ј-ја  десној  обали  дунава  радна  зона  јјсток  јс  најзиачајнија  површина  намсњех -га  
пословним  садржајима . Постојећим  комплексима  треба  омогућити  реструктурирањс , а  
на  слободј-јим  површинама  реализацију  малих  и  срсдњих  прсдузсћа  из  обзіасти  
ссіундарних  и  терцијарвих  делатиости , Зону  тангира  железиички  правац  уз  КОјИ  је  
nponuca!-іa обавеза  дефинисања  коридора . 

Упутар  постојећег  канализацвоног  система  функционишс  сзіив  Роков  поток  чија  
је  величина  око  300 ha. Капацитет  црпне  станице  Роков  поток  је  око  3,6 јn3/ѕ. Систем  је  
реализован , у  І-гајвећем  дСЛ , као  општи  канализациони  смстсм. I лавнu колектој) је  
профила  250/1 50 сш. У  оквиру  овог  сливног  подручја  функциониіпу  црппс  станицс : 
дечије  село 1 , Поток  и  Роков  поток . 

Рецилијсіјт  свих  отпаднuх  вода  јс  дунав, а  упуштањс  вода  је  бсз  претходног  
третмаБа. 

Цех.ітрална  постројења  за  пречишћавање  отпадник  вода  предвиђају  се  у  Новом  
Саду  ( Север  јУ ) и  Петроnарадину  ( Роков  поток ). 

ј-ја  постројење  за  прсчишћавање  ,,Роков  поток , прсдізи l)еног  капацитета  25 .500 
ЕС, оријентнсаће  се  отгјадне  Воде, највећег  подручја  сремске  страгге  Новог  Сада  и  
насења  Буковац, а  мањег  дсла, односно, отпадне  воде  Сремске  ј(аменицс, Еоцкu н  
гравитирајућег  подручја, оријеі -хтисаће  се  према  предвИђеІ-Іом  групном  постројењу  за  
пречишћавање  у  Ледиііцима, предви lјеі-јог  капацитета  1 7.000 ЕС. 

Условњава  се  и  стандардизација  отпадних  вода  пре  упујптања  у  канализациоі -п-і  
систем, одіјосно , доследна  реализација  предтретмана  технолошКих  отпаді -шх  вода. 

Усвојсіга  технологија  пречишћаваі -Lа  отпадпих  вода  м  третмана  потенцијазіио  
загаlјених  атмосферских  вода, треба  да  гарантује  квалитет  воде  у  пријемј -іику, одј-iосі-го, 
реципијент  пречшпћеігих  отпадних  вода  н  третираі•јих  атмосферских  вода, мора  да  
припада  другој  категорији , према  категоризацкји  водотока. 

Реципијснт  пречиніћених  отпадних  вода  и  третираних  и  чистих  атмосфсрских  
вода  јс  река  дунав  u канал  дТд. 

2.3. Којгцегіција  просторног  уреlјења  

Простор  радне  зоне  представња  заокружсну  целнну  унутар  зиачај  них  
инфрастурктурі -іих  коридора  (државі-ги  пут, железничка  пруга, прнмарни  јіасигш  за  
одбрану  од  поплаве). 

Коі-гцспција  уређења  простора  утвріјена  гіЈјановима  іxunіcr рсда  јс  осг-гова  за  дању  
разраду  и  дсфинисање  uамсне  простора  обухтзаћеііог  овим  плаг -хом . Осuовна  ііамстја  
простора  је  пословај-гус  у  раді-гој  зони  којс  се  може  развијати  уі -гутар  областu 
секупдаринх  н  терцијарних  делатіјос -ги  - 
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Нланираиа  јс  ноіза  саобраћајна  мрсжа  у  зони  пословних  садржаја  у  складу  са  
постојсћим  интсрним  саобра lіајницама  и  потрсбама  корнсника  простора. 

Планом  сс  утврl)ују  рспсрнн  урбанистичІси  парамстри  за  рсализацију  нових  
пословних  садржаја  у  скјіаду  са  парамстрнма  утв l)сним  за  другс  раднс  зоне  ј-јовог  Сада . 
Постојсћи  гсомплскси  ћс  сс  моћи  задржати . а  омогујісна  јс  и  њихова  траі-хсформациа  уз  
поштовањс  основннх  урбаиистичгсих  парамстара. као  и  рсализација  нових  пословних  
садр)гсаа. 

Планом  ј  с  у-гврђеј -га  комунална  површина  ТгамсјІ)СІта  прсчистачу  отпадних  вода. 3а  

ову  иамсну  дсфинисаћс  сс  максималнн  обухват  и  капацитет  простора , а  хсада  будс  
опрсдсјсна  тсхнологија  прсчистача  и  дсфинисана  лројсктном  докумсптацијом , 

Hростор  hc ce разрадити  просторним  планом  поссбнс  иамснс. 

Као  зелснс  гховршинс  nѕіauupano jc зсленило  у  катсгорији  заштитс  прсма  
жслезј{ичкој  прузн  и  у  зоии  насипа  уз  Роков  поток. 

У  западном  дслу  прос-гора  на  улазу  у  радну  зоиу  іілаииран  је  јавх{и  паргсииг  
простор . 

Пр  авнла  ур  сЈ) eіі a з  а  утхзрђејге  і-јамеігс  поврпівпа  
Простор  јс  у  гіајвсћој  мери  иамсњсн  пословању , а  уз  пословн,с  зиачајну  

површиі-ги  заузнма  ггланирани  компЈгскс  за  прсраду  отпадх-іе  водс. 

Саобраћајна  всза  са  околним  садржајима  омогуВетга  јс  у  ссверозападі -том  делу  
простора  п  то  преко  планираног  државног  пута  (обилазница  охсо  Петровараднна ) и  из  
ііlсноинс  улицс. У  јукном  дслу  прос-гора  саобраћајни  приступ  је  планирај -ј  у  
продужетку  Улицс  Божидара  Аџијс, aJІH H дирехстним  повсзивањсм  са  плапираном  
саобраћајницом  дуж  гхрuмарх-хог  одбрамбеног  насипа  іпобсдан.  

Пословни  садріајн  рсализопаће  се  прсма  утврlјсг-інм  урбаі-Іистичким  условима  
максимални  стспеіІ  заузетости  50%, а  нндскс  изгра lјсі-іости  0,5-1 ,5. Максималг -іа  
дозвол)сІІа  спраліост  е  до  П+2. 

I-ја  овом  простору  дозвол)ава  се  изградња  објеката  у  фуиісцији  обавл)ања  
делатг-іости  ссхсундарног  и  тсрцијарног  ссістора  приврсде , уз  услов  да  ј-гс  заі-ајјују  
срсдих-іу  с  обзиром  на  і-іспосрсдну  близнну  насел)а  іісадовиІ  и  Пстроварадива  а  избор  
дслатности  у  складу  са  Гіравилником  о  начину  одржавања  зона  сах-гитарнс  захлтнтс  
изворишта  водосиабдсвања  (ІІслужбени  гласник  РС , бр. 92/08). Сскундарнс  
дслатности  обухватају : иі-ідустрију , грађсвннарство  и  производно  заі-іатство . 

На  овом  простору  посебно  су  изражснс  могућности  за  развој  приврсдј -інх  
актнвности  из  области  тсрцијарног  ссктора  привреде  (саобраћај  и  складиштење ). 
ј-јаимс, простор  у  обухвату  ііnaі-іa повсзах -г  је  иі-ідустриј  ским  колосском  са  ?келсзі -јичјсом  
стајіицом  у  Hстроварадих -ту, а  прско  не  са  планираі -том  двоІсолосечі -гом  пругом . То  
ствара  ycѕіoііc за  ип-і-сгрнсаі-ћс  потеј-іциј  алних  прнврсдних  дслатности  у  функцијг-ј  

дис-грибуције  І)обс  і -іa овом  простору  са  ?ісслезх -јичким  траі-існортним  систсмом . На  зај  
начин  овај  nростор  омогућава  рационалаг-і  н  сфнгсасан  систс1м  тр-анспорта  робс, те  је  

дакле  могуИс  формираі -ћс  робно-дистрнбутивиог  цсптра  на  простору  комплеісса  бившс  
1 Гјобсд&1 . 

36ог  нпфраструктурних  пові)Lпх-п-га  ісоје  окружују  простор  овс  раднс  зонс, постојс  
одређет -іа  ограг-іичсња  ісоја  су  у-гицала  І- ra дефј-гнисаі-bс  изградпс  на  овом  простору . 
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і-ІуЈ -Ісрнчкп  flоиазатеЈБи  
Табела  број  1: Нумсрички  показатењи  

І-јасве  попрпtива  доврпівпа  
(Ј  

(%) 

ПОСЛОВАЊЕ  -- - 37,17 62,95 

- ураднојзоии  37,17 62,95 

КОМУHАЛНЕ  ПОВРШИНЕ  1З,Ѕ5 23,46 

-. пречистач  отпадних  вода  13 Ѕ5 23,46 

ЗЕЛЕНИЛО  2,33 3,95 

- заштитно  зеленило  2 )33 3,95 

САОБРАЋАЈ  5,69 9,64 

- улицс  5,08 8,60 

- napіcuur простор  0,6 1 1,04 

Укупво  у  обухвату  плана  59,04 100,00 

2.4. Карактерцстикс  животпе  средиис  н  разиатрана  [ІІјТі I І  
и  проблепf из  области  заштитс  животве  ССдИІІС  у  плану  

)Кивотuа  средина , као  специфичан  Медијуім  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друштвеног  контекса , 
односно  укупне  социјаліте, nриврсдне  и  економске  ситуације . Процес  интегрксања  
животне  средипе  у  друге  секторске  политике  омогућуј  е  ускла i)ивање  Ј) ЛИЧИТИХ  
интсреса  и  достизање  цијева  одрживог  развоја. 

У  току  израде  Hnaі-ia, разматраі -іи  су  бројііи  постојећи  и  потенцијалнн  проблеми  
животае  средиЈ-Іе  и  предложеиа  су  адекватпа  решсња  која  ћб  регулисати  uJі u пак  
ублажити  постојање  истих: 

1) Утицај  I.Іa tсвалцтет  ваздуха  н  ниізо  буке  

ј-Га  простору  у  обухвату  плана  очекују  се  значајнс  емисије  угњенмонокснда , 
угјtоводоника  н  азотних  оксида  у  ваздух , нарочито  услед  густог  тсретног  саобраћаја  
уі-іутар  радне  зонс. Осим  тога, беј-ізински  мотори  су  главни  і-ізвори  загађења  олоізом , док  
дизел  мотори  емитују  изузетно  велике  количине  чађі -ј  н  дима.

- 

Бука  је  специфнчајг  вид  асрозага l)ења. Познато  је  да  су  моторна  возијза  јсдан  од  
главі-іих  извора  букс  у  коридорнма  саобраћајница . І(ao најзначајЈ -Јнјі -І  изіорІ-і  букс  су: 
издувнн  н  усисЈ-Іи  систем , рад  мотора  и  мсханичіса  бука, систем  за  хлаl)ењс, грсјањс. 
прозетразаг -іе. пі-Јеуіматі -Іци, аеродиі-ЈаМј-Јчка  бука  и  др. 
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l4мајућ u С]ЗС  оВо  у  ВИду, план  прописује  одређене  мсрс  којнма  ћс  се  смањити  
аерозагађсњс  и  ниво  буке  ПСдМСТНОГ  простора . 

2) Квалгпст  вода  
ПотС]іцијални  емнтсри  заујЂсних  отпадних  вода  су  Сі(ОО  сви  индустријски  

објетсти  п  велпки  део  услужпих  дслатности . Без  обзира  на  делатпост  индустрије , свака  
индустрија  има  великИ  број  пумnи  са  мотој)има, компресоі)С  и  друге  машине  којс  се  
подмазују . Употрсба  дсривата  и  пронзвода  од  нафтс, њихова  манИгјулација  и  замепа  
ИСТј)ОШСHИХ  ујња  ДОБОДС  дО  расипања  и  формирања  зауЈЂених  вода. 

Отпадне  воде  са  простора  у  обухвату  Гlлана  се  директно , без  прсчишћавања  
прспумпавају  у  дунав . 

Планским  активностима  се  решава  проблем  збрињаваг-bа  отпаді-іих  вода  
дсфинишс  сс  простор  за  Постројењс  за  пречишћавањс  отпадних  вода  и  одговарајућс  
мсрс  заштите, како  површинских , тако  и  подземних  вода. 

З) УтІ-гцај  отііада  па  животіту  срсдиІту  
Утицај  отпада  на  ЖНВОТН  среднну  је  вишеструко  всгативан , услед  неадскватног  

одлагања  отпада  и  нискс  свссти  грађана  о  очувању  животнс  срсдинс . 

Отпад  утичс  на  зсмл,ињтс  н  чиі-іи  г-hегов  повріпиі-тски  зага l)ивач . Г-Іаісупњањем  
отпада  на  пској  ПОвршиНи , нагомилавају  сс  органскс  и  нсорганскс  матсрије  које  
загаiјују  зсмјЂиштс . 

На  простору  у  обухвату  плаиа  бслсжс  сс  дслаті -іости  које  су  у  функцнји  
производњс  рус  амбалажс , тонсра  и  рсциклажс  гума. С  тим  у  вези , плаі-іско  решењс  сс  
бави  дсфннисањсм  мсра  запітите  у  цињу  усПоставл)ања  сфикасног  СІгСтсМа  угіравњања  
отпадом . 

У  оквиру  Плана  разматраі -ји  су  такођс  и  следећи  ПробЈІеми  жuвотне  срединс : 

- делнмично  искориглћсна  и  дслом  запудітсна  зона, 
- І-Јепостојање  мониторинга  чнниоца  животнс  срединс  и  др. 

Прі-іказ  разлога  за  і-ІзостаВлање  одрсђеіІих  пІ-ІЈања  ІІ  проблема  пз  поступка  
гт  ј) О  ЦСІІе  

Овом  стратешком  процсном , у  складу  са  донетнм  Рсшст-њсм  о  nристуnању  изради  
стратешке  проценс  утuцаја  nрсдмстног  плаиа  на  ЖИБОТН  ССдИі -І , г-хису  разматра nи  
ітрскограт -гични  утицаји, из  разлога  што  нема  плаі-гом  прсдвијјеnих  садржаја  у  простору  
іcoju би  у  току  сксгглоатацијс  својим  Технолоштојм  поступком  могли  имати  
претсограничг -гс  утицајс . 

2.5. ПрІ-ЈЈсаз  інтапот  нредвиђетіих  варијанті -іх-іх  рептепа  
у  іco гггсксу  З жив  отгіе  срсдт-тт-і  с  

ПрсдмстІ -јим  плаі-Іом  І-і ucy прсдвиђсна  варНј  аі-ттна  ре[псња. 
ј-ја  осІ-тову  члаг-ЈОва  13. н  І  5. Заісог -га  о  стратсігІкој  процсі-Іі-І  утнцаја  па  животііу  

срсднну . у  извсштају  су  разматра uе  дізс  варuјантс : варијапта  да  cc nna і-і  і -і e усвоји  и  
варт-іаііта  да  сс  плат-г  усвоји  и  имплемснтира . 

Tгсупіги  ефсјсти  nnar-іa, na u утицаји  i-іa животі-іу  срсднгіу. могу  сс  утврднти  само  
поре ])сі-гсм  са  постојсћнм  стаг-њсм , са  цМјbсвнма  и  рсшсњима  нлана . ОграгІичавајућН  сс  у  

о  
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тоМ  контексту  на  позитивне  и  гјегативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предмстног  плана, стратешка  јiроцена  се  бави  разрадом  обс  варијаiіте. 

дстаЈвnији  приказ  варијанти  датјс  у  ііоглавЈLу  5. 

2.6. Резултатн  ттрстходпих  копсултацвја  са  заихітсрссовани  
оргаігиха  н  организацијама  

Посебнс  услове  за  израду  јiлана  доставили  су  ,,Тслском  Србија  ГІредузсћс  за  
телекомуникације  а.д; Јавно  комунално  предузећс  ,,Чистоћа , ј-јови  Сад; Миннстарство  
унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације )  Управа  за  ванредне  ситуацнјс  у  
Новом  Саду; Министарство  одбране, Ссктор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  
иі-хфраструктуру ; Јавно  комунално  предузеће  ,)Градско  зеленило , Ј-јојзи  Сад; ЈГј  
Србијагас  Нови  Сад; Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација , Ј-{ови  
Сад; ЈП  ,,Емисиона  техника  н  Еезе  Београд; ЈІ(П  Ииформатика  ј-јови  Сад; а.д. 
1 Инфраструктура  железиице  Србије  Београд; Завод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  ј-јовог  Сада  и  а.д. Електромрежа  Србије  Ееоград. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛИТЕТА  ?јСИВОТНЕ  СРЕДИј-јЕ  НА  
поДРучЈу  ПЛАHА  

3.1. Природпс  каратстсристике  

3.1. ј. Ипжетирскогеолоіптсе  карахсі -еристнке  и  погодх-іост  тереііа  за  
взградпу  

На  оспову  ихDкењерско -геолошке  карте, највећи  део  простора  у  обухвату  Плана  
припада  терсиу  непогодном  за  градн)у  (орнјсі-јтационо  дозвоњено  оптсрећење  изкосu од  
1,50,5 kg/см2), могућа  градња  лаких  објеката , неосетњивих  ва  слегање. 

Мањu делови  обухватају  терен  врло  непогодав  за  градњу  (оријептационо  
дозвоњеио  оптерећење  изuосн  0,5 kg/сш2) и  терен  сl)едн)е  погодаІ-1 за  градг-іу  
(оријентационо  дозвоњено  оптерећење  ,О-2,О  kg/сіп2), могућа  јс  градња  лаких  објеката , 
уобичајених  конструкција . 

Лптолоіпка  тсласифнкација  
Литолојлку  класификацију  на  простору  у  обухвату  Плана  tјине: 

-старији  petnіu  нанос, глиновито , пескоцит, до  извссног  степена  коксолидоваІ -і, 

-савремени  речни  нај-хос, прете)кі-іо  фино  пссковит, хетероген , некоі-гсолидовај -!, 

-преталожен  лес, уннштена  лесна  структура , повећај-і  садржај  песковите  фрајсцнје; 
у  односу  на  лсс,кохезија  је  смањсиа. 

3.1.2. Hедолошка  струхстура  

Педолошку  структуру  на  простору  у  обухвату  Пјіаі -ја  чиі-іс: 
- алувнјално  зсмњихпте  (флувнсол) - иловасто , 
- алувијално  земњиш-ј-е  (флувисојі ) забарсј-јо, 

- чері-гозем  і-іa necy u лесолиісим  ссдимен -Гима  - сродиран . 

() 



З.ІЗ. Ссизмајке  гсарактсрнститсе  

Сеизмичкс  карактсристике  условвене  су  инжсњерско -геолошким  
караг(тсристнкама  тла, дубином  подзсмних  вода, резонантним  карагстеристијсама  тла  и  
др. факторима  

Прсма  карти  сеизмwже  рсјопизацијс  Србијс  подручс  града  ј-јовог  Сада  иалази  
се  у  зони  осмог  степена  MCЅ  скале . 

3. 1.4. Кли -іа -гстсс  гсарактсргтстикс  

Клима  је  умсреНо -контиігсНталІјог  типа  са  карактеристшсама  субхуМидІге  и  
микротермалне  гслимс . Главне  карактеристиісс  овог  типа  клвме  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавигІа , док  су  зимс  хладнс, са  сиежним  падавннама . Пролећпи  и  
јесењи  месеци  су  умереuо  топли  и  одликују  се  већом  јСОЛИЧИНОМ  падавина . 

Временска  расподсла  падавина  се  карактернпіс  са  два  максимума : јули  72,g 
ПІІП /м2  И  дсцембар  55,5 мм/пІ2, и  два  миЈ-гимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
ІаІіп /1п2, при  чсму  с  укупна  сума  воде  од  падавиІ -Ја  593 мм/м2. 

Рслатпвиа  влажuост  ваздухаје  у  распону  од  бО-80% током  целе  годнне. 
Најчеілћи  встар  је  из  југоисточІ -Іог  и  северозападиог  правца . Остали  правца  

ветра  нису  посебг- о  зітачајии . Јачина  ветрајс  измејју  Q Ѕ  -Г ,3 Ј  м/з. 

3.1.5. Запттићсгга  природпа  добра  

У  обухвату  нредметног  плана  нема  занітићених  природuих  добара. 
Гіростор  у  обухвату  Плаuа  се  налази  у  близинн  еколоіігких  коридора  и  то  

деоа-іица  дунава  (меlјународІ-Іи  еколошки  ісорuдор) и  Рогсов  потоіс  (лоасалт-п-г  екоопјки  
Ісоридор ). 

ЗЈ .б. Зелсиило  постојећс  стањс  вегетације  

У  обухвату  предме-пгог  nnaua зелене  површине  су  у  мањој  мери  заступлене , у  
групацијама  дрвенастих  врста, одраслих  јединки  као  и  жбунастих  врста . Прсма  оцени  
стања  зеленила  све  групације  заступњсг-гих  бuЈЂІ-гих  врста  се  налазе  у  доста  добром  
стању, Јсојс  се  одржавају  редовним  мерама  негс. На  бињкама  нема  болесј-гих  н  сувих  
rpaі-Іa, іcao uu пітеточина , са  правилно  развијеним  ісрошњама  на  стаблима  и  правилном  
густuі-гом  жбунастнх  врста. Травг-гате  повргпине  се  редові-іим  мерама  неге  одржавају . 

У  оквиру  обухвата  плана  могу  сс  наћи  заступњене  бињнс  врсте: Црі-га  топола  
(Poupluѕ  nіgra L.), Ситнолисна  липа  (Tіlіa сотdа/а  МјН.), Крупиолисі -га  nuna (Tіlia 
gтапdј/tога  EhrL), Рјсеа  glauca (Сребрна  смрча), .Јuпіретuѕ  comunіѕ  (Клека), а  слгічно . 

3.2. Сіворепс  гсараіп -ерІ-Јстіпсе  

3.2.1. . аігітвјгсіга  іcyJrrypіІa Добј)а  

1-ја  простору  у  обухвату  плана  нс  постој  ни  једно  утвр l)сг-ао  културно  добро . 
У  ісомгјлеіссу  1 Гјобеда 1  постоји  више  обеісата  - промзводних  хала  са  очуізаним  

КОІ-гсІрукті-пІмиМ, архитеістонсгсо -фут-гкці -іоі-іапј-јим  склоповима  и  опремом  (мосј-Іе  и  
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порталнс  днзалицс, мапјине  и  склопоззн . расвста) карактсристичиом  за  врсмс  њиховоu 
настајтка, као  і-і  пратсћих  објската  (зітада  рсстораиа) значајних  архитсктонских  
врсдности  који  сведочс  о  развоју  и  домстима  у  облнковању  икдустријскс  архитсктуре  и  
примењсног  дизајна  послсратног  периода  на  овим  просторима . предмстни  обј  скти, 
зајсдно  са  аутснтичном  опрсмом, у  всликој  су  мсри  очуваии, већим  делом  и  добро  
одржавани . Врсменом, дошло  јс  до  промена  у  тсхнолоніким  процссима  појединнх  
објската  (углаізном  из  производног  у  магацинскн  простор). док  је  у  нсколико  хала  
производни  процсс  до  данас  у  непрекипутој  функцији , односно  у  радном  стању. 

У  кругу  фабрикс  ,,Победа  свидентнрана  су  следећа  спомсн  обсле?lсја  и  јавнн  
споменици : 

- Спомсн-плоча  Јосипу  Броз  Титу , од  броnзс, на  постаменту  од  бстоиа, рад  
вајара  Миодрага  Цвстичанина  нз  Новог  Сада, поставњепа  І 9 1. године, па  зсленој  
површинн  - парку  на  улазиом  nростору  комплскса ; 

- Спомсн  обелс)кје  у  знак  захпалностн  осиивачима  и  учссницима  такмичсња  
мсталских  радника  Југославијс , поставл,сuо  1976. годиис, уз  базсн  са  фонтаном . 

- Јавни  спомеuul( - скулптура  ,,Три  кошутс , рад  јована  Солдатовића  (1920-
2005.), поставњсна  на  зслеuој  површинн  уз  главни  приступнн  пут  прсма  управној  
згради  фабрнкс. 

3.2.2. идентифихсациј  а  хазарда  

Стспсн  опаспости  хазардних  материја  зависи  од  спсцифичних  карактеристuка  
свакс  материјс  којс  могу  бити  од  значаја  за  нспитивано  поле  утицаја. У  )КИВОТНОј  
средини  бuтно  јс  констатовати  и  најмање  концснтрацијс  опасних  и  штстних  матсрнја  
којс  сс  ослобаlјају  током  редовног  рада  процссник  постројсња , због  врсмснски  
исогравичеі -зог  uсгативиог  утuцаја  малих  доза  ових  матсрија  на  свс  категорије  
становништі3а. 

Штетнс  и  опаснс  материје  могу  сс  идеnтифиі(оватu у  складиштима  и  
резсрвоарским  просторнма , где  сс  ouc јавњају  најчсшћс  у  тсчиом  стању  као  cuponuі-іa 
нли  готов  производ . 

На  основу  извршснс  идеuтификације  хазарда  можс  се  закњучити  да  на  простору  
плана  иакон  изградњс  пословних  садржаја, постоји  низак  рнзик  од  хемијских  удсса  )сојн  
могу  угрозитu здравње  н  )кивоте  њуди, животну  срсдину  и  материјална  добра, с  
обзиром  на  врстс  делатности  које  сс  планирају  (производна  и  гІрерађиззачка  индустрија  
која  ће  користити  саврсмсну  тсхнологију  за  својс  тсхнолошкс  процесе, садр)ісаји  из  
облас-гн  трговине , угостнтсњства , услужног  и  производног  заuатства, саобраћаја  и  
комуналних  дслаті -іости  и  сл.). 

3.3. Огірсмл .еиост  х-нІqЈраструктуром  

3.3.1. Саобрајіајна  инфраструктуј)а  

І-Іa подручју  плана  заступЈLсі-г  је  друмски  саобраћај , а  уз  западі -іу  границу  
лростора , одвија  се  иі-ітезивuи  желсзнички  саобраћај  (двоколоссчна  іі pyra Бсоі -рад  - 
ј-јові-з  Сад  - Субогнца  - граі-іица  Мађарскс). 
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Радна  зона  је  повезана  са  друмском  саобраћајном  Мрсжом  Петроварадина  преко  
улнца  Шсноина  н  Раде  Кончара  (у  северозападном  делу) и  Улицом  Божидара  Аџије  (у  
јужном  делу). Ове  улице, својим  ТСХнИЧКИМ  карактеристнкама  (ширнна  регулацнје , 
коловоз , елемеити  пута  и  сл.) не  задовоњавају  захтеве  безбедног  и  комфорног  
саобраћаја . Саобраћајиу  површине  уі-гутар  радие  зонб  чине  постојсће  саобраћајница  које  
одликују  колоізози  ширине  6,0 м  и  индустријски  колосеци, манипулативни  платои  и  
паркннза . 

3.3.2. Водгiа  инфрастругс -і-ура  

3.3.2.1. Сиабдевањс  водом  

Снабдевање  водом  постојећих  корисника  простора  решбно  је  прегсо  водоводне  
мреже, која  фуј-јкциоиише  у  склопу  водоводј-іог  система  Града  І-јовог  Сад. Радна  зона  
Исток  снабдева  се  водом  прско  доводника  воде  профила  400 шш. Постојећа  мрежа  
задовоњава  потребе  за  санитарном  водом  н  прсдставња  добру  основу  за  дЈЂС  
проширех -Бе  мреже. 

Гјредметни  просТор  і-галази  се  у  залеlјинк  изворишта  воде  Петроварадинска  ада  
и  прі-ггіада  широј  (трећој ) зонu санитарі-ге  зајгјтите . 

Сагледавајући  постојеће  (])уіткцпонајп -јо  стање  водоводног  система  и  потрсбе  
постојећuх  корисника, оіса- тује  се  да  постојећи  водоводни  систем  у  г-іајвећем  делу  
задовоњава  њихове  потребе  за  водом. 

3.3.2.2. Одвођеі-bе  отнадігих  и  атмосфсрских  вода  

Одво l)ење  отnадних  и  атмосферских  вода  решено  је  преко  канализационог  
система  заједничког  типа, КОЈМ  укупио  прикупњеі -іс  воде  одводи  на  црпну  станицу  
Роков  поток , одакле  се  препумпавају  у  Дунав, директно  без  пречишћавања . Унутар  
радне  зоі-те  постој u канализацноі -іи  колектор  профила  250/1 50 сn на  који  су  
оријентисане  отпадuе  воде  Hетроварадина , Сремске  ј(аменице, Буковца, као  и  
секуЈ-гдарна  каі-јализациона  мрежа  реализовапа  у  огсвиру  радне  зоне . 

Сагледавајући  постојеhе  функционалј -то  стаг-гс  ісанализационог  система  и  потребе  
постојећих  корисника, ісонстатује  се  да  поетојећи  систем  задовол,ава  потребс  за  
одво lјењем  отпадаих  и  атмосферских  вода  корисі-іика  и  преставња  добру  основу  за  
дање  піирење  мрежс. 

3.3.2.3. Одбј)аі-Іа  од  гтоплава  

Одбраі -іа  од  nоплава  спроводи  ce npeіco постоІећег  одбрамбеі -іог  і-іacuna прве  
одбрамбеі -те  nuі-іuje Гјобеда . 1-јасі-тп  јс  рсализоват -г  до  коте  одбране  од  високнх  вода  
Дуиава  всроватноће  појавс  једном  у  сто  годнг-та. 

Сагледавајући  постојеhе  фунгсционално  стаі-hе  одбрамбсне  лuније , констатује  се  
да  постојећи  систем  задовоњава  потребе  за  одбраном  од  Bі-rcoіcux вода  Дунапа  
вероватио hс  појаве  једном  у  сто  годнна , и  МОЖС  да  буде  одговарајућа  основа  
плапараі-гом  одбрамбег-гом  систему . 
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3.3.2.4. iјодземне  воде  

Меродавнн  нивои  подземних  вода  су: 
- максималан  ниво  подземних  вода  од  oіco 7,00 іn н.в., 
- минималан  ннво  подземних  вода  од  око  74,50 іn н.13. 

Правац  пада  водног  оптедала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад- 
југоистоіс  са  смером  пада  према  југоистоку . 

3.3.3. Евергетска  пнфраструктура  

3.3.3.1. Спабдевање  СЛеКТРиЧІІОМ  еттергијом  

Снабдевање  електричиом  енергијом  о6авла  се  преко  постојеће  
слектроенергетске  мреже  која  фухжционише  у  склопу  јединственог  елеістроенергетског  
система. Гіостојећи  садржаји  се  снабдевају  из  трансформаторсісих  станица  (ТС) 1 0/20 
kV Нови  Сад  6 и  ТС  35/1 0 !У  Петроварадин , іcao u преко  20(1 0) kV надзсмне  и  
подземне  мреже  каблова, трансформаторских  станица  2000)10,4 kV u нискоиапонске  
0,4 kV мреже. Постојећа  мрежа  задовоњава  потребе  садашњих  ісорисника  простора . 

3.3.3.2. Снабдевање  ТОПЛОТпОМ  епергијом  

Снабдевање  топлотном  елергијом  обавња  се  из  гасификационог  система  града  
Новот  Сада. У  северозападном  делу  подручја  се  ііалази  гпавна  мерно-регулациона  
станица  (ГМРС) ,Петроварадин -Гјобсда  до  іcoje се  гас  допрема  са  гасовода  високог  
притиска  МГ-02 Госпођинци -Беочин  који  представја  огранак  магистралног  гасовода  за  
сремску  страиу  града. Овај  гасовод  ради  на  средњем  притиску  (до  16 bar). Свабдевањс  
сс  делом  обавња  и  из  дистрибутивпе  гаснс  мреже  притисіса  до  4 bar. Снабдевање  
топлотном  снсргијом  се  одвнја  несметано  и  уз  поштовање  свнх  безбедоносних  услова  
који  валсе  за  врсту  иисталације  која  се  односи  на  цеви  под  притиском . 

3.3.3.3. Електјолске  хсомуникације  

Електронска  комуникациона  инфраструктура  !.Іa ПОдЧЈ  је  заступњена  преко  
телскомуникационе  мреже  и  објеката , іcao u мреже  оптичке  тсомуиикационе  
инфраструктуре . Постојећа  мрсжа  задовоњава  потребе  садашњих  тсориснuка  простора. 

3.4. Мопиторинт  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  плака  није  успоставњен  моппторинг  чиінпіаца  животне  
средиие . Ме1)утим, податке  за  мониторинг  користићемо  са  иајближих  мериих  места  
простору  у  обухвату  Плана  (nодацн  за  мог-іиторинг  квалитета  ііовршніісіотх  вода  н  
нивоа  буке). Подаци  су  преузети  са  званичног  сајта  Градсісе  управе  за  заптиту  животнс  
среднііе  Града  ј-јовог  Сада. 

!3 



• - іјјо  (-:(.І  

[ валіјтст  гговршннских  iзда  

Праћсњс  стаг-га  погзршні -гских  вода  на  тсриторији  Града  Новог  Сада  сс  врши  у  
ЦИЈb добнјаі -га  резултата  и  нвформација  потрсбних  за  планирањс  мера  заштите  од  
нсжејгених  е ] ската  загађсња , угіравњања  рнзиком  путсм  прсвеиГНВнОГ  деЈговања  у  
цилу  загіггитс  здІ)авња  Јгуди  и  заштитс  животнс  срсдиае , као  и  могућности  
информисања  јавностіг  о  добијеним  рсзултатима . 

Нај  ближе  мсргго  место  пI)СДМСТНОМ  простору  С  МСНО  МССТО  пдуuав _Официраці  
20 І 8.година): 

Нј,грніки  јдіі: ір Опасг-t ндгіагор - 

Ѕегј)iН i ОО -90 Одгјал  
Waier Весг  доЗар о  

доІар  

іпd х 39 Логіј  

О  - Весі- гош О  
Нџі  fодаа .. - 

(ІОЈоДіоіІпсго !ЈIшІ  С )Д а  кіње  
- ііі? билс  і. ооја  ііли  е доn јі  броі  лаегзрі ѕw 

vv01-Мдк  

ј  класа  

uQI Мдк  

11 класа  

И Q1-МјК  

11! кпаса  

И QI -МДК  

IV кпаса  

85-84 74-69 56-44 51-35 
100 - 90 89 - 64 83 -72 71 - 39 38-0 

Веома  
добар  

. Допар  Лош  геОма  nоіз; 

Ѕгbјајі  Иа!ег  Qua/і(v tпdеу(ЅWџI) 

З  а  књу  ј  ц  м  о  и  в  то  р  и  н  га  и  о  в  р  гл  u n cіcux a ода  з  а  2 () 17. і.оді -ј  і  іy 
ncpІ -і ony О LОб.201L-I 8.09.2017. годиі-іс, 9З 75% (15) ко -ітролисаних  узорака  

површииске  воде  са  МСНОГ  места  1дунав-0фицирац 1  одговарало  јс  прописаним  І-і  
препоручеі -гим  вредІОстима  параметара  сколошког  и  хемијсгсог  статуса  од  І  do flі  класе. 
Најчснгћс  іісІсултг-Гвисагг  мИкрооргаІ -іизам  показатењ  све)кег, фскалііог  зага l)еі-bа  је  
Lѕсћепсћја  со l ј . изоЈіоваі -ја  у  дівсi (56.25%) ког-і -і -роЈіисаніх  узогака . (I)изг-Ічко -хсмнјскИ  
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Иј иторууnн L бук -Ld пЈВ(А) 

дори LLІт  ОШ  ЈДііfі - Прр  онІс  7, Пстро  крднн. Нои  С  

:.,- сгс -) С  ,) ) Л UL Р  

Амн ,ІчРh Іt іМј  бY У  ИОГНС НН  td ЈБ ), tп ght dа  
Дірхі.ті  ОLЦ ј 7,П . нн,Кон  С  

L, 

.- ј I )L јр •,7 

показагсњи  су  одговарали  прописаним  н  препорученим  вредностима  парамстара  f do ІІІ  
класе  у  93,75% (15) контролисаних  узорака , а  утврђепо  је  да  физичко-хемнјски  
поісазатсњи  не  одгоізарају  прописахіим  и  препоручеЈіим  вредностима  хіараметара  f do ІІІ  
кпасе  у  једном  (б 25%) контролисаном  узорку  због  повећане  засиhености  кнсеојГнКОМ . 

Ниво  букс  

Праћење  и  мерењс  І-Іивоа  бујсе  спроводи  се  радн  утврђивања  стања  жuвотне  
средине, као  и  правилног  одабира  превентивних  мера, а  у  ЦИЈЂ  заштите  и  унапрођења  
здравња  њуди  и  очувања  животне  средине . Мерењс  нив. оа  бухсе  врши  се  систематским  
мерењем, исјіитивањем  и  оцењиваг-bем  индикатора  буке  којима  се  описује  бука  у  
жНвотВој  средиі•Іи  u koju указује  на  штетне  ефекте  буке. 

Мерио  место  најближе  граници  обухвата  Гілана  јс  ММ2, дворихлте  Основне  
школе  Јоваи  дучић , Прерадовићева  7, Петроварадин . Резултати  за  ово  мерно  место  за  
септембар  и  октобар  месец  201 8.тодинс, су  следсћи : 

54. општи  14 ПОСЕБН  ЦиЛЕВ11 СТРАТЕШКЕ  ГIРОЦЕј{Е  
ИЗБОР  ИИДј4КАТОРА  

OnHіTB u посебин  цНЈсвн  стратешкс  процеј-Іе  дефннишу  се  па  осноізу  захтева  и  
цијвева  у  поглсду  заштите  животііе  срединс  у  другим  плаповима  н  програмнма , цињева  
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заштите  животне  среДинс  утврђених  на  нх-пзоу  Републикс  и  ме1ународном  иивоу, 
прикуПЈЂених  података  о  стању  жијзотне  срединс  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  погледу  зајптите  жијзотне  средине  у  плану  ИЛH програму . 

На  оснозу  дефинисаннх  цилева  врши  се  избор  одговарајућих  индиЈсатора  кОји  ћс  
се  користити  у  пзради  стратеіпке  процене. 

4.1. Опгггти  цІfЛ,еви  

дефинисање  оппЈтих  цијвева  Стратешке  процене  утицаја  врііги  сс  на  осиову  
постојећег  стања  и  капацитета  ПРОСТОРа , п0т1)еба  за  заштитом  као  и  на  основу  смсрница  
из  планских  докумената  вигпег  хијерархијског  нивоа. Опгnтим  цињевима  Стратепіјсе  
процене  утицаја  постаізња  се  оквир  за  њихову  далу  разраду  кроз  дефиFЈисање  посебних  
цнњева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мернти  њихова  оствареност, у  цињу  очувања  
животне  средине  као  и  спровођење  припципа  одрживог  просторног  развоја  п0д1)учја  
плана. 

Општи  цНѕвеви  стратеuіке  ггроценс  утицаја  ГЈлана  дстањне  регулације  радне  зоне  
Ј4ст0гс  у  Нетроварадину  на  ЖИВОТН  средину  су: 

- постизање  рационалне  организације  u уређегБа  простора, усісла! иваг-іем  
његовог  јсорИш ]іења  са  могућностима  н  ограничењима  у  располагању  природнИм  и  
створсннм  вредггостима  и  са  потрсбама  дугорочног  економсхог  развоја, 

обезбеђсњс  просторннх  услова  за  реалuзацију  гсонцепта  трајно  одр)кивог  
(уравнотсженог ) разгзоја  у  области  животне  средине, екој-Гомсгсе  и  друштвене  сфере, 

обезбеl)ење  адскватне  превснције , мониторuига  и  контроле  свих  облика  
зага!ивања, 

- заусгавзваі -Бе  давс  дсградације  простора, угроисавања  н  уништавања  
природпих  ресурса  и  добара, 

- сузбијање  і -геплансгсе  изградњс  г-ј  ненаменског  ісоришћсња  простора , 

- актнвирај-іе  новнх  површина  за  прнврсђивање  уз  поnјтовање  критсрИјума  
заштнтс  животі-зе  средине . 

4.2. јlосебггІІ  циѕгеви  

Посебј -ги  цињсвн  стратешісе  процене  іЈредставњају  разраду  олпЈтих  цнл,сва. Ouu 
се  дефиі-тишу  -іа  осі-ІОву  наведеі-гих  опгптих  цијісва  стратеіпісе  процене, дефнг-гисаних  
плаисгсих  поставјси  і-і  ісот -Іцепциј  а. 

Они  треба  да  обсзбеде  субјсістнма  одлучнвања  јасиу  слику  о  суштиз -іскнм  
у-гицајима  плана  на  )гс uвоті-Іу  средину , на  осј-Іову  које  је  могуНе  дог-хе-гн  одлуке  које  су  у  
фуі -гкцији  заuІТи -ге  живо-гне  средиі-ге  н  реализацИје  осг-іові-іі-Іх  і-гачела  одриснвог  развоја . 

Лосебни  цињеви  стра-гсшке  процене  утицаја  Плана  детањігс  рсгулације  радне  зоне  
NстоІс  у  Пе-гроізарадијіу  на  животну  с1)сдuНу  односе  сс  на: 

оtіувањс  eіcoJі ornіcor капаци -гета  гіростора  п  нобозвшање  јсвалитета  )ІсИво-гјіе  
сРеді-уІ-је, 
подс-гицаг-ј,с  лроизводг-іе  и  ігрuмепе  техі-Іологија  којс  смаі-гују  зага])ивање  
)гсивотне  средМі-іе  н  производњу  отпада. уво1)ег-гс  чИстије  производње  н  система  
уггравЈваІ -ба  ЗашТг-ігом  жмво-гі-ге  срсдиі -іе  (kt\40) у  і -індусі ријска  постројеі -ба, 

јб  



обсзбсђ  ивање  лримарног  м  секундарног  іірсчиілћавања  KoNі yі-іan HHX H 
кг-Јдустријских  отпадиих  вода , кзгј)адња  капализациој -јс  мрскс, 
обнавњање  и  подизањс  заштитног  зсленнла  ііa начин  да  се  очувају  н  повећају  
ОПШТСКОИСНС  функцнјс, 

- смањеј-ће  нспуштања  лутријената  и  других  опасних  матсрија  у  земЈЂиште, 
побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањсњем  емнсија  из  
иі-гдустрије  и  транспорта , 
смањивање  ризика  од  хсмијског  удеса, тј . повсћањс  безббдкости  запослсних  и  
станоіи{иштва  из  ближе  н  дал)е  околине )  
успоставњањс  мониторинга  на  значајким  смитерима , 
смањење  емисије  буке, 

- сат-тирање  ДИВЈЋИХ  депопија  које  представЈLају  ризик  по  ЖИВОТИ  срсдину , 
обавеза  спровођења  Поступка  процсне  утицаја  на  животну  срсдш-Іу, у  сј(ладу  са  
Закоuом  о  процсни  уткцаја  на  животј-Іу  средину  ( Службенјі  rnacі-Іuіc PC, бр. 

135/04 и  36/09) и  у  сiсладу  са  Уредбом  о  утврђивању  листс  пројеката  за  које  је  
обавезна  процена  утицаја  и  Листс  пројската  за  којс  се  можс  захтсвати  процсна  
утицаја  на  животну  средиІ-ју  ( Службеј -ти  гласкик  РСјј  бI)ој  14/ОЅ). 

4.3. Избор  іптдптсатора  

На  оскову  дефинисаних  посебних  цињсва, врши  сс  избор  одговарајућих  
иНдг-Ікатора  који  ће  се  јсористити  у  изради  стратејлке  процеnе  утицаја  ка  животну  
срсдиnу. ј1ндиісатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцењиізањс  плаксјсих  решет-Lа  са  
становишта  могућих  штета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  і(оје  і-ісповоњке  утицаје  
треба  смањкти  или  елиминисати . Они  прсдставњају  један  од  иііструмеі -Іата  за  
систематско  идентификовање , оцењивањс  и  праћење  стаг-bа, развоја  и  услова  средине  и  
саглсдавање  последица . Оки  су  срсдство  за  праћсње  извеспе  промекњмве  врсді-іости  у  
проиілости  и  садашт-bости, а  неопходки  cy іcao улазнн  јіодаци  за  nnauupaі-bc. 

да  би  нндикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  иі-іструмснт  за  
компарациј ), неопходан  је  усаглашсн  систсм  праћења  који  подразумсва : 

- јединствене  поісазатсње , 

- јединице  мерења, 

метод  мерења, 

период  праћења, 

г-іачин  обраде  Података , 

ориказиваі -Бе  рсзулта-га. 

Подаци  се  прикупњају  иа  разііим  х-јивоима  и  У  іаЗnu і  иі-гституцијама : 
статистнчкнм  заводима , заводима  за  ј  авно  здраВЈБе  и  здравствену  заІіітиту , 
хидромстсоролошсим  слу )кбаМаІ  геолошккм  і-і  гсодстским  заводи Nга, заводима  за  
загптнту  природс  и  др. 

Прг-Іказ  нЈ-ІдиЈсатора  одржнвог  развој  а  ј  е  лиNштиран  і-Іачиі-іом  ПИК HЈБі-b І-і  
обрадс  с-гатнстичкиХ  података . иі-гдијса-і-орн  Од )Т(ИІ3ОГ  развоја  мОі)ају  бі-гпі  Kopі-іІіі heІ-uІ  У  
контактніа  са  мсlјуЈ-Јародг -Іим  оргаТ-гизацијама  и  иі-гституці -іјама . 
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На  основу  Правилііика  о  Националној  листи  нндикатора  заштите  ЖИВОТНС  ССдИНО  
( Службени  гласник  РС , бр. 37/11), па  простору  у  обухвату  плана, као  и  у  непосредној  
блнзнни , релевантаu су  следећн  ннднкаторн : 

- годuшња  тсмпература  ваздуха, 
-годишња  количих-ха  падавина, 
-Ѕerbіan Water Qualіty іndcx (ЅWQІ), 
-квалитет  воде  за  купање, 
-укупНи  нндикатор  буке, 
-индикатор  ноћпе  буке, 
-угрожене  и  заштићене  врстс. 
-запли1 ена  подручја. 

5. ПРОЦЕаА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Цнл  израде  Стратсшке  процсіте  утнцаја  на  жиIзоТНу  срсднну  је  сагледавање  
могућих  нсгатuвиих  утицаја  плаі-јских  решења  на  квалитет  животне  срсдиис  и  
прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањење, односно  дово l)ење  у  
прнхвативс  оквирс  (граиице) дсфииuсане  законском  регулативом . Да  би  се  
поставњени  цнл  остварио , потребно  је  сагјіедати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. јіроцеіта  утицаја  ізаријаг-тиЈнх  рехјіења  nnaі-Іa na животпу  Сј)СДИГІУ  са  мсрама  
заштпте  и  вариіатіТІ -Іо  репіење  у  случају  јтсрсализова t а  плана  

Закон  ne nponucyje шта  су  то  варијактна  решења  плана  која  подлажу  стратешкој  
проценн  утицаја. 

Планом  нису  разматрана  варијантна  решсња, али  имајући  у  ізиду  чнњеницу  да  је  
Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ?КИВОТH средuну  пропнсана  обавсза  
разматраі -bа  варијантних  рсшсња, у  Hзвсштају  су  разматраие  две  могућс  варијакте : 

- Варнјаііта  1 - да  сс  План  деталі-је  регулације  радне  зоне  Нсток  у  Петроварадипу  
ие  усвојн ; 

Варавт  11 - да  сс  Плаи  деталне  регулације  раднс  зоне  і1сток  у  
пстроварадину  усвојu и  имплементира . 

Утицаји  стратсшког  карактера  и  у-купни  ефекти  Плана  иа  жнвотну  средину  
утврј)ују  се  кроз  лроцену  и  порсђсње  постојећег  стања, цињсва  и  лланских  решења, 
ограничавајуhи  сс  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефскте  дономсња  илн  
нсдоношења  плана . 

Прнказ  Варпјапте  ј  - гхеусвајаіпе  пУіана  
Плански  документ  гіредстаізза  основни  і-tі-гструмент  управЈbах-bа  простором . 

ј-lспостојање  Плана  значи  нспостојање  адскватних  мера  и  услова  за  органИзоваг -bе  
ак-гиві-іости  у  простору  и  І-Бсгово  коришћењс  уз  обавсзј -је  мере  заштите  и  унапређсі-ја  
животас  средине. прописанс  Стратешком  процсиом  утнцаја  Ллана  на  ЖИВОТН  срсдит-ту . 

У  случају  исреагизовања  Плаi-іа  дстаЈbі-lе  регулацијс  радне  зо i-іе  Исток  у  
Пс-і -роварадину  і -Іory cc очекивати  бројни  нсгат t-гвнн  сфсктн  t-іa животі-іу  сl)еді-І1-ту. 

Прихва-гаі-bсм  Варијантс  Г  задржало  би  се  посгојећс  стањс  у  простору  које  
п  одразуме  ва: 

дслимг-ічі-јо  искориіпћсг -і  и  углавг -іом  запуштсн  просгор , 



парушавање  квалитета  повразииских  вода  (директно  препумлавање  отпадних  
вода  у  дунав  (без  пречишћавања ), 

-Иерегуларно  одлагањс  отпадних  материја  и  сЈј. 

НеповоЈЂхІи  утицаји  на  жИвОТНу  средину  могу  се  јавити  у  НОвом  облику  
(акцидентне  ситуације) или  се  могу  увећати  онн  утицаји  КОји  већ  егзистирају  тсао  што  
су  загађсње  земњипіта, воде  и  ваздуха  услед  нереализовања  коначног  плансјсог  репгења, 
којим  се  предвиђају  мсре  заштнте . 

Неусвајање  Плана, може  за  последнцу  имати : 
- недостатак  мера  и  ииструмената  за  управњање  простором  на  еколојпки  

прихпатњив  и  Одржив  начии, 
- неповітовање  опјлтих  и  посебних  смерница  и  мсра  заілтите  жнвотне  

сј)едине. 

Приказ  Варијанте  Іі  - yсвајањс  и  имплемсхттирахње  плапа   
Прихватан)ем  Варијанте  1ј  створили  би  се  услови  за  nобоњшаг-њс  квалитета  живота  

грађана, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапреј)еЈbа  жнвотнс  срединс  прописаних  
Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја. 

Усвајањс  ГЈлана  представња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 
-	 постизање  рационалнс  оргаиизацијс  и  урсђења  простора, усклађиваі-Бем  његовог  

коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
стЕореним  вредиостима  и  са  потребама  дугорочног  скономског  развоја, 

- обезбеl)еі-Бе  просторних  
(уравнотсженог) развоја  
сфере, 

- обезбеђење  адекватне  превенције , 
загађивања , 

- зауставњах -Бе  дајве  деградације  простора, угрожавања  и  уништаваг-Ба  природних  
ресурса  и  добара, 
сузбијање  непланске  изградње  н  нспаменског  коришћет-ња  лростора, 

- за  привређивањс  уз  поштовање  критсријума  актквнрање  нових  повј Lпина  
заіптитс  животне  средине. 

5.2. Поређењс  парНјантпих  решеп)а  п  пјжказ  разлога  за  избор  најпоБоњнијсг  
ренгеіња  са  аспекта  замтнте  животцс  срсдине  

Поређење  варијанти  је  извр rтiено  на  основу  анализе  свих  позитивиих  и  
негативннх  утицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  ісоји  су  дати  у  претходном  
по  піавјву . 

Најприхватвивнја  варијанта  у  погледу  занітите  животј-ге  средиие, јесте  oі-ra 
варнјанта  хсоја  би  омогућила  побоњшање  зоалитста  жизотт-ге  средиие  nрнменом  мера  за  
сгтрсчавањс  негативних  утицаја, попЈтоваі -і,е  прииципа  одрживог  развоја. xao u 
раці-тоналі -іо  корніпћсње  свих  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  нај  Новолннје  вариј  аите : 
LY варијантн  да  се  Плаи  не  усвоји  и  да  сс  развој  настави  по  досадаіпњем  тренду  

могу  се  очсгсивати  бројин  х-гегатнвг -гн  ефекті-ј  по  животі-ју  срсдиі-іу  - наруіпавањс  
квалитста  површииских  и  подземиих  вода , зага l)ење  земњніига. і-терсгуЈІарпо  одлагање  
отгіадг- их  матернја  и  сл. 

услова  за  реализацију  коііцспта  трајно  одрживог  
у  областu животне  средине , екопомске  н  друштве  

мониторинга  и  контроле  свих  облика  



2. У  варијанти  да  се  ГХлан  усвоји, могу  се  очекивати  број }Іи  позитивни  ефекти  на  
све  компоненте  )І(ИПОТнС  срсдине , као  и  развој  привредног  потенцијала  овог  простора. 

Узимајући  у  обзир  све  прстходно  навсдепо , у  нашем  случају , Варнјанта  јј  
(усвајање  Ппана  деталнс  регулацгје  раднс  зонс  Ј4сток  у  Петроваради uу) представла  
најловоЈЂнију  варијаНту  са  аспекта  заштите  жнвотнс  сl)едине. 

5.3. В  ер  опатгјоћа , нгггепзитст, сложепост, ревсі)зибилпост, вр  смевска  u 
нросторпа  димензнја  утнцаја  плана  

У  і-іаставку  стратешке  процене  утицаја  извріпена  је  евалуација  значаја, 
гіросторних  размсра  и  вероватх -Іоће  утицаја  планскнх  реаіења  предложсне  варијанте  
плана  на  животну  среднну . І(ао  основа  за  развој  ове  методе  послужиле  су  методе  које  
су  потврдиле  своју  ВІ)СДНОСТ  У  земЈiама  Еврохгске  уније. 

Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  ііa величину  (интеизитет) утицаја  и  
просторне  размсрс  на  којима  се  може  остварuти  утицај . Утицаји , односпо  ефекти, 
планских  решења, према  величини  промена  сс  оцењују  бројевима  од  -3 до  +3, где  се  
знак  мт-інус  оДг-Іоси  на  негативне, а  зі rак  + на  позитнвј•јс  промепе  (табела  3). 

Табеіа  3: Критсријуми  за  оцењивање  величијге  утицај  а  
Ben іі  чхтгіа  ynі  цај  а  Озхгака  O nxі  c 

Kpuі  ичан  -З  ) і( НегтиваІх  утнцај  

Већи  -2 Већи  негативан  утицај  
vјањи  -. ј  Мањи  нсгатиіхан  утицај  

Г-Гема  утицаја(нсјасан  
у-гица  

О  Нсма  утицаја , і-гсма  података  

Познтиван  +1 Мањи  позитиван  уТИЦа.ј  
Повол)ајі  +2 Всћи  позитиваіі  утицај  
Врло  повола f і  • +3 Ja і c позитиваи  утицај  

Табсла  4: ј(ритеријуми  за  оцењивањс  просторних  размера  утицаја  
Разімсре  угітцаја  Озі tака  Onіі c 

Peruoііannu Г  Могућ  утицај  у  гіростору  рсгијс  

Огіштински  О  Могућ  утицај  у  іiростору  опіЈјтиие  

Градсіи  Moryh у-іицај  у  подручју  града  

Локални  Л  Могућ  утицај  y ueіcoJ зони  или  деху  града  

Вероватг -гоћа  да  ће  ce neіcu процсі-bени  утнцај  догоднти  у  стварности  такоl)с  
предс-г-авла  вах(ан  крнтсрнјум  за  доі-јошење  одлука  у  току  израде  плана. Верова-гноћа  
) інцаја  одрс!)ује  сс  према  следећој  cіcanіі : 

Табела  5: Cіcana за  процсну  всрова-гі-іоће  утицаја  
Вср  о  ва-іі  І  o h a Оз  xі  a іca O гі  и  с  

јОО% Угиціј  изізссјаіј  

Випјс  од  50% В  Утицај  гхероватаі -і  

Мањс  од  50% М  У-і -ицај  могућ  

Maі  і c од  ј  % І-і  У-пlцај  і -і  ujc гхсроватаі -і  

20 



П01)сд  тога, додатви  критсријуми  се  могу  извести  прсма  времсну  трајања  утицаја, 
односно  последица. У  том  смислу  МОГУ  се  дефнписати  приврсмст -ти-Поврсмеии  () н  
дуготрајни  (д) ефскти. 

Табела  б: Време  трајања  утицаја  
Озпака  Опис  

дуготрајни  

П  привремени -повремегіи  

На  основу  критеријума  процспе  величине  и  просторних  размера  утНцаја  планских  
peіncІ-І)a ua цињсве  стратешке  процсnе  врши  сс  евалуација  значаја  идентнфиковавих  
утицаја  за  остваривањс  цињсва  стратешке  гіроцене  утицаја. 

У  нарсднОј  табсли  дата  су  планска  решења  у  предлогу  плапа  обухваћег-tа  
тјроценом  утицаја: 

Табела  7: Планска  решсња  у  предлогу  плана  обухваћена  процсном  утицаја  
Озттаса  - Пзјанско  репіеіе  
ј • јјоцирање  еколошки  прихватњивих  тсхнолопја  за  секуидарт -іе  н  тсрцмјарне  

делаті -іостн  
2. Инфраструіпурно  опремање  простора  (гдеје  то  потребно ) 

з • дсd кисањс  простора  за  Цсі -ттрално  постројсње  за  гіречишћавање  отпадних  вода  
4.  Одређивање  трасс  за  гтланирани  доводни  зсолехсгор  за  прикугглање  отгіадних  вода  са  

леве  обале  дуІ-тава  до  цппов  
5.  Озслењавање  простора  (марочито  према  железг-тичісој  прузИ  и  у  зоі-іи  насипа ) 

б. Одбрана  од  поплава  

Табела  8: Процсна  велвчинс  утицаја  планских  ренјсња  на  животиу  срсдину  

Цилевіт  спу  Плахгстса  реихетга  

1 2 3 4 5 б  
оіување  еколоЈЈјког  капаіт -ітета  простора  и  
побозbтііање  тсвалј-ітста  животне  средиис  

+3 +3 +3 +3 +3 +з  

подстицање  производње  п  прнмсне  технологі -іја  
које  смањују  загађивањс  животне  срединс  и  
ироизводњу  отлада  

+3 +2 +3 О  О  О  

обсзбсђивање  прі-імарног  и  сеі(ундарі -гог  
вре Lіигііћавања  комуналних  и  иНдустријских  
отпадхіі -іх  дода, і -тзградња  канализаш -ІОне  мрсже  

+2 +3 +3 +з  о  о  

об[іавјbање  и  подизање  заіптнтног  зелсі -іила  і- а  
-іачин  да  ce o іyaajy u повсћају  општскорисве  
І y u тсц  і -і  e 

- 1 - і  - 1 +3 +2 

смгіњење  нспуіuтања  нутријепата  і-r друггіх  
опасаих  матерпја  v земјипітс  

+2 +3 +2 +2 +2 -ј- і  

побоЈЋіјјат bе  квајіитета  ваздуха  у  складу  са  
стаНдардима, смањењсм  емисі-іја  І -із  иuдустријс  і -і  
траНсгiорта  

- о  - І  о  +з  о  

смањнвање  ризнка  од  хемијског  удеса, тј . 
повећање  безбедј -іостн  запослсних  и  
сгаиові -іиштва  і-із  бјјіјжс  і-і  дајће  oі onu і - і e 

- Q - ј  О  О  О  

успоставЈЋаі l е  мОт-ІІ -іторі*іГа  О  О  О  О  О  О  

смањен,е  e\-Іі-і cі-І je буісе  -2 - І  -2 - 1 +3 о  

2 І  



       

       

санирање  дивњнх  дегіонија о  о  о  о  +2 о  

       

       

Табела  9: Процсна  просториих  разггера  утицаја  планских  репсња  на  животну  средину  

ЦпЈbсви  спу  Плапска  І)ешсІга  

1 2 3 4 5 6 
очуваібе  еколопiког  ка lіацитсга  п1)остора  И  
гІобоњЦЈаіі,е  І(ПалигеІа  )киВотне  средине  

Л  Л  Г  Г  Л  Л  

гіодстицање  производње  u ІІ puMeІІ e Tex ііonoruja 
којс  cMaІ byjy загађІівање  ЖHВОТНС  ССдИіІС  i-і  
производњу  отпада  

n Л  Г  

обезбеђНВаЈбе  прнмарног  Іі  сскуидарuог  
гІрсtтнпІ hавања  комунаЈзиих  и  индустрнјсЈ (нх  
отпадних  вода. изградІ bа  І(аналнзационе  мрсже  

Г  Л  Г  Г  

обнавлањс  и  поднзањс  заtптитпог  зеленіІла  ІІa 
і-iачни  да  се  оiіуЕају  Н  повећају  опџпекорнсне  
фу  І-ІКЦH С  

Јј  Јј  Јј  Л  Г  Л  

смаібеі t е  І-іспуІіітања  і-ІутрНјсната  Н  других  
опасних  матерІіІа  у  земњиџјте  

Л  Л  Г  Г  Л  Л  

гіобоњіпање  кваЈІитСта  ваздуха  у  сІ(ладу  са  
стаІІдардІІма )  смањсіем  емисија  из  І-ІНдустр uје  i 
траі iспорта  

Л  Л  31 

сМаІ i иВање  ризика  од  хемијског  удсса, тј . 
повећап)е  безбедпости  запослеіт iiх  І i 
становІіі -іџјтва  из  блн)і(е  И  дање  окоЈiннс  

Л  Л  

успоставњање  мониториига  

смањеј bс  смисије  буке  Л  Л  Л  Л  Л  

caі -І upaІ-be днпњих  деіІоі -Іија  31 

Табела  10 : Гlроцсна  всроватг-tоlіс  утицаја  планских  решеі-ћа  на  животну  срсдиі-іу  и  
елементе  ОДрЖИВОГ  развоја  

Цвлејпј  спу  Плаі tска  решеnа  

1 2 3 4 5 6 

оІуваІ -ћс  еколоџјког  капаціјтста  вростора  и  
гlобоњјвање  квалј -ітста  іоівотј -је  ССдІІ  Ііе  

и  и  и  и  и  

i рот-ізводње  и  іірнмеііе  гехноЈіогіја  
Којс  смаіbују  загајјіівање  )КИ  вотне  сј)едi-ІІ -Іе  И  
гіро i-ізіид i-bу  отпада  

И  И  и  

обсзбеђј -іваі  be примарног  і-i cekyі-intі pі -і or 
ііреіііџЈ lіаваі-bа  комуі lалНі-іх  u иі-ІдустрИјскі -тХ  
о-і -паді-іј1х  Вода І -Ізграді-bа  канајіј -ізаІІиот -іе  мреже  

ј4 14 И  И  

об  і  іаањаі  hC і-І  гіодиза  Н)е  за  ііі ru-rі  і Or зaneu і -іѕіa іа  
ua іі -ііі  да  се  o ІyІnjy і повеhају  оііш-гскорі -ісіс  
(ј )у  і i k Ц  І -І  І  e 

В  В  В  B u в  

сМањсІ -bе  испуџЈтаі bа  І-ІутрІ-іјсІ-іата  Н  другі-іх  
onacіІІ - і x матерј -  земјbиіІіте  

В  14 И  В  В  В  

ііобојі )іІіање  і(валііте -І -а  ііаздуха  у  складу  са  
cІ-tіііnap_ Ііі M ІІ , смаііеііем  см i-ісі -іја  нз  і -ііІдуС  -puje і -і  

и  јј  



тратІспорта  
смањивање  ризика  од  хемијског  удеса. тј  
погісјзањс  безбеднос -ги  запосзтеннх  и  
СТІ-ІОВІТ H1ТВ из  бЈІиже  Н  дЈЂС  околиве  

В  В  

успоставЈБав.с  uониторІтга  

смањењс  емпсије  букс  И  14 И  И  И  

санирање  дг-твл2т -Іх  дспонија  в  

Табела  11: ПрОЦСІ-га  времена  Tpajaua утицаја  планских  рсшења  на  животну  средину  и  
елемеитб  Од )1СИВОГ  развоја  

ЦИЈLСВІт  СПУ  ііЈгаггска  peІneіі)a 

1 2 з  4 5 б  
очување  еколошІсог  каоацитета  простора  и  
по6оЈЂглањо  кваЈгптета  )г(ивотае  средІ-н-Іе  

Д  Д  ,д  д  Д  Д  

подстицање  производњс  н  примсне  техиологаја  
које  смањуу  загађивање  зсиоотвс  средиІ -Іс  н  
ііроизводњу  отпада  

Д  Д  ,д  

о6езбеђивање  примарног  и  ccІcynnapuor 
преtіншћавања  комуі-Іалних  и  индустрі-гјсісих  
отпадних  вода, изградња  ІсатјализацаогІе  мрсже  

д  Д  Д  Д  

о6І-тавл2ањс  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начитј  да  се  очуоају  и  гіовсћају  опнЈтскорнсі -Іе  
(l)ун  кције  

п  П  П  П  Д  Д  

смањсњс  исвуштања  вутрг-гјегІата  и  других  
оnасних  материја  у  земЈБиште  

Д  Д  )д  Д  Д  д  
побоЈБшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањсі-bем  смисија  из  иІтдустрІ -Іје  І-! 
тратспорта  

Д  Д  Д  

смањивањс  ризика  од  хемијског  удеса 2  тј • 
повећање  безбедиости  запослеІ -Јих  н  
становвиштва  гіз  бли)ісе  и  даје  околине  

п  Г1 

усгоставање  мониториі iга  

смаі-bење  емисије  буке  Д  П  Д  П  д  
cauuparbe дивл,их  депоиија  Д  

Рсзимс  зпачаіівх  утицаја  nna І-ra: 
ј-ја  основу  евалуације  зиачаја  утиіаја  приказаних  у  п1)етході-іuм  табелама , 

закњучуе  сс  да  имплементација  плана  не  нроизводи  стратешки  значајНе  І-гегативие  
утицае  на  планском  подручју , одііосј -іо  да  1 е  пјіанска  решења  уз  примену  адегсватних  
мера  заштите  иматн  лозитивне  ефекте  І-Іa ЖИВОГі-іу  средиву . 

5,4. Кумуіаіивні -і  п  еипергегскті  еф  eіnі-і  

У  складу  са  Законом  о  стратспікој  nроцеі-ін  (члаІ-І  1 5 .) сгратештса  нроцеі  га  
треба  да  обухвати  и  процену  кумулатіівних  и  оиг-гергетских  ефеісата . Овн  еегсти  оу  
делом  ндеі-јтификоваі -іи  у  прегходном  поглавѕу , anu значајвіі  ефекта  могу  нас-і -ати  іcao 



рсзултат  интсраісције  изме1 у  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активносги  
и  разлuчнтих  планираннх  активј-јостн  на  подручју  плаиа . 

ј(умулатиізии  ссІ)сктк  настају  када  појсдиі-іачна  планска  рсшсња  і-іемају  значајан  
утицај , а  неколико  нЈ-гдивидуалЈгих  бфската  зајсдно  могу  да  имају  значајан  сфбкат. І(ао  
римср  се  можс  иахзести  загаі)иізањс  ваздуха, вода  unu пораст  буке. 

Снј-јсргстски  с(ј )екги   і-іастају  у  ИНтеракцији  појсдиначних  утицај  а  којн  производс  
укупни  бфскат  који  јс  Ізећи  од  збнра  појединачНих  утицаја . Синсргсгски  сфекти  се  
uајчешћс  маі-гифбстују  гсод  њудских  заједг-јица  и  природних  станИ LіЈта. 

Идбі-хтнфикацuја  гсумулативних  и  синергстсхсих  ефската  планских  рбшех-та  на  
животиу  срсдину  гіригсазана  јс  у  і-харсдној  табслu: 

Табела  12: Идентuфикацнја  могућик  ісумулатиізннх  и  синсргетских  ефбісата  

І fнтбра  гсција  
плаі-гских  
рспісња  

Област  стратегігісе  Пј)ОЦСHС  утицаја  

Унраізњање  гсвалптетом  ваздуха  
, 2, 5 Лоцнраг -тб  стсолошки  прихватл)иізих  технологија , инфрастругсгург -іо  опрсмање  

и  озелбт -бавањс  лростора  догзриие lзб  ПобоЈЂшању  квалитбта  ваздуха. 
1, З  Приликом  изградњс  приврбдних  објсгсата  доћи  ћб  до  гхриврсмсног  штетног  

утица fа иа  квалитст  ваздуха  (прапиј -та, издувни гасоізв услед  хсрстања  
мсхани -зацијс  и накои  изградњс  Цснтралиог  постројсња  за  
іiрсчн uіћавањб  отпадних  вода  могу  се авити  нежеЈЂсни  сфекти  у  смислу  
ширбња  -і -хбпријатних  мириса. 

Управњање  xі  заштітта  вода  
2, З, 4, б  Инфраструістурно  опрбмање  предмбтног  простора, дсфинисање  простора  за  

ЦППОВ, рсализација  доводј -јог  колектора  за  притсупЈтањб  отпадних  вода  са  
лбве  обале  дунава  и  одбј)аі-га  од  іјојiлава  имаће  позитивие  ефеістс  на  квалитет  
вода . 

3апІтіІта  іі  корпшћењс  земзЂііПІта  
2, З, 4, 5, б  Инфраструтстурио опрсмаІ-bб прбдмстног тіростора, изградња прсчистача  

отпадјіих  вода, реализација  доводног  ісолектора  за  прикупјЂаі -І)е  отпадт -јих  
вода, озслсњаваі -bс  простора  и  тхрuмбна  мера  завхтитс  оД  поплава  амаће  
позитивне  ефскте  на  квалитбт  зсмзтиглта . 

1, 2 У фази изградњс  .-привредних објеісага и инфрастрісгуре јавнће се  
привремени  штетци  утицајі  на  квалитет  зсМЈЂипЈта, тсоји  престају  ііaroіі  
заврінетхса  грађвинских  радоа. . . 

Заггпита  од  буісс  
5 Озелеі -тавањем  предмстпог  простој)а  утицаћс  сс  на  смањење  нивоа  бутсе . 

1, 2 фази  изградње  приврсдних  објег(ата  и  ижјхраструјстуре  очекују  сб  повећани  
нивои  буісе, услед  рада  мохаиизације .Такође, І1 И  раду  ЦППОВ , могу  се  
очеісивати  повећагІи  і-тивои  буке  иа  предметкоі  пI)остору. 

Уііріііњі iње  отіхадом  
Hоцвраг -бс Сі(оЈ IојПки прнхватѕтивнх техі-іоЈіогија захтсва успоставЈтање  
сфиісасІіог  система  управтоња  отпадом . 

Стаі  OBіІ  Іі HІ 1BO 11 лудско  здј)ајiл)с  
2 З, 5, б  Иі-ігјіраструктурво опремаіЂс прсдметиог простора . изградња прсчистача  

отпадг-іих  вода, озслеі -bават-bо  слободпих  ловрхііина  в  примена  мбра  зацітвтс  од  
гіогілава  нмаћс  пОЗИті iВі-іе  сфсптс  ма  станоз -іиіјЈво . 
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5.5. Гјроцепа  угнцаја  плапирапнх  активпости  па  жввотііу  сј)едш-ху  

Опасі-тост  од  могуђих  акцидената  у  производњн , складиштеі -г)у  І-І  транспорту  
прсдставњају  потеЈ -іцијалне  изворе  угрожавања  са  краткорочним , дугорочі -гим, 
реверзибилним  и  нреверзибилним  последицама . 

Због  наведеі-шх  разлога  планнране  делатности  на  нростору  нлана  могу  изазватн  
негатиізне  утицаје  по  животну  средину, уколнко  се  не  примеіге  планиранс  мере  
заuјтите , a koje ce односе  на  заплиту  земји nта, заштиту  повргпинских  и  подземннх  
вода, заштиту  прuродних  и  створех-іих  вредности , зантиту  ваздуха  од  зага l3ивања  и  
заиітиту  од  акцндената . 

Hланирани  корисници  представлају  значајне  и  потегіциј  алне  зага l3нваче  
животне  срсдннс  - воде, ваздуха  н  землишта . Планирање  квалитега  жuвотне  среднне  
на  комплексима  будућих  корисника  подразумева : 

- да  се  код  инвестициоиих  улагања  при  изградњи  објеісата , сагледају  
утицаји  на  квалитет  животне  средине  u да  се  код  избора  Texі -іonorі-rje ВШH избор  
најпогоді -ІијИх  програма  и  теххгичко  технојіошких  рсгпсња; 

- да  сс  при  редовном  раду  привредних  објеката  осигура  спровођењс  
предвиђених  мбра  односно  да  се  обезбеди  фух-псционисање  уреl)аја  за  заштuту  среднне . 

Прн  лоцирању  з-іових  делатности  све  проблеме  животе  средине  треба  посебно  
проучити , а  у  оlсвИру  инвестиционих  програма  за  изградњу  г-говнх  постројења  потребЈ -Іо  
је  урадити  Студију  о  процени  утицаја  пројеката  гга  животј-гу  средину  и  утврдити  мере  
заштите. У  њима  треба  идеитификовати  све  могуће  ефекте  прбдложеног  развоја  на  
околину, іcao u алтернативна  решења  појединих  проблсма . 

5.5.1. Ваздух  

Мањи  негативни  утицаји  на  кватитет  ваздуха  се  могу  јавити  у  фазн  опремања  
простора  иј-гфраструктуром , током  изградње  привреді -і  их  обј  сісата  и  Построј  ења  за  
пречишћавање  олгадних  вода, услед  рада  механизације  (прашипа , нздувх -іи  гасови  І-і  
сл.). Меј3утим , ови  утицаји  су  привремет-гог  каракгера  и  престају  накоіІ  завршетгса  
грађевииских  радова . 

Током  рсдоізног  рада  привредних  субјеісата, уз  примепу  етсолошких  технологија  
u npoiiucanux мера  заuјтите  ваздуха, нс  очекују  се  значајнији  утицаји  на  квалитет  
ваздуха. Ширење  непријатних  мириса  са  планираног  комплскса  Постројења  за  
пречишћавање  отпадних  вода  ће  се  умањнти  озелењавањем  ободних  делова  комплекса . 

уз  примегіу  адекватuих  мера  заштuтс, све  активі-јости  гіредви lјене  у  планском  
периоду  неће  имати  значај nиј u негативан  утицај  на  квалитет  аіvібијегпалног  ваздуха. 

5.5.2. Вода  

Потеі-іцијални  емитери  заујеі- их  отладпнх  вода  су  скоро  сві -і  иЈ-ідустријскн  
објекти  н  вслккН  део  услужних  делатности . Без  обзира  па  делатност  нндустрије , сваіса  
индустрија  има  велнки  број  пумни  са  моторима , комгіресоре  и  друге  іvranіune које  сс  
подмазују . Употреба  деривата  и  проі-гзвода  од  нафте , г-І )ихова  маі-інпулација  н  заіvіеі -ха  
і-гстроіігсі -іих  уња  доводе  до  расипах -га  м  ()орм  paі-r)a зауЈhеі-іих  вода. 

Вслигсј -г  зј-іача  за  квалитет  вода  овог  HpocTOpa, anu u за  цсо  Град  Ноні -і  Сад, uіvі ahc 
нзградња  Централног  Построег-га  за  нрејншћавање  отгfадниХ  вода . 
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ЦГЈHОВ  сс  прсдви l)а  за  прсчишћавање  свих  отпадних  вода  са  Територије  Града  
Новог  Сада  н  потенцијално  општине  Сремсіси  Карловци , осим  насења : КовјuБ, Чснеј , 
РуМснка , Кисач, Степанови hево  м  Бегеч. 

У  односу  на  постојеhе  стање  квалитета  вода, из  свега  горе  Ј-хаведеиог, зак.њучује  
сс  да  ће  планске  активности  имати  позитивне  ефскте  на  квалитет  подземннх  и  
површинских  вода. 

5.5.3. Зсмл,иІІјте  

У  фази  изградње  Пј)HВСдІІИХ  објеІ(ата  і-і  инфраструwгуре, јавгіће  се  приврсмени  uЈтетни  
утицајн  І -І a квајіјјтет  зсмл)игцта , kOJH f І pCCrajy І-ІакоІІ  завріЈЈеТка  грађевинских  радова . 

Основна  хемијска  својства, укупви, потенцијално  приступачни  и  приступачии  
садр?кај  мнкроелемевата  и  техлких  мстала, остаци  пестицида  н  њпхових  метаболита , 
остаци  полицнкличпих  ароматичних  упвоводох -гијса  (РАН)2  и  микробиолошке  особнне  
земњигјла  последица  су  досадашІћег  начих-га  кориг.џћења  земњнглта . 

і\4сlјутим, плав  дефннише  одређех-хе  мере  запітите  (ипфраструктурно  опремање  
простора , рехпавање  проблсма  одвођења  отпаді-гих  вода, озелењавање  простора , загјјтита  
од  отпадг-хих  материја) које  је  i-тсопходг -хо  испоштовати  како  би  се  спречили  І -Іегативі -ти  
утнцајн  ua квалитет  землишіа  

5.5.4. Прг-іродна  добра  

Плапске  активностн  і -Іehc иматн  утидај  на  природна  добра, с  обзиром  да  і-і a 
прос-гору  у  обухвату  хілава  г-хе  постоје  евидеНтНраІ -Іа  заппићева  природна  добра . 

5.5.5. Стагхоізхінпхтхзо  

Укозіико  се  поштују  све  мере  запјтите  дефиі-хисаве  плансісим  рсвЈег -ћсм  за  
прсдметии  простор, може  се  кох-Хстатоватн  да  планом  предвиђене  активх-іости  неће  
имати  г-тсГа-гивј-Іе  ефекте  і-іa сгановништво . 

5.5.6. Непохсј)стіга  куЈпуј)хіа  добра  

Планскс  ахстивІ -іостн  r-іehe имати  штетаі-г  утицај  г-ха  ісултурна  добра. с  обзиром  да  
Ј -.га  пј)остору  у  обухвату  Плана  нису  евидсг -ітнрана  култург -іа  добl)а. 

планом  су  дефинисанс  мерс  заппитс  за  сізuдс}Јгирах-ха  спомех-х  обслежја  и  јавне  
спомеі-іи  кесісулп -гуре . 

5.5.7. Hггфастругстура  

5.5. 7. 1. Сао  браhај  ііa х -іпфрас -іруктура  

Fn І -І НО.ГІЕгІжЈІгііНІІ  ііроІаіІ -ічіІј -І  УГЈI.ОВОЈхОІ -іііш- ј  
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Друмски  еаобраћај  

дуж  северне  и  северозападнс  границс  плана, налази  сс  планирана  траса  
Државног  пута  јБ-21 (Ноізи  Сад  Ириг  - Рума  - јлабац  - Коцењсва  - Валево  - 
Косјерић  - Пожега  - Арнњс  - Ивањица Сјеница). Овај  нјгфраструктурни  коридор  
дефинисан  је  и  спроводи  се  Планом  деталнс  регулацијс  инфраструктурног  корнцора  
државиог  пута  ІБ-21 на  адмннистративном  гіодручју  града  Новог  Сада, а  којн  је  
импзгементираи  у  овај  план . 

У  свом  севсрном  дслу, радна  зона  і4стоі( има  планирани  прикњучак  на  државии  
пуТ  ІБ-21, а  у  јужном  делу  преко  Улице  Ј)ожидара  Аџије  и  насипа  Победа . Након  
изградње  државног  пута  јБ-21 и  наведених  прикњучака , остварићс  сс  квалитстна  и  
безбедна  саобраћајна  веза  радне  зој-іе  Исток t1  са  улнчном  мрежом  Новог  Сада  као  п  
ловезаност  суседним  регијама . 

Плаг-тирају  се  нове  јавне  саобраћајкице  које  ће  бити  у  функцији  раднс  зонс, а  
омогући  ћс  развој  и  формирање  нових  граlјсвинскнх  riарцсла. 

Ширипа  појаса  рсгулације  ових  улица  јс  од  15,0 до  20,0 м, а  унутар  њнх  су  
планирани  двосмсрни  коловози , запiтитно  зсленило  са  дрводом  н  тротоари . 

.Гавни  саобраћај  ће  се  одвијати  дуж  основнс  саобраћајне  мрежс, а  унутар  радј•је  
зоне  по  потрсби. 

?Келезннчкн  саобраћај  
Западну  границу  обухва liеног  простора  чини  парцсла  магистралне  двоколосечие  

електрифицирапе  железиичкс  пругс  (Београд  - Стара  Пазова  - Нови  Сад  - Суботица  - 
граница  мајјарскс) део  коридора  Хб  (E-g5), y дужини  гіриближно  750 іn (од  иаспрам  km 
72+720 до  наспрам  knі  73+758). 

Овај  инфраструктурни  коридор  дефинисап  је  и  спроводи  се  Планом  деталнс  
регулације  реконструкције , модернизације  и  нзградње  двоколоссчнс  пруге  Београд  - 
Нови  Сад  - Суботица  граиuца  Мађарске  деониі tа: Стара  Пазова  - 1-јови  Сад  на  
подручју  Града  Новог  Сада  ( Службсни  лист  Града  Новог  Сада11 , број  ІЗ /12), а  који  јс  
имплсмс i•гтираu у  овај  плај-ј. 

ПлаІгом  се  задржава  индустријски  колосск  који  има  приклучагс  нз  жслсзничке  
станице  у  Петровараднну , а  оставња  сс  могућност  изградње  његовог  проду)І(стг(а  (у  
складу  са  потребама  постојећих  и  будућих  делатuостu). 

Стациопарни  саобраћај  

У  оквиру  свих  постојсћих  и  планираних  памеіја, паркпрањс  свих  врста  аозила , 
реглава  сс  на  сопствсној  парцсли , а  у  складу  са  потребама . 

Планом  сс  задржава  постојејіи  паркинг  испрсд  главног  улаза  у  нскадашњи  
комплекс  Гјобсда  Холдиі{г11 . Могућа  јс  њсгова  рскоі-іструкцнј  а  (у  деф  ииисаној  зоіги ). 
али  уз  задржавање  и  максимаіііу  запітиту  ностојсћег  дрвећа . Овај  паркиігг  користићс  се  
и  за  посстиоцс  спортског  цснтра  у  Улнци  Раде  Кончара  у  псриоді -гма  одр?г(авагІ)а  ncІі r-і x 
мај-іифесгациј  а. 

bвцпіслис-Іисхки  в  Іі crі ratrіcu саобраћі  
Афирмација  бі-іцнклистичког  саобраћаја  грсба  да  будс  y іn-ro хі tирсм  обиму. хсако  

би  се  овај  ввд  прсвоза  винс  гіоПузгаризовао . дуж  државног  пуј-а  ЈБ -2 1. Планира  сс  
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изгрвдња  бициклистичких  стаза, a nnanupaііe су  и  у  оквиру  попрсчних  ПрОф}тла  
посдиннх  улица  у  Оквиру  раднс  зонс. Наведснс  бициклистичкс  стазе, планиране  су  да  
сс  мсђvсобно  повсжу. 

свнм  удицама  планирају  сс  тротоари , а  прнказани  су  понречнмм  профилима  
улнца. 

5.5.7.2. Водна  впфј)аструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдсвањс  водом  врпінћс  се  прско  постојсће  и  планиранс  водоводне  мрсжс  у  
окізиру  водоводног  систсма  Града  Новог  Сада. 

Радиа  зона  снабдева  сс  водом  прско  доводкика  водс  профила  450 мм  из  
правца  улмцс  Радс  І(ончара. 

Планом  сс  прсдвиђа  изградња  водоводнс  мрсжс  у  свим  улицама, са  повезивањем  
і-ra постојећу  мрсжу. ГЈланпрана  мрсжа  бићс  профила  250 mnі  і-і 150 Inm И  својнм  
капацнтстом  задовол,и1 е  потребе  за  санитарном  водом. 

Потрсбс  за  тсхнолошком  водом  рспјаваћс  сс  захватањсм  воде  из  подземпих  
водоносних  слојсва. 

Ссвері-іо  од  прсдметног  простора  налази  сс  извориштс  водоводног  система  
1Пстроварадинска  ада , јсдипн  објекат  овог  типа  на  десној  обалu дупава. У  ЦИЈЂ  
запг-гитс  изворишта  дефииисанс  су  трн  зоне  сапитарнс  запјтитс . Целокупан  простор  
платіа  налазі-т  сс  у  широј  (трсliој) зони  саннтарне  заштитс . Сви  радови  на  прсдмстг-іоі  
простору  морају  бити  у  складу  са  Правилииком  о  начину  одржавања  зона  саиитарнс  
заштите  изворишта  водоснабдевана  ( Службсни  гласник  РС , бр.  92І0). 

планом  сс  оставња  могућност  реконструкције  постојећих  инсталација  н  објеЈ(ата  
водоводпс  мрежс, уколико  они  нс  задовоњавају  планске  потрсбс. 

Hроцсг-Lујс  сс  да  ћс  планираnо  рсшењс  снабдсваи?а  водом, на  подручју  плана, 
очуваті-і  и  унапрсдити  кваЈји-L-ег  животнс  срсднне. 

Одвођсње  отпадних  х-т  атгіосферскнх  вода  

Одвојјсњс  отпадних  и  атмосфсрских  вода  вршићс  се  преко  постојсћс  и  
планираис  каналнзационс  мрежс  у  оквиру  канализационог  систсма  HaccJLa 
Пстроварадин , слив  РОІ(ов  поток . 

Глвзз  т -ш  колектор  слива  1Роков  поток  пружа  сс  средиНзњим  делом  предметног  
простора  и  іЈрОфијіа  је  250/150 cnі. І(олсі(т01) сс  завршава  код  црпне  станице  Роков  
по-гок  одакле  се  прикупњсие  воде  гјрспумпавају  у  дунав, ді-трсктно  без  прсчишћавања . 

источпом  делу  обухвата  плана , планира  сс  изградња  централног  постројења  за  
нрсчишћаваі -те  огііадних  вода  Града  Новог  Сада  (ЦГјПОВ). 

цпllОв  сс  прсдвиђа  за  пречишћавање  свих  отпадвих  вода  са  тсриторијс  Града  
Новог  Сада  м  по-ј -еііцијалі -іо  опш-гинс  Срсмски  Карловцгі , оснм  иассл)а: ј-Совил,, Lјегте ј  
Румснка , ј(исач. Сгспановићсво  и  Бсгсч. 

Свс  о-іпаднс  гзодс  са  прсдметноі - подручја  на  дссној  обали  дунава, гдс  јс  општи  
(зајоднтіітки  снстем  Kauanucaі-і)a) ће  сс  сакуііњати  на  локалг -п-е-гу  црпт-тс  сј-ат -іицс  ГЦ2 
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(ОдноснО  НГЦј ), одаклс  ћс  се  прсбацивати  на  дссау  обалу  дунава  и  колсктором  кроз  
Петроварадин  доводити  до  лоісацнјс  ЦHпОВ, гдс  ћс  им  сс  прикл,учити  и  отладнс  водс  
са  срсмске  сгранс. 

Укупна  поврніина  подручја  јс  огсо  14.5 ћа. Подручје  сс  валази  у  брањеној  зогји  
насигіа. 

Доводни  колектор  од  НГЦI до  ЦПпОВ  ће  бити 1200 nіnі, ca капацнтетом  2.0 
м /з  и  доводићс  отпаді-тс  воде  до  улаза  у  постројење  сајужнс  стране. 

Капацитст  будућег  ЦппоВ  јс  400.000 еквивалентј -іих  становвигса  (ЕС), са  
могућнотпћу  проширења  до  500.000 ЕС. Сва  пратећа  инфраструктура  бићс  прилагођсва  
тој  максималној  коначној  изграђеј -іостн  пречистача . 

У  првој  фази  изградњс, чији  почетак  сс  предвиђа  око  2020. године, планирају  сс  
објскти  за  примарно  и  секундарно  прсчишћавање 3  док  сс  2035. годинс  планира  
доградња  објеката  терцuјарног  пречишћавања , іcoja прсдставња  и  ісоначну  фазу  
из  градње. 

Експлоатациони  вехс  постојења  процењен  јс  на  30 годипа  до  2050. годинс . 

јјрстходна  студија  оправданости  са  Генералним  пројсктом  ЦППОВ  јс  у  коначној  
фази  израде . Тим  докумснтом  је  одабрана  конвенционалиа  тсхнолотија  тсхнологија  
активног  муња. Одвођењс  пречишћених  вода  са  постројсња  биhс  у  постојсћи  нзлив  у  
Дунав , преко  садапіњс  црпнс  станнцс  Рогсов  поток3  која  се  налазн  г-ха  крајњем  источном  
делу  обухвата  плана, у  брањсној  зони  насипа . 

Капацитет  пречиста tта, тсхнолохлки  п1)оцсс  прераде  отпаднс  водс, планирапи  
објскти  и  њиховс  цсвне  Везе, бићс  дстањно  разраl)сі-ји  просторним  планом  подручја  
посебне  намеј-те, који  ћс  се  паралслно  радити  са  идејним  пројсктом  пречистача . У  
складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи, за  све  објскте  за  uречихлћавање  огпадних  
вода, чнји  је  капацитет  већи  од  200 1/ѕ  мора  се  радитн  просторни  план  подручја  посебне  
камсае . 

Гілаі-інра  сс  изградња  примарі-тс  и  сејсундарне  каі-тализациоие  мреже  у  свнм  
улицама  гдс  она  до  сада  није  реализована . 

Оставња  сс  могућност  рекоі -хструкције  свих  постојећнх  објеката  п  инс-галацнја  
канализацнонс  мрсже  које  не  задовоњавају  плавске  потребс. 

Процеј-њује  се  да  ће  планирано  решењс  одвођења  отпадних  и  атмосферскнх  ізода, 
како  на  подручју  плава, тако  и  на  подручју  Града  Нопог  Сада, очувати  и  унапредиті -і  
квалитст  животнс  средине . Реалвзацијом  планнранот  прсчистача  отпадних  вода, 
peіnuhe ce јсдан  од  највсћих  комуі-халких  проблема  Града  ј-јовог  Сада. 

Одбрава  од  поплава  
Одбраі-га  од  поплава  спроводи  сс  прско  постојсћс  nрнмарне  одбрамбет -ге  ланијс  

која  је  реализоізана  до  нивоа  одбранс  од  внсоких  вода  Дунава  вероватпоће  појавс  
јсдном  у  сто  годнна  преко  одбрамбеног  насила  Гјобеда . У  склопу  реалнзације  
државног  пута  ИБ  21, пгтанира  се  рсісонструкција  насипа  1 іЧобеда  у  смислу  
побол,шања  техт-јичких  карактеристнка  касипа. Насип  ће  се  пропирити  ка  југу. 

Насип  победа  није  у  обухвату  предметног  плана, али  зоне  њсгове  згннтнте  
јесу, па  ће  у  паставку  текста  бити  дати  услови  г-њсгове  загптите . 

процењује  се  да  ће  nnaі -іupaі-іo решеі-гс  из  обгјастн  одбране  од  понлава. о tгуватгг  и  
уі-іапредг-iті-г  јсвалитег  животг-ге  средн  ј-је . 
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55.7.3. Епергетска  ив4)раструктура  и  елсктроНске  КомупикаЦијС  

Сиабдевінће  елсјстричііом  СігерГНјом  

Планом  деталке  регулације  у  делу  снабдевања  елсктричном  еНерГиЈОМ  лланира  
се  изградња  нових  канацитста  -2О  kV водова, трансформато l)ских  стаиица  н  пратећс  
дистрибутивне  мреже  И  мреже  јавног  и  споњнОг  осветЈLења. Гјланирапа  
електроенергетска  мј)ежа  граднће  се  подземно . 

Потребио  је  да  сс  свб  активиоств  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спречи  
негативан  утицај  на  ЖИВОТН  среднну . То  подразумева  примену  свих  иорматива  и  
стапдарда  хсоји  сс  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  објската  и  поштовање  услова  
надлежннх  органа  и  организација  код  издавања  услова, одобрења  и  еагласности  за  
изградњу  електроенергетских  обј  еката. 

Сиабдсвањ  с  топлотпом  еuсргНјом  

планом  деталне  регулације  у  делу  сиабдевах-bа  топлотиом  енергијом  планира  се  
снабдевање  топлотиом  ех-гергијом  из  гасификацноиог  систсма , локалних  топлотних  
извора  и  обіјовњивих  извора  енергије . Снабдевање  из  гасифигсацноног  система  могуће  
је  еа  постојеће  гасоводг-хс  мрсже  ниског  притиска, из  ГМРС, односно  будуће  МРС  
1 Победа  илн  нзградњом  нових  МРС  на  парцелама  иігвебтнтора  до  којих  је  потребно  
изграднти  прикњучак  од  постоје! сг  гасовода  средњег  притиска . 

Корншћење  обновњивих  извора  енергије  нма  велики  утицај  на  заштиту  животне  
среднне. У  оквиру  одсзњка  о  обвовливнм  изворима  енергије  дати  су  услови  за  пасивхјо  
и  активі-то  коришћен1е  соларне  енергмје , корншћење  енергије  биомасе, биогаса  и  
геотермалне  енергиј  е. 

Гјотребно  је  да  се  све  аі(тиішости  везане  за  планнране  ЦИЈIбВС  у  овој  области  
одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негатнван  утицај  на  животну  средину . Приликом  
нзградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  nponucane мере  заштите  и  
техни tјки  услоии  за  ову  врсту  ипсталације . 

Процењује  се  да  пЈіаииране  активности  у  везu са  елеістроенергетском  и  
термоенергетсісом  их-јфраструктуром  і-іehe имати  утицаја  на  очуваг-њс  и  уі-іапређење  
квалитета  исивотне  срсди i-ге. 

Елсктрогхехсе  комуаісациј  е  

Планом  се  предві-г1 а  гіовезивах -ће  сВих  будућих  објеката  у  систем  елсктроuских  
ісомуннкацнја , нзграді-вом  подземне  мрсже  цевм  кроз  ісоје  ће  пролазити  будућа  
инсталација  елекі-роі-ісіснх  комуннкацнја . Плах-гира  се  и  дајве  постав;њаі-ње  
мултисервнсних  плаТф 01)мІ-і  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  сгслопу  
деі tентрализације  мреже. Њі  подру tіју  nnar-і a могућа  је  и  изградња  базі-хнх  стаиица  и  
ај-јтсі-хских  стубоіза  гуіобилј-іе  телсфоније  і-і  осталих  електронскнх  ісомуі -іикацнја . 

Све  актнвностн  всзане  за  планиране  цијњеве  у  области  елеістронсісих  
сомуииісација  одвнјаће  сс  са  цмлем  да  се  спречи  г-іега-ј-иваі-х  ухицај  на  животііу  средину . 
Уз  све  потребне  мере  зашти-і -е, гіроцеі-ћује  се  да  плаі-гиране  активности  неће  мматн  
утицаја  і-xa очувај-ње  і-і  уігапре l)ење  квалитета  животие  средг1нс. 
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6. МЕРЕ  ЗА  СпРЕЧАВАЊЕ  и  ОГРАНHЧАВАНУЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИДАЈА  НА  
жив  оТну  СРЕДИНУ  

Опасност  од  могућих  акцидсната  у  пронзводњи , складиштењу  и  
транспорту  представл)ају  хтотенцијалне  изворе  уі-рожавања  са  краткорочннм , 
дугорочНИМ , реверзибилним  и  иревсрзибнлним  последицама . 

Због  наведених  разлога  постојеће  и  планиране  делатности  на  простору  плана  
могу  изазватИ  негативне  утицаје  по  животну  средину, уколнко  се  не  примене  планиране  
мере  заштите, а  тсоје  се  оді•тосе  і•іa заінтиту  земЈвиппа , заштиту  површинских  и  
подземних  вода, заштиту  природних  и  створених  вредности , заштиту  ваздуха  од  
загаіјивања  и  заштнту  од  аісцидената . 

Планирање  квалитета  животне  средиие  у  постој  ећим  предузећима  и  на  
комплексима  будућик  корисника  подразумева : 

- да  се  код  инвестициоІ-птх  улагања, било  да  се  ради  о  реконструкцИји  
постојећих  капацитета  илн  изградњи  нових  објеката, саглсдају  утицаји  на  кізалитет  
животие  средине  и  да  се  јсод  избора  технологије  врзпи  избор  НајпогоднНјнх  програма  и  
техпичко  технолопдсих  решења; 

- да  се  у  раду  постојећих  капацитета  осигура  спровођење  предви lјеннх  мера  
односно  да  се  обезбеди  функционисање  уреl)аја  за  затлтнту  средннс. 

Ради  очувања  и  унапреlјсх-ња  квалитета  животпе  средине, у  складу  са  
Законом  о  заштити  животне  средике  ( 1Службеки  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др. закон, 72/09-др.закок, 43/1 -УС, 14/16, 76/1 3, 95/1 8-др.закон), приликом  реаnизације  
планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађена. 

За  све  пројекте  т(оји  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврlјује  
се  обавеза  предузимаі -Ба  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  којu могу  амати  
утuцаја  на  ЖИВОТН  средину  у  складу  са  ЗаІсоНом  о  процеј-іи  утицаја  на  животиу  средину  
( Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврlјнвању  Листе  пројеката  
за  і(ojeje обавсзна  процена  утuцаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утnцаја  на  животну  средину  (1Слу )кбенИ  гласннк  РС , бр. 114/03), обавезао  је  
локретање  поступка  процене  утицаја  ј-ја  жквотт-ту  средину . 

6.1. 3аштпта  зсмњиіпта  

Услови  и  начин  коришћења  зеггл,ишта  па  простору  плана  обавезују  све, да  
лрнлнком  коришћења  и  експлоатације  земјіИшта  обезбеiјују  рациоі-зално  коришћен,е  и  
зајптиту  овог  прuродног  ресурса. 

3ага1јивач  зем.њишта  којн  испуштат-і,ем  опасних  и  штетних  материја  загајјује  
земл,иште, дужан  је  да  сноси  трогпкове  рскултивације , односно  санације  земјвнјнта . 

Зауіеие  отпадне  воде  са  паркuнга  н  манипуЈіативгіих  поврпЈиг-іа  и  платоа, морају  
сс  прихватити  путем  таложј-іика, прсчистнти  і-І  от-іда  упустнти  у  канализацију . Чврсти  и  
течји  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  саннтарно -хигијснским  захтевима . 

Праћсње  параметара  квалитста  зсМЈј)ншта  је  неопходно  како  би  се  спрс tјнла  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . Зем bиште  треба  контролuсати  
у  складу  са  Правилииком  о  дозвој bе (-ІИМ  колј-ічні-іама  onacі-іux u штеті-тих  Матерна  у  
землишту  н  води  за  наводњавањс  н  методагіа  њнховог  испитиваі -І)а  ( Службм -ји  
гласннк  РС , бр . 23/94). 
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6.2. Заштнта  ваздуха  

Праііење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  !iе  се  вршити  у  складу  са  
закоиом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службеии  гласиим  РС , бр. 
1 1/10, 75/10 и  63/1 3), одНосно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

уз  ефнкасну  сталну  контролу  квалитета  ваздуха,морају  се  обезбедити  технuчко-
техuолошке  мере  за  спре tтавање  н  смањивање  емисије  коіе  обухватају  измену  
технологиј Q побоњгјјаг-ње  састава  и  Ісвалнтета  горива  и  смањење  емисu а  честица  и  
гасова  доступг•іим  поступцима . 

Застареле  технологије  пречишћавања  доприносс  ослобађању  велихе  количине  
загаl)ујућих  матсрија  у  )кивотну  средииу. Збот  тота, у  технолошкОм  процесу, неопходна  
је  примена  савремених , чистнјих  технологија, којс  ће  допринетu смањењу  
асрозагађења . Hоставњање  филтера  и  посебиих  система  за  пречишћавање  издувних  
гасова, допринеіе  смањењу  емисuје  загаl)ујуliих  материја  у  ваздух . 

Такође  велики  извор  аерозагађења  је  саобраhај, с  обзиром  да  се  на  лредметuом  
лростору  очекује  велика  фреквенциј  а  саобраliаја )  нарочито  теретіІог . Смањег-ге  емисије  
сумпор  диоксида  и  олова  у  јзаздух , постићиће  се  Ісоришbењем  квалитетиијег  горива  
(безоловно ). 

Озелењавањем  радне  зоне  обезбедиliе  се  заштнта  простора  од  ширен)а  последкца  
загађнвања . Врсте  за  озелеј-іавање  треба  да  буду  из  групе  отпорних  на  аерозагађење , са  
израженом  сані-п-арном  функцијом , под  условом  да  т-те  припадају  групн  инвазивг-гих. 

Неопходгіо  је  успоставнти  одговарајући  сuс-гем  управњат-іа  отпадом, чиме  ће  сс  
спречити  Ііастајање  днвњих  депонија  и  емисија  метана  у  ваздух . 

6.3. Зајјјтіfга  упадређетБе  JІ  уітравЈLапс  квалитетом  вода  

Заштнта  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе: 

- 3акон  о  водама  ( службеии  rnacuuіc PC, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 u 
95/1 8-др. акон), 

- Уредба  о  граничиим  вредностuма  емuсије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  ј-њихово  достизај-Бе  ( Службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 

- Уредба  о  граннчним  вредностима  приоритетних  и  приоритетиих  
хазардннх  супстаuци  које  загаlјују  поврпіииске  воде  и  роковима  за  г-іихово  достизање  
(H  Службеітн  гласіјик  РС 1 , број  24/14), 

- Уредба  о  граііичним  вредностима  загађујуhих  материја  у  поврпінт -тским  и  
подземним  водама  н  седименту  и  роковнма  зо  њихово  достизањс  ( Службени  гласннк  
РС , број  50/12), 

- Hраш-ілі-іик  о  параме-грима  еколошсог  и  хемііјског  статуса  поврпјиі-іскнх  
вода  и  параметрима  хемнјског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  ( 1Службени  
rnacuuіc РС 1 , бр. 74/1 1), односно  прuмену  свих  важејiих  rі ponuca koju регулишу  ову  
облас -г. 

ЗауЈћене  атмосферсісе  воде  са  МапНпула-гивних  површина  као  н  воде  од  npaііa u 
одј))кавања  тих  поізршт-гііа  (претаісачка  места, гоче1iа  места, паркинг  и  сл.) посебиом  
мрежом  спј)овестіі  кроз  таложј-гик  за  мсхані-ічке  иечисто1іе  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
naіcііx течпос-гг-т  і-r тсіс  потом  испупггати  у  рецнгінјент . 
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Санитарно -фсісалие  отпаднс  воде  могу  се  бсз  пречи tлћавања  г4сгЈуіптати  у  јаЈз -гу  
каиалнзациону  мрежу, у3 поштовање  услова  и  сагласностјг  Надлежног  јавног  
комуналиог  предузећа. 

Технолојлке  воде  се  могу  мспуштати  у  јавну  кансплизацију . Зависно  од  потреба  
код  загађивача  предвидсти  изградј  уреlјаја  3а  предтретман  ТСХНОЛОШКИХ  отпадних  
вода, тако  да  Јbихов  квалитст  задовојbава  саннтарно -тсхничкс  услове  за  испугЈгіање  у  
јагзну  кајгализацију , а  пре  прсчишћавања  па  ГІПОВ , тако  да  се  не  ремети  рад  прсчІіста tіа  
у  складу  са  Уредбом  о  граничним  врсдностима  смисіІје  загаі)ујућнх  материја  у  води  н  
роковима  за  њихово  достизањс, Прилог  2, Глава  111, Табсјга  1 ( Службени  гласник  РС , 
број  67/1 1). 

С  обзиром  да  се  nростор  Јіалази  у  шнрој  (трећој ) зони  санитарнс  заштuте  
изворимта  1 Петроварадинска  ада , нсопходно  јс  ііримењивати  мере  у  екјгаду  са  
Правилником  о  иачину  одржаваі bа  зона  санитаріјс  заштите  нзворипта  водоснабдејзања  
( Службени  гласвик  РС , бр.  92/08). 

6.4. 3агптита  од  бугсе  

Ради  заштитс  од  прекомерне  буке  потрсбно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг, а  уколико  виво  букс  буде  прслазио  дозвојЂене  врсдности  у  околиој  
)ісивотној  срсдпни  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  Животној  средиі-іи  
( Слуісбсни  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10) предузимаћс  сс  одговарајуће  мерс  за  
отклањање  негативііог  утицаја  буке  на  животну  срсдину . 

Плансісо  озелењавањс  предмстЈ-іог  простора  (нарочнто  делове  прсма  облнжњој  
желсзничкој  гірузи, траси  ,Цржавног  пута  јЕ  2, према  ісомгілегссу  Постројења  за  
прсчишћавање  отпадих  вода  и  др!)  и  контрола  извора  букс  додатЈІО  би  умањити  
присуство  буке  као  физички  јптстнс . 

У  анфраструістурном  nojacy )келезнИчкс  npyrc ne може  сс  планиратu и  садити  
високо  дрвеће  іcoje својом  висипом  можс  угрозиuти  жслезпичку  иііфраструістуру , 
односно  бсзбедпост  )гсслезничјсог  саобраћаја , ннтн  планирати  поставњањс  звакова , 
іглзора  јаке  сізстлости  илибило  ісојих  прсдмста  или  справа  који  бојом, обликом  unu 
светлоглћу  смањују  видњнвост  )ісслсзuичкuх  сигнала  или  г(оји  могу  довести  у  забуну  
радникс  у  вези  зі-іачења  сигіІалних  зиакова  или  на  другu иачuн  угрозити  бсзбеді •іост  
?келезничгсог  саобраћај  а. 

6.5. 3аштита  од  јопіізујућег  и  ііејогзнзујућег  зрачења  

Обавсзно  је  успоставњањс  систсма  контролс  интензитста  зрачсња  и  ннвоа  
контаминацијс  у  објектима  у  којима  постоје , оді iосіiо  гдс  сс  ради  са  изворима  зраісња  и  
околине  ових  објеката , као  и  снстСма  контролс  нндивидуалнс  и  Колектј -івгје  
изложсносги  јоі-гнзују1 им  зрачењима . 

Потенцијални  извори  зраісња  су: 

- извори  нискофрсквстітног  елегстромагНстскоі -  поЈћа . као  што  су: 
траі-гсформаторскс  стаЈ-івце, постројсњс  олсктричг -Іс  јіуче , 

елсктроеЈ -Іергстски  водови  тј . надземни  нј tи  гіодземни  І(аблови  за  npcі-rOc 
І-І nu дистрибуцuју  слсктричі-іе  eі-іepruі e і-ianoііa всћег  од  35 kV, 



базнб  станмцс  мобилнб  тслсфонијс  које  сс  корнсте  за  додатио  покривањс  
за  врсме  појсдиних  догађаја, а  приврсмено  сс  поставњају  у  зонама  повећане  
осетјЂнвости , 

- природно  зрачењс  радмоактнвних  материјала . радон, пОједHHН  
гра l)сві-гнски  матернј  али  и  др. 

Радн  запгтнте  становништва  од  јоі -гизујућег  зрачења  потрсбно  је  обезбсднтн  
условс  за  сфикасву  контролу  извора  јонизујућсг  зрачсња  и  успоставити  систематску  
контролу  радноактивис  контаминациј  б  животнс  срсдине. 

Гіотрсбио  је  
сакупјћање , складипітсњс , трстмаі -Г  и  одлагањс  радиоактнвног  отпада, 

успоставЈЂањс  систсма  управЈћања  свалнтетом  мсра  занјтите  од  
ој-гизујућих  зрачсња , 

спрсчавање  недозвоњсног  прсмста  радпоактиізі -іог  и  нуклсаріјог  
матсријала . 

Мсре  заштитс  од  иејонизујуіiсг  зрачсња  обухватају : 

- откривањс  нрисуства  и  одрсђивањс  ннвоа  излагања  псјоі -іизујућим  
зрачсњима, 

обезбс lјиваЈ-ће  оргапизацноі -іих, техничких , фні-тансијскнх  и  другг-тх  услова  
за  спровођсњс  заштитс  од  нсјонuзујућих  зрачења, 

- вођсг-hе  евидснције  о  нзворима  і-іејонизујућих  зрачења , 
- озиачавај -І)с  извора  нсјонизујућнх  зрачен)а  н  зојјс  опасног  зрачења  на  

npoі rucaі-r т-іачин, 

- примсиа  срсдстава  н  опрсмс  за  загптиту  од  нсјонизујућих  зрачсња  и  др. 

Ради  зіидтитс  од  ј  онизујућсг  и  неј  оннзују liсг  зрачсі-ћа  і-геопходно  ј  с  гіоі.іЈтовати  
слсдсјiу  законску  рсгулативу : 

-Закон  о  раднациоі -гој  и  ауклсарі -гој  сигурности  и  бсзбсдг-гости  ( Службсни  
гЛасі -іик  РС , бр. 95/18 и  10/19), 

-Закон  о  заштитн  од  не.јоі-шзујућих  зрачсња  ( 1СЈ]у?кбсuи  rnacі-іuіc PC, бр.  36/09) 

-Гіравилник  о  границама  нзѕіагања  ј-ісјонизују liим  зрачсњима  ( 1Слукбенн  
гласг-гик  РС , бр.104/09). 

6.6. 3апітпта  од  отпадх -Іпх  материја  

Одлагање  отпадака  і -і a мссті -гма  која  нису  одрсјјена  за  ту  намсну  nuje дозвојвено , 
кпо  і -і  одлагај -ћс  нндустријских  отпадаіса  прс  uздВааі-г)а  опшдака  који  се  могу  користити  
као  сскундарне  сировні -іс . Са  отпацима  сс  мора  поступатн  на  і -гачин  ісојим  сс  обезбеђује  
заігітнта  жнвотне  срсдвис  од  г-г)иховог  глтстног  дејстіза , органнзовано  сакупЈвањс , 
рационалі -го  корніпћеј -іе  отпадаіса  којн  имају  употрсбі-іу  вредг-іост  и  очуваі-г)с  њиховог  
ісвалвтета  за  дау  прсраду , као  и  сфикасі -іо  уклањање  и  бсзбсдно  одлагаі -Бе, односно  
сгсіадишгсв,е  отпадака . Нсопходноје  ісласнфиковатн  врсте  отпада  који  !ie cc геперисати  
у  оквuру  гЈланнраног  подруа  н  усііоставити  сфнкасі -іо  управњаг -ће  поссбі-гим  тоісовима  
отпада . Гlосебі-гу  пажњу  посветити  правилт-іом  управњаі -ћу  сЈТсктрог -гскнГг  отігадом  
(-;-онсрима  І-r др.). гумом  и  пВЦ  амбалажом . с  обзиром  на  заступњеі -гс  делПтг -іостн  іі a 
npOc і opy y обухгпту  Пјіавг . 
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Поступањс  са  отпадним  матсријама  трсба  да  будс  у  складу  са  Заковом  о  
управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/1 6 и  95/18), 

Правилником  о  иачину  складиштсња , паковања  и  о6елсжазања  опасног  отпада  
( Службени  гласник  РС , бр. 92/10) и  прапилником  о  условима  и  начииу  сакупЈБања , 
складиштсња  и  трстмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  
добијање  снергијс  ( Службсни  гЛасннк  РС , бр.  98/10), односно  у  складу  са  важсћим  
прописима  којн  perynunіy ову  област. 

Број , врста  посуде, мсста  и  тсхнички  услови  за  поставњање  посуда  на  јаввим  
површинама  дсфиписани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакупњање  отпада  ( Слу)кбеии  лист  Града  ј-јовог  Сад&, бр.  19/20U, 7/2014). За  већс  
комплксе  прспоручује  сс  поставњање  посуда  за  одлагање  отпада  капацитста  5ш3. 

На  осј.тову  Одлукс  о  одржавању  чистоhе  ( іслужбсни  гласІІик  Града  Новог  Сада , 

бр. 25/10, 37/10, 3/1 1, 21/11 и  13/14), инвсститор  јс  у  обавези  да  прнликом  ирибавњања  
локацијске  дозволс  прибави  сагласност  од  падле)кног  ЈКП  Чистоћа  о  потребном  
броју , врстн  н  мссту  за  поставњан )с  посуда. 

Овс  површинс  морају  исгіуњавати  све  хигијснске  условс  у  поглсду  рсдовпог  
чншћсња, одржавања , дезинфскцијс  и  нсомстаног  прис-гупа  возилнма  н  радницима  
комуналног  предузећа  задуженом  за  одношсњс  смећа . 

Опасан  отпад, бuло  да  се  транспортујс  или  јс  гтродукт  неког  технолошког  
процеса, јсдан  јс  од  озбињних  складишиих  и  еколошких  проблсма . да  бн  сс  спрсчила  
нсІ(оІ.Ітролисана  иuцидентна  ослобађања  оласних  матсрија, потребно  јс  у  потпуности  
испоштовати  све  законске  одрсдбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  матсриа. 

6.7. Заштита  од  аісцндената 3  

Ради  предузиман)а  мера  за  спречаваі-ње  удеса  и  ограничавања  утица fа  Тог  удсса, 
потрсбно  је  поштовати  одредбс  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  
ванредним  ситуацијама  ( Службсни  гласІ-Інк  РС , бр.  87/18), гдс  јс  навсдено  да  је  
приврсдно  друЈптво  и  друго  правuо  лице  дужно  да  прибави  сагласност  І-ІаДЈІс?кног  
мннистарстда  ва  израен  и  доставњен  Пfтан  запітитс  од  удсса  у  складу  са  Правилником  
о  врстама  и  количинама  опасних  супстат-Јци  на  основу  којих  сс  сачињава  Плап  заштите  
од  удеса  и  предузимају  мере  за  спречавање  удеса  и  ограІ-Іичавање  утицаја  удеса  на  
живот  и  здравње  њуди, материјална  добра  и  животну  среднну  ( Службени  гласиик  РС , 

- Акііидеі -Іти  (удссі-і)-догађаји  на  ннвоу  оператора , процесііог  постројења , фабрике  н  мнј)е, којі-і  доводе  
до  ванреднс  сі-ітуаш-іјс  са  и  без  послсдица  по  зудско  здравде, нсивоті-іу  средину  н  атернал uа  добра. 
- Рањивост  (повредивост ) 
-. Катастро (ј)а  представз bа  слемеіпај)І -Іу  і-іепогоду  іІЈІН  іехпі-ічко -технолошку  несрећу  і uJe последі -іце  
уГро)кавају  безбсдпост, живот  н  здравле  веhег  броја  луді-І , матсрнјал tІа  н  кулгурна  до6ра  і-tn і-і  животІ-іу  
среДі4ну  у  всКеи  обикіу , a 1(і.Іju иастанак  илн  последицс  nujc uoryhe сгіреііити  і-mu отклоннті -т  редовним  
деЈтовањем  iіадЈіажних  opra і-і a u слу)1с61{. 
- Опасност  јс  поі-еј- цијално  штстаа  (ј)нзНчки  догађај , феuомеі-і  і-і Jі u јbудСКа  актuвносі  која  може  
проузроковатІ -і  угрожавање  жі-івота  н  здравла  звудіі , оаітећеі-bе  матерІ-Іјалііих  u културипх  добвра  і -і  

)Ісі-івотнс  срсді-Іі -іе  І-і Jіі-t друштосі -іс  и  екоііомске  rІopeuahaje. 

- Ризі-ііс  озі-Іајава  комбі-іі -јацију  ncpoііa- rі-tohe да  ће  се  катас-і -рофа  деснті -і  у  одређеном  вјскісі -іском  раздоб; у  
н  са  одрежеи  і-І M Нешті-івііі -ІкІ  последі -іцакіа. 
- УііравЈ bање  рі-тзиісом - представЈІа  ску1 мсра  н  акті -іві-іостн  које  сс  спІ)оводс  у  ці-іЈbу  і -імолеНсніагјі -јје  
гіолі-јтнісе  скtаі-і,еН,а  рі-ізі-іка  од  ісатастрофа  као  и  адк-ті-ті-Іі-істраті -івііо  онераті - ві-іі- х  Оргаіінзаі tі -іоі-іі-іх  венјті-іт -іа  и  

кагіа Lв-ітста  за  Јі,Нхово  сііровођеі - е. 
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бр . 34/19) и  Гјраанзн -іиком  о  iгачину  израдс  и  садржају  Нлана  заштитс  од  удсса  
( Службеии  гласник  РС , бр.41/I9). 

Град  Нови  Сад  је  у  обавсзи  да  изради  процену  угрожсности  од  елемснтарИих  
непогода  и  других  иесрећа, па  јс  нсспходно , да  уколико  се  прсдвиђају  објскти  
прнвредног  друштва  н  другог  правног  лица  којс  обаізла  активности  у  којима  јс  
присутна  или  МО?кс  битн  присутиа  једі{а  или  вишс  опасних  матсрија  у  прописаним  
колн tіинама, које  управа  објсктима  специфичнс  делатности  са  аспсіста  повишсног  
ризиіса  ПО  ?ККВОТ  М  здравњс  Јb дН  од  нссрсћа  и  ТСРОРнСТнЧКИХ  активі -гостн, обрати  
посебна  пажња  на  опасности  приликом  којих  би  сiзентуалио  доШЛо  До  ослобађања  
опасних  материја  и  угрожавања  становнипітва , материјалних  добара  и  животнс  
средине . 

6.8. Заштпта  іірііродіІих  добара  

У  обухвату  прсдмстног  плана  і -ге,ма  заштнћсних  природних  добара . 

ГЈростор  у  обухвату  ІJnaІ-І a се  налази  і-іa удалсностн  од  ОХО  1 km од  спсцијалног  
рсзсрізата  природе  Ковилсколстроварадинског  рита . Већи  дсо  простора  налази  сс  
уі-тутар  заштнтне  зоі iс  еколошког  корндора  рскс  дунав  која  изііоси  500 м  од  граннцс  
корндора. 

Рег(а  дунав  са  приобалним  појасом  је  сколопікн  коридОр  од  мсlјународног  
значаја  утврlјсн  Региоі-јалним  просторним  планом  АП  Војводинс  ( Службсни  лист  АП  
Војјзоднііс , бр 22/I ј ). 

На  небрањеиом  дслу  простора  уз  акваторију  дуј-іава, і-іuje дОзвоЈІ )ено  нспуштањс  
тіспрсчишћених  и  г-геііотгіуно  прсчиііі liеі-іих  отпадних  вода, складиштење  опаслих  
матсрија, одЈіагаі -гс  tіврстог  отпада  и  др. загајјујућих  материја, као  і -іu обавЈbање  осталих  
активности  којс  нису  у  сістіаду  са  потребама  очувања  интегритста  коридора  и  
постојећих  nриродннх  вредности . За  свентуалне  радовс  к  аz(тивности  (Подизање  нивоа  
терека, бстопнрање , нзградња  насипа, изградња  и/или  рсконструкција  саобраћајница  и  
Сл), којима  се  обухвата  простор  коридора  прописују  се  посебuе  мере  загптите . 

Раді-ге  садl))і(аје  потребно  је  распоредити  по  nринципу  зоi•іације  ісојом  се  одређује  
минимална  удал)еј-Iост  објеісата  од  сісолошких  коридора  и  ј-іамена  простора  уuутар  зонс  
директног  утицаја  на  кој)идор: 

-миНималіја  удањеі-iост  плаЈ-гираних  објеката  који  захтевају  nоплочавање  и/или  
освстњење  је  20 nі, a оптимална  50 м  од  обале  коридора ; 

-одіовараућим  распорсдом  објеката  у  оквиру  прсдмстног  простора  и/или  
гірименом  гра l)евиі-іско-техі -1іічкі1х  решења , обсзбедити  заштіпу  од  буке  (лоцирање  
саобраћајііј -іца  н  ак-гивности  који  су  нзвори  буке  на  већегі  растојању  од  коридора , 11360р  
опреме  која  емнтује  Maі-bu і-І HBO буі(е, прг-ігушеІ-bс  буке  на  самом  извору  ј-іастаі-јка  и  сјі .) 
и  светлосног  загаІјен ?а  (смањеііа  висина  свстлосних  тсла, усмерсност  светјјосних  
снопова  према  сао6раІајиј-іцама  к  објсістима  и  сл ), коришћсњсм  материјала  којима  се  
не  формирају  рефлектујуће  површг-іі -іе  у  правuу  ісоридора  и  сл. 

У  rі ojacy до  200 іті  од  е lсојіотјіког  коридора  позіі -гова-ги  слсдсћс  мсре: 

-гіјіаіісісим  рсшсн)см  обсзбе!јујс  се: 
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-примена  мера  заштитс  коридора  од  утицаја  сјзетлости , букс  и  загађсња ; 
резервисати  простор  за  појас  загптитног  зсленила  на  локацијама  на  којима  сс  
нај  сфнкаснијс  смањујс  утнцај  осјзетњсња  и  піирсња  буке; 

-фаворизовање  аутохтоні -гх  дрвенастпх  и  жбунастих  врста  за  озслсњавањс  уз  
забрану  гсориглћења  инвазнвних  врста; 

-паркинг  просторе  равномеј)Іјо  пократи  високим  гтигпћарима . 

Услов  за  изградњу  укопаних  сјсладишта  је  да  се  њихово  дпо  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземнс  Воде, З  примену  грађевинско -техничких  penJcі-r?a којнма  
се  обсзбсјјује  спречавање  емисијс  загађујућих  материја  у  окружсње . 

У  појасу  до  500 м  оД  еколоплсог  коридора  попјтовати  следсће  мсре: 

Забрањују  се  плаnска  репіења  којима  сс  нарупЈавају  јсарактеристике  
хНдролоuіког  рсжима  Од  Којих  зависи  фунјсционалі -іост  коридора  и  опстај-Іак  врста  н  
станишних  типова; 

- За  озслењаваі -іе  избегавати  примену  иј-гвазивјп -іх  врета. 

Забрањено  је  упупітање  і-іепречиш hсних , одг-іосно  недовоњно  прсчишћсних  
отпадних  вода  у  водогіријемннк . Обавезан  јс  предтрстман  процссј-іих  отпадuuх  вода  до  
нивоа  јсвалитста  дозвоњеног  за  упуштањс  у  ісаналнзациони  систем  unu обезбедити  
индивидуално  пречигпћавање  ефлуената  за  угіупітан )с  у  крајњи  реципијснт . 

Обезбедити  прсчишћавање  гіродуката  емисијс  jia свим  местима  потеј-іциј  аЈтпог  
ризкіса  од  емисије  загаlјујућих  материја  у  споњашњу  средииу, сагласно  Уредбн  о  
граничннм  вредностима  емисuја  загаl)ујућих  матсрнја  у  ваздух  uз  постројења  за  
сагореваИ)е  (,,Службени  гласuик  РС  61).  6/1 6) и  Уредбu о  граннчним  вреді-гостима  
емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  nз  стациоі -іарі-іих  извора  загађивања  (,,сјјужбеі-іи  
гласник  РС , бр. 11/15). 

Управњање  оnасним  матерuјама  вршити  сагласно  одредбама  Правuлi-іика  о  
садржини  политuі(е  гіревенције  удеса  и  садржиі -ш  н  методологнји  израде  Извештаја  о  
безбедностu и  Плана  заштuте  од  удеса  (1 Службсни  гласник  РСм, бр. 41/10). 
Идентификацију  повредивик  објеката  и  добара  извршити  до  минималне  удањености  од  
1000 гп  од  границе  локације , сагласно  цињсвима  и  прннципима  деловаі-Ба  оператсра  
постројеі -іа  ради  управњања  ризuком  од  удеса . 

У  складу  са  Законом  о  заштити  природе  ( СлукбенИ  гласник  РС1 , број  
36/09,85/10, 91/10- исправка, 14/16 и  95/IЅ-др.закон), пронађсна  геолошка  и  
nалеонтолошка  документа  (фосили, минсрали , кристали  и  дl).)  која  би  могла  
представњати  заштићеиу  природиу  вредност  налазач  јс  дужан  да  гіријавu надлежном  
министарству  у  року  од  осам  даnа  од  дана  ггроналаска , и  гіредузмс  мсрс  заштнте  од  
упиштеі-іа, опітећивања  или  ісрађс. 

6.9. 3а  штвта  кулгујлі i-іх  добара  

На  простору  у  обухвату  плана  утврі)снс  су  слсдеће  мерс  заштите. одпосно  
услови  чувања  и  кориніћег -іа: 

- Очување  свндеiiтираі-іих  спомеи  обсле)Ісја  И  јаізі -гог  сііомепика -скулптуре . За  свс  
свеі -јтуаЈн-зс  иј-ітервеі -гције  ііa предметннм  спомсницнма  гісопході -іо  јс  сходгјо  Одіуци  о  
подггзаг -іу  І.і  оді)?ісаваН)у  спомепиІса  і-і a терггтори ) и  l рада  Г-јовог  Сада  (,,Сл. л  ист  Града  
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Ноаог  Сада , бр. 15/2009, 20/2010 и  51/2011) искодовати  услове  које  утврl)ује  Завод  за  
заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

Иитервенције  на  постојећим  производним  и  пратећим  објектима  фабрике  
,,Победа  условњене  су  њиховом  прстходном  валоризацијом  у  смислу  утзрђивања  
историјсј(Ог5  технолопіісог , друШтвеног 5  архи-гектонског  нлн  научног  значаја. 

- Инвеститорима  изградње  нових  објеката  н  инфраструктуре , iiотребно  је  
указати  на  Члан  109. Закона  о  гсултурним  добрима  (,,Службени  гласник  РС  бр. 71/94), 

да  уколико  лриликом  извоlјења  земњаних  радова  наиl)у  на  археолошко  налазиште  или  
предмете, одмах  без  одлагања  стану, оставс  налазе  y nono)Іcajy y којем  cy nalJeІru u 
обавесте  надлежни  Завод  за  заштиту  споменнка  културе. 

6.10. 3аuІтцта  зелепила  п  затјјтита  зелсјјилот  

Систем  зеленила  обезбедиће  повезивање , продuрање  и  измену  свежик  
ваздушних  маса  и  оппјте  побоњшање  урбаног  микроклимата . Етсолошке  поволг-гости  
које  зелсвило  може  да  лружи, манифестоваће  се  уколико  се  зеленило  протеже  и  
прожима  по  целом  нростору, тако  да  ће  се  масиви  зеленила  меlјусобио  повезати  са  
зелеиилом  у  оквuру  насипа  ,,Победа  а  са  западне  стране  са  зеленилом  породичног  
становања. Уређењс  зелених  површнна  ітотребно  је  прилагодити  особама  са  
ппвалпдитетом , деци  и  старuм  особама, без  обзира  да  ли  се  ради  о  зеленилу  у  оквиру  
ііовршина  јаві-Је  намсне  или  ловршина  осталих  намена. ГІостојеће  високо  дрвећс  на  
паркинг  простору  и  главиим  улазима  на  комплексу  је  потребно  задржати  и  редовним  
мерама  неге  одржавати  (орезиваг-је  u уіслањање  сувих  и  оuітећепих  грана, иега  протпв  
паразнта  и  ш-т-еточина , и  слично). Тако lје  је  потребно  задржатн  зеленило  унутар  
комплекса  ,,ГЈобеда  као  н  испред  глат-гог  улаза  на  гіаркинг  простору . 

Пословатт,с  
Гіовршине  око  објеката  пословања  треба  обавсзно  да  садрже  зелепи  заштитнн  

појас, а  на  улазннм  и  прилазним  просторпма  да  се  примене  различитн  видови  
деісоративне  вегетацнје  (партерно  зелеј-јило, озелењене  жардињере, вертикално  
озелењавање  и  сл.). потребно  је  планнратu вншеспратно  зеленнло  (дрвеће, жбуње, 
цвстие  површнне  као  н  повијуше ). Планирапи  садни  материјал  треба  да  буде  претежно  
од  аутохтоних  сорти  nunіhapa, четинара  ијјн  зuмзеленог  бињног  материјала, које  су  
прилагодњuве  условима  сі)едиІ-іе, док  у  мањој  мерн  треба  плапирати  биЈLни  материјал  
од  алохтонuх  сорти  (бињке  са  другог  подруLгја) које  цису  инвазивне. Такоlје, потребnо  
је  поставити  одговарајући  урбани  мобилијар  (канте, клупе, расвета). Минимална  
површина  под  зеленилом  у  радним  зокамаје  25% од  комплекса. 

Пречнстач  отвадних  вода  

Обавезно  је  подизање  заштитног  зелеі-іог  појаса  ободом  комплекса . Дањом  
разрадом  уреlјења  комплекса  пречистача  отпадг-гих  вода  ће  сс  утврдити  далс  смериице . 

3 aіJrІі-ІTІ-І O з  cncі -ІІ-іno 

У  оквиру  і-гаменс  заштипзог  зслсІ -гила  у  јужІ-том  дслу  комгјлекса  тіотребно  јс  
формирати  густ  засад  од  високих  и  средњс  висоісих  дрвет-гастих  врста. које  ћс  имати  
фунісцију  заштите  жнвоті -је  средиг-іе . 



Саобраћајпе  ііовршипе  
У  оквиру  уличххих  профила  на  комплсксу  нсма  услова  за  подизањс  дррсда, всћ  

јс  потрсбно  мсрама  нсге  и  редовним  одржавањем  у  што  хзсћој  мсри  сачувати  гхостојсћс  
бињке  на  комплексу  и  у  оквиру  паркинг  простора . 

Епсргетски  коридор  

Испод  снсргетског  коридора  забрањена  јс  садња  високих  дрвснастих  бнњака, 
дозвоњсна  јс  изградња  пластеника , ратарских, повртарских  култура, као  и  Іхнжих  
жбунастих  бињака. 

Запітиттти  појас  ххруге  
У  оквиру  запјтитног  појаса  пруге  (2lпі  23м) забрањсна  је  садња  бињака, 

дозвоњава  сс  само  затравњивањс  површипе, због  мсра  одржавања  пруге, извап  
заштиног  појаса  дозвоњава  се  садња  внсоког  растиг-ха. 

3аштитии  појас  пасппа  

забрањсна  јс  садња  високих  дрвснас-гих  врста  у  појасу  од  25пі  од  ножицс  х-іасина, 
дозвоЈхенајс  садња  нижсг  и  полсглог  жбуња. 

6.11. Услови  за  нзградњу  саобј)аlхајпих  површииа  

3а  изградњу  новuх  и  рсконструкцију  постојсћих  саобраћајних  попрхјіина  
обавсзно  јс  погнтовање  свих  прописа  који  рсгулишу  оізу  област. 

-приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштова -ги  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања, пројсктовах -ха  и  изградње  о6јската, којима  сс  
осигурава  nссмстано  кретањс  и  приступ  особама  са  инвалндитетом , деци  и  старuм  
особама  (,,службсни  гласиик  РС , број  22/1 5) који  блu?хсс  прописујс  тсхничкс  стандардс  
приступачности  коима  се  обезбеђује  несметано  крстање  деце, старих, особа  са  
отежаним  крстањсм  и  особа  са  нивалидгітетом , разрађују  урбанистнчко -техничкн  
услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  н  псшачких  површиі-іа, прилаза  до  
објската  и  пројектоізање  објеката  (стамбсх-хих, објеката  за  јавх-го  коришћење  и  др.), icao u 
посебних  уређаја  у  њима; поред  претходно  наведсх-хог  правилника  трсба  узстu у  обзиl) и  
СРпС  У.А9. 201-206 који  се  одиосс  х-ха  просторне  потребс  инвалида  у  зградама  и  
околиии ; 

-Прилитсом  израде  пројектне  документацијс  могућс  је  кориговањс  трасс  
саобраћајних  поврпјина  од  рснісња  приказапом  у  графичким  приказима  и  
карактсристичним  попречним  профилнма  улица, уколико  орган  иадлежаи  за  
управњањс  јавггим  површинама  nnu ималац  јаві-хог  овлашћења  то  захтсва. а  за  то  
постојс  оправдани  разлозн  (очувах-хс  постојсћег  квалитетпог  растиг-г,а, подзсмт -хе  г-г  
Надзсмх-гс  инфраструктурс  н  сл.). Навсдене  иігтервсдције  могућс  су  иссЈхучиво  у  оквх-хру  
постојсћих  и  планираних  јавких  површина . Сва  одстуnах-ха  од  гілаиског  рспісња  морају  
6иТх1 у  схсладу  са  законима  н  правилницима  који  рсгулишу  гірсдметиу  област. 

-гvхиј-гималх-Ја  гпирипа  тротоара  за  јсдах-і  смср  ісрстања  і-јсшака  јс  1 м. а  за  
двосмерно  1,6 м; 
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-по  правнлу , врши  сс  одвајањс  пспгачког  од  KoncІ(Or саобраћаја ; раздвајањс  сс  
вршм  лримсном  заштитног  зслсног  појаса, или, гдс  то  иијс  могућс, nрсдвидсти  
заштитнс  оградс; 

-npenopyІ(a jc да  се  тротоари  н  паркинзи  изводс  од  монтажних  бстонских  
слемсната  ИЛ I1 плоча  којс  могу  бити  и  у  боји, а  стзе  у  функцији  вођења, раздвајања  и  
обслсжавања  различитих  намсна  саобраћајиих  површина; поред  обликовног  и  
визуслног  сфскта, То  има  практичну  СВј)ХУ  КОд  изградње  т-г  рскОнСТрукције  комуналних  
водова  (инсталацнја ); 

-увск  када  је  могућс, тсжити  да  бициклистичка  стаза  буде  двосмерна. Тј. 
минималнс  ширннс  2 м  н  физички  одвојсі-га  од  осталих  видова  саобраћаја ; 
бицнклнстнчкс  стазс  завршно  обраГјивати  асфалтним  застором ; 

паркннзи  могу  бити  уреlјепи  и  в. ,,псрфориранлм  плочама , 
,,префабрикованим  танкостсннм  пластичним , или  сличним  елемснтнма  који  
обсзбсђују  условс  стабилности  подлогс, довоњис  за  навожсњс  возила  и  нстоврсмсно  
омогућавају  одІкаваЊс  uиског  растиња; изградњу  паркиига  извршити  у  складу  са  
СРС  У.С4.234 којим  су  дсфиннсанс  мсре  и  ј-Іачин  обелсжавања  места  за  паркирање  за  
разлнчг-гте  врстс  паркирања ; уколико  у  карактеристичном  попречном  профнлу  улuце  
нема  планираног  простора  за  дрворед, у  оквиру  паркиралишта  сс  оставња  nростор  за  
дрворсдс  ло  модсѕгу  да  сс  на  чстири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. 

6. 12. Мере  запітите  у  области  водие  пнфраструктуре  

6.12.1. Спабдсвац,е  водом  

Уелови  за  изградгу  водоводгге  мрежс  

Услови  за  изградњу  водоводuе  мрсже  и  приклучака  на  водоводну  мрсжу  су  
обавсзујући  за  простор  који  сс  спроводи  по  гiѕiану  гекералне  рсгулације , а  усмеравајући  
су  за  просторе  који  сс  разрађују  плановима  детањне  регулације . 

Трасу  водоводис  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, измеј)у  двс  регулацнонс  
nuі-і r-і je y уличном  фронту, по  могућности  у  зсленом  nojacy јсдт-тострано  или  обострат -то  
укозЈнгСо  ј  с  улн1гг-іи  фро i-гг  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  nолагањс  водоводке  ит-тсталације  сс  поставлају  тако  да  водоводі -ја  
мрсжа  задовоњи  прописана  одстојаг- а  у  одноСу  на  другс  ннсталације  и  објскте  
инфраСтрукгуј )е. 

Миннмално  хоризонталг-то  растојан,е  водоводне  мрс)кс  од  других  инсталација  и  
објската  инфраструктурс  јс  0,7 nі. a всртикално  растојаі-ге  водоводг -те  мрсже  од  других  
ннсталација  и  објсг(ата  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  врсдности  су  растојања  од  сполне  ивнце  новог  цевовода  до  споњнс  ивицс  
т-тнс-галација  и  објската  і-п-іфраструк -гуре. 

Уколико  і-тиј  с  могућс  испопітова-ги  -i ра)г(енс  условс  пројектом  прсдвиде-г-и  
одгоізарајућу  заштиту  иг-тстајјацИј  а  водовода . 

Није  дозвол,ено  nonaraі-і,e водоводпс  мрежс  испод  објсісата  високоградњс ; 
мині-тмајіг-го  одстојањс  од  тсмел,а  објеі(ата  uіі-іocu од  0,7 до  ј  ,0 м. али  тако  да  нс  
уірожава  с-і-абиЈјг -гост  објст(а-Ј -а. 

дубuна  укопавања  nодоводних  цсви  uзноси  1,2-1,5 м  мсрсг-Јо  од  коте  Тсрсиа, а  на  
мес-гу  прикњучі(а  т-гоітоплат-тнрат-тог  і-та  посі -ојсћи  цевовод, дубні-ту  лрикл,учјса  свссти  na 
дубі-іі-ту  постој  с l сі- ј  евовода  
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На  проласку  цевовода  испод  пута  прсдвидеги  заштитнс  цеви  на  дужини  всћој  од  
шнрине  пута  за  мин. 1 ,О  гп  од  сваке  странс  

На  т1)аси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидсти  одговарајућн  број  
хидраната  у  свсму  према  Ва)јсећим  пропнсима . Предност  дати  уградњп  надземних  
хидраната . 

Изградњом  планиране  водоводне  мрежс  на  ПРОСТО I)У  ГДС  она  Тј) НТНО  не  
постоји , и  рекоиструкцијом  дотрајалих  азбест  цементпих  цсвовода  обезбеднће  сс  
одговарајући  квалитет  и  квантитет  снабдсвања  водом, са  могућношћу  даѕње  
nадоградње . 

б. 12.2. Одвођењс  отпадпих  п  атмосфеј) ских  вода  

Услови  за  пзградњу  канализацігопе  мрежс  

Услови  за  изградњу  каиализационе  мреже  и  пријСлучагСа  на  јсаиализациоЈју  
мрежу  су  обавезујући  за  простор  јСоји  се  спроводи  по  плану  гепералне  регулацнје , а  
усмеравајући  су  за  просторе  ІСОЈИ  се  разра i)ују  плановима  детањне  регулацијо . 

Трасу  мрепсе  капапизације  поЈгагати  у  зони  јавне  површине  између  двс  
рсгулационе  линије  у  уличном  фроиту  једнострано  или  обострано  ЈСОЛИјСО  је  улични  
фронт  uјири  од  20 м. 

Минимални  пречлик  отпадне  канализације  је 250 пші, а  атмосферсхе  или  
заједиичке  канализацијс  300 мів. 

Трасс  іСанализације  се  ПоставЈЂају  TaіCo да  задовови  пропнсана  одстојања  у  односу  
на  Друге  инсталације  и  објектс  инфраструктуре . 

МинималНо  хоризонтал i•іо  растојање  од  других  инсталација  и  објеіСата  
инфраструктуреје  Q7 м, а  вертикално  0,5 м. 

Сви  објекти  за  сакупњан)е  и  трстман  отпадиих  •вода  морају  бити  водоі-гепропусг -іи  

и  заштићеии  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања  

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  ,З  јв, мерено  од  горi-г)е  
ивице  цеви  (уз  исПуњењс  услова  прикњучења  иnдивидуалннх  објеката), а  на  месту  
прикњучгса  новопланираіог  на  постојећи  цевовод, дубину  приісњучка  свестн  на  дубину  
постој  ећег  цевовода . 

І-ја  траси  предвидети  изградњу  довоѕњnог  броја  ревизионі-гх  шахтова  на  
прописаі-!ом  растојању  од  160-200 DN, a маіссимум  50,0 гп. 

Изградњом  планиране  канализационе  мреже  на  простору  где  она  треЈ-гутг-го  і-іe 
постоји , обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квантнтет  одвођења  отпадннх  и  
атмосферских  вода , са  могућношћу  дање  надограді -Бе. 

6.12.3. Одбраг -га  од  поплава  

Водпи  услови  

У  заштіпном  појасу  насипа  са  брањег -ге  стране  важе  следсћи  услови  

-у  појасу  піирине  од  О  до  10 гп  мерено  од  погсг-гце  насипа, забрањена  је  нзградња  
било  ісаквих  објеісата , простор  мора  остати  слободаі-г  за  раді-го  инспсісці -іону  стазу ; 

-у  појасу  шириі -іе  од  10 до  30 м  мерено  од  х-Iо)јсицс  і -і acuna. могу  сс  градитм  
објеіс -гн  і-гисісоградње . прис-г  упнн  путеви. ііаркг-іі -гзн  а мо  гућс  ј  с  саді-јтг-г  )ісбуј -гс  і-і  
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писко  растињс, пијс  дозвоњсна  изградња  објската  високоградњс , постаізјањс  ограда  и  
подземнс  ипфраструктуре ; 

у  појасу  ширинс  од  30 до  50 м  мерсно  од  иожицс  насипа  могуја  јс  изградња , 

адаптапиј  а  Г4 СКОІ -јСТКЦИЈ  обј  ската  плитко  фундираних  (дубина  фундирања  
максимално  1 гп  мсрено  од  постојс!iс  котс  гсрсна), забрањсна  јс  изградња  подрума  и  
сутсрсна , омогућава  сс  изградња  инфраструктурс  уз  услов  да  сс  ис  угрожава  проа  
одбрамбсна  линија . 

Гранвца  и  г-јамсна  зсмјишта  па  којс  право  корпгпћсња  има  ЈВп  ,,Водс  
Војводинс 1  Нови  Сад  п  ВГГД  ,,Шајкашка  д.о.о. Новн  Сад, нс  можс  сс  мсњати  бсз  
поссбнс  сагласности  вп  Водс  Војводијіс  Нови  Сад. 

б. 13. Мсре  заштиге  у  области  евсргстсгсе  игІф  ра  струістурс  

и  електр  ојгских  ІсомуііИкацПја  

6.13.1. Елеістросігсргетсіси  спстем  

Као  загптиту  од  слсктромагнстног  зрачсња  і -тадзсмггих  водова  и  као  заштиту  
самог  вода  поштовати  сигурноснс  внсипс  u curypuocі•rc удалег-Іости  из  Правилииіса  о  
тсхничгсим  нормативима  за  изградњу  надзсмиих  водова  од  1 kV до  400 kV. Такођс  
поІлтоізатн  3акон  о  заштитн  од  нсјонизујућих  зрачсња  н  подзаІсонсјсс  актс. 1оком  
изградњс  слсктросг -гсргстског  вода  долазј-І  до  тренутг-гс  дсградацијс  зсмњипјта  услсд  
ископа  или  до  евсіІтуалнс  сечс  растиња  на  дсоиицама  лроласка  трасс  вода. Hсопходио  
јс  због  тога, гіриликом  поставњања  вода, укопават-Бс  вршити  у  ров, у  што  ііchoj мсри  
ручно, чнме  ће  сс  заштитн -і-и  постојс liа  всгс-гација  од  могућсг  ојвтсћсња . 

6.112. CІІ CTeM сгуаодевајі,а  топлотном  еггсргијом  

Тоісом  нзградњс  гасовода  долази  до  трснуті -гс  дсградацијс  зсмјБишта  услсд  
ископа  или  до  евеіп-уаЈн-іс  ссчс  растиња  і-іa дсоницама  проласка  трасе. Нсопході-го  је  
због  тога, приликом  поставњања  гасовода, укопавањс  вршити  у  ров, у  што  всћој  мсри  
ручио, чuмс  ћс  сс  заштитити  постојсћа  вегстација  од  могућсг  оштсћст-Ба. flpu изградњи  
мсрно-рсгулациопих  гасинх  станица  (МРС) формира  се  заштитна  мрежа  или  ограда  око  
МРС  која  мора  бити  удањсіга  најмањс  3м  од  споњі-іих  зидова  МРС  и  висока  uајмаг-Бе  
2м. Растојањс  Мрс  од  зграда  и  других  објската  мора  изноасити  најмањс  ј 0м  (за  
притнсгсс  до  7 бара), односно  I5n (за  прuтискс  всhс  од  7 бара). 

6.1 3.3. Еіеіпротгсісс  гсомуј-Уіјкацііј  е  

У  току  скспЈіоагацијс  водова  слсісгронсісг 4х  комуігикација  іісма  негативјіог  
утицаја  на  )ісивотну  ССдИИ , а  у  току  изграді -іс  може  доћн  до  гірі-іврсмсие  деградације  
зсмјБншта  која  сс  і-іеу-грализује  гсаеі -гијим  затрпавањем  рова  н  і -гивелацијом  са  околг-інм  
земЈБиштсм . 

АІ-гтеі•гсісс  стубовс  и  базнс  с-гаі•тицс  пројеістоватн  у  с iсладу  са  важећим  
правиЈгІ -ІІ•іцнма  н  тсхг-гwіісим  прописима . Обавезі-го  поштовати  све  одрсдбс  о  і-іачі-тпу  и  
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периодима  нспнтивања , границама  нзлагања  и  сiзидснцији  извора  нејоиизујуих  
зрачења . 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРА!ГЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  
ЖHВОТНУ  СРЕДHНУ  НА  НHЖиМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  
пРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Према  члану  16. Закона  о  стратепзкој  процени  утицаја, Извсјнтај  о  стратепікој  
процени  садржн  разрађене  смерницс  за  гјјтанове  тјли  програме  на  НИЖИМ  хијерархијскнм  
нивоима  којс  обухватају  дефинисањс  потребе  за  нзрадом  стратсілких  процена  и  
процсnу  утицаја  пројеката  иа  )КИБОТН  средину, одрсlјују  аспскте  заштите  ЖИВОТІјс  
средитхе  и  друга  питања  од  значаја  за  процсну  утИцаја  на  животuу  срсдиuу  планова  и  
програма  нижсг  хиј  ерархuјског  јјивоа . 

Ако  је  план  или  програм  саставnи  део  одреГјсне  хијсрархијске  структурс , 
стратсшка  процеuа  утицаја  на  животну  срсдину  радu сс  у  складу  са  смсрннцама  
стратешкс  процеuе  утицаја  на  ЖИВОТН  срсдину  плана  или  програма  вишег  
хијерархИјског  нивоа. 

3а  све  пројскте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврјјује  
се  обавеза  предузимања  мера  занлитс  животнс  срединс , а  за  пројекте  који  могу  имати  
утuцаја  на  жИВОтну  средину  у  складу  са  Законом  о  процсии  утицаја  на  животну  срсдину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеІ(ата  за  које  се  може  захтевати  процена  утuцаја  на  животну  средuну, обавезно  је  
покретање  поступка  проценс  утuцаја  на  животну  средИну . 

Студuју  проценс  утuцаја  за  постојеће  и  планиранс  садржаје  реба  радити  са  
цијЋем  да  се  прнкупе  подацu и  предввде  утицајИ  на  здравње  Јњуди, флору  u фауну, 
зсмњиштс , воду, ваздух, матсријална  н  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чнинлаца  на  сваком  од  наведснuх  објека-га, као  н  мерс  којима  се  штетни  утацаји  могу  
спречИти , смањитu или  отклонити . 

8. НРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  Жј4ВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОкУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОНИТОРННГ ) 

Успоставњање  систсма  праћења  компонената  кивотне  средине, је  део  
стратешког  определења  у  очувању  изузетних  природних  u културно -историјских  
вредности  природног  добра. уз  одрживо  коришћењс  обноВЈЋuвих  природних  ресурса . 
Због  тога  израда  катастра  загаивача  на  терuторијИ  општине  и  развој  мониторннг  
снстема  представња  јсдаи  од  приоритета  заштите  жuізотне  средине. Рсзујітаті -ј  
моНuторинга  иа  најбоњи  начин  ослнкавају  промеіІе  у  времену  и  простору  і-і  тиме  
обезбе lјују  могућност  адекваті •тог  и  гiраiзовремсног  реаговања, кориговања  започетих  
активности  и  тестирања  исправност u утврјјених  програма  занјтите  и  развоја . 

прсма  члану  69. Закона  о  заштити  животј-је  средине  ( 1Службеі-ін  гласник  РС , 61). 
135/04, 36/09, Зб/09-др. закои, 72/09-др.закон , 43/1 1-УС, 14/1 6, 76/1 8, 95!! 8 и  95/1. &-

др.закон), цнл,евИ  Програма  праіеІ -га  стања  животне  средиис  су: 

ооезбсі)ен)е  мониторuііга; 

дсфиинсање  садржніІе  r-і  начиі-Іа  вршења  мониторннга ; 
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сдреl)ивањс  овлашћених  органнзација  за  обавЈЂање  моНнторнига ; 

дсфннисање  мониторинга  зага l)ивача; 

успоставјЂање  информационог  система  и  дефнписаі-ге  начнна  доставЈЂања  
ііодатака  у  цијЂу  воlјења  ннтегралног  катастра  зага fјивача  и  

- уво fјење  обавезе  извеш-гавања  о  стању  животне  средине  прсма  прогтисаггом  
садржају  Нзвештаја  о  стању  животнс  срсдине . 

Основни  параметри  који  трсба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  т1)сба  
да  обухвате  главне  компонеІ-јте  животне  средине: 

земЈЂишге , 

- Воду, 

- ваздух , 

- буку. 

ГГорсд  праћења  ових  основннх  парамстара  животне  средине, прате  се  и  други  
парамстри  који  указују  на  квалитет  животне  средине , urіp. мониторинг  отпада. 

У  цилу  свеобухватног  саглсдавања  свих  проблема, потребuо  е  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савреме -га  
мрежа  мониторинга  која  одговара  свим  европским  стандардима, имајући  у  внду  да  је  
заілтита  животне  срсдиІте  веома  важап  сегмент  иаглег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Моіп-јгорннг  земјгјпта   

Активности  на  мовиторингу  квалитета  земЈЂишта  на  простору  у  обухвату  Hnaі-іa 
подразумевају  праћењс  стања  и  промеиа  у  охсвиру  следећих  параметара  земЈЂишта: 

- (І)нзичко -хемиј  ске  карактеристике  (оппЈти  параметри : физичко  хемиј  ски  
поісазатењи  гсвалитета , мнкроелемен -ги, теіпки  метали , специфични  органски  полутанги : 
угњоводоници , пестицнди ), 

- микробиолоіјтке  карактеристике  (садржај  оргаі-Іске  материје, укупан  
Садржај  органског  угњелика, садржај  опасних  и  ппетних  материја, тешгсих  метала, 
мит-тералиих  уња  и  Др!). 

Праћење  параметара  хсвалитста  земњипп-а  је  неопходно  врпіити  у  континуитету  
дуги  низ  годuuа, на  одре!)еним  местима  за  којс  је  утврfјепа  евидеі -јтна  угроженост  
гхараметара  стања  жијзотнс  средине. 

Контролу  квалнтета  земјБишја  потребuо  је  сгіроводитн  у  складу  са  Законом  о  
зашгити  животгте  среднне  ( Службени  гласннк  РС , бр.  135/04, 36/09, Зб(09-др. закон, 
72109-др.закоп , 43/11-УС, 14/јб, 76/ Ј 8, 95/18 и  95/15-др.закон) и  гјравилнаком  о  
дозвоњсним  којјичннама  огтасних  и  llјтстних  материја  у  зсмЈЂнпЈгу  и  водн  за  
наводг-г?авањс  и  мс-ј -одама  њиховог  испнтмвања  ( Службсј-н- гласј-јі- к  РС . бр. 23/94). 
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МОИІпОРЈІHГ  ВОДС  

Мопиторинг  вода  вргпи  се  у  складу  са  ЗакогІоМ  о  заНітити  животне  срсдине  
( СлужбсгІи  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон ,  72/09-др.закон, 43/П-УС  и  
14/16, 76/18, 95/12 и  95/15-др.закон), Законом  о  водама  ( Службени  гласник  РС1 , бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/12 др.закон), Правнлником  о  парамстрима  сісолошког  и  
хсМијскОг  статуса  површинских  вода  и  парамстрима  хсмијског  и  квантитативиог  
статуса  подзсмних  вода  ( Службени  гласпи l( РС , бр.  74/1 1) и  др  подзаконским  аг(тима. 

испитују  се  следсћи  параметри : тсмпература  воде, температура  ізаздука  (і-іa 
тсрепу), боја, мирис, видњивс  материје, рН, укупвс  суве  материје , жаренв  остатак, 
губитак  жарењем, суспендоване  материјс, таложнс  матсрије, НРј(, ВРј(5 
(хомогенизован  узорак), ВРК5 филтриран  узора t(), амонијак, нитрати , уња  
(угњенотетрахлоридНи  екстракт), сулфати, сулфиди, хлорuдu, гвокђе, фсполи , 
детсрџенти  (као  алкилбснзо  сулфој.тат), х-јатријум , укупни  фосфор, укупни  азот, 
калијум , електропроводњивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  мерења  треба  да  послужс  за  санацију  стања, а  база  података  за  
прорачуне  пројсктовања  систсма  за  пречишћавањс  отпадних  вода,  као  и  за  
І -пгформисањс  и  едукацију  грађана  из  ове  областн . 

МОнПТОРИПГ  ваздуха   
Мониторинг  треба  да  сс  вріпи  ради  процснс  аерозагађења  г-iа  основу  мерсних  или  

процењсних  података  и  добијања  информација  о  загађујућим  материјама , којс  
доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  огсо  извора  загађења . 

Коитролу  квалитета  ваздуха  треба  оргаlІизовати  тако  да  се  прво  извргпи  
идснтпфикација  свих  могућих  присутних  полутаната . Након  идснтификациј  е  
присутних  гхолутаната , потрсбНо  је  организовати  истсматско  нспитнваІ- е  квалитета  
ваздуха, мерењем  концентрациј  е  присутних  загађујућнх  материја . 

Праћсњс  и  контрола  ваздуха  па  прсдмстігом  подручју  ћс  се  врхпити  у  сгогаду  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службсни  гласнј-пс  РС , бр .  36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условиМа  за  мониторинг  н  захтевима  квалитста  ваздуха  ( Слу?кбсни  гласник  РС , бр. 
11/10, 75/10 u 63/13) и  др.подзаконским  актима. 

Мој-інтотпхгіг  бутсе   

Праћење  вивоа  буке  веопходно  је  извршити  у  складу  са  Законом  о  замтити  од  
буке  у  животној  средини  ( Службеии  гласник  РС , бр.  36/09 и  88/10), Праізилником  о  
методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  взвештаја  о  мерсњу  буке  ( Службсни  
гласник  РС , бр. 72/0) и  дрлодзаконским  актиМа  из  ове  области . 

Моіјиториі -іг  ОтгЈада   

Мониторинг  отпада  трсба  вршнтн  радг-і  из l-галажег -ћа  оптнмалі -јих  варнјаити  за  
рспiаiзање  санације  иасталог  отпада . 

У  циЈЂу  правилног  управњат-ћа  отпадом  неопходно  ј  с  і-ідсі -ітификовати  свс  врстс  
отпадіІкх  матсрија  којс  ће  сс  геІ-Ісрисати  н  гсласификоізати  према  пореклу  (опасаи  отпад, 
ісомуі -іалг-іи  чврст  отпад, иг-ідустр t-гјски  отпад), Поступаі -ће  са  отпадним  матсријама  трсба  
да  будс  у  складу  са  Закоиом  о  управЈћању  отпадом  ( Службсі -іи  гласі-інк  РС , бр. 36/09 
88/0, 14/16 и  95/18-др.заісон) и  осталим  подзакопскнм  ак- і -има. 
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јІј)сдвиђахкс  промсгіа  парамсгара  кЈзаЈЈитеТа  жнвотпс  срсдвпс  ва  подручју  
плаІка  

ј-{а  основу  свнх  података, користсћи  информациони  снстем  заштитс  животне  
срединс, могућс  јс  пЈ)сдвидетн, спрсчити  сколошкс  катастрофс  и  УТВј)ДНТИ  ОПТНМаЛПС  
мерс  за  санацију  и  рекулацИју  

Нодаци  о  стању  и  квалитсту  животнс  средине  првснствено  треба  да  буду  
усмсрснu на  формирањс  иігформационих  осјјова  за  фујікциовисање  система, глто  значи  
планнрано  и  перманснтно  формнрањс  заппса  у  бази  података  систсма  о  измсрсннм  и  
утврђеннм  врсдностима  парамстара  квалитета  СВИХ  слемената  животне  срсдинс . 

ііpunpcіua n азвођсње  прсвсгЈтпјзгіих  актиізпостп  заштнте  ЖИВОТнС  сј)едпие  

Превсг-ітивнс  активности  г•ја  заштити  животис  срсдине  се  припремају  и  
изврілавају  на  осноізу  прсдви l)ања  промсна  стања  животнс  средиис, и  посрсдно , на  
основу  аuализс  стања  и  квалитета  животне  средине . Припрсме  и  извођсње  
нрсвситнвних  актијзности  на  закптитн  жиізотЈіе  срсдннс  ТЈ)сба  да  обухізатају : 

- операгнвјіи  план  превегітивннх  активности  запгтитс  животііс  срсдинс, 

- израду  планова  превснтивног  дсловања  гја  појсдиначним  ЛоЈ(алИтетима, 

нзраду  ПЈ]ак•гова  потрсбннх  ресурса  за  планнранс  прсвсгктиізнс  актиізности  
на  заштитu животгіс  средине, 

припрсму  нсопходне  огтсративнс  докумснтацијс  3а  извођење  
преізеп-гнвних  актиЈзіхостн , 

израду  ігодлога  за  надзор  и  коитролу  извођсња  превеитивпих  активгіости  
заштите  и  

контролу  квалнтета  и3врпјених  поступака  на  заЈлтитн  животне  срсди}]е  

9. ПРІ4КАЗ  КОРІ4ШТіЕНЕ  МЕТОДОЛОГј4ЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  иЗРАди  

Пјжмењени  метод  рада  заснива  се  на  коптинуираном  постулку  усаглашавај-ћа  
ііроцсса  планирања  са  процесом  ндснтификације  проблсма, предлога  рсшсња  за  
спрсчаван)с  и  ублажавање , односно  предлога  мсра  заштитс  животне  средиііе  у  свим  
фазама  израдс  н  спровођсња  планског  докумснта . Мстодологија  сс  базuра  на  
поштоізању  Заісона  о  заштити  живој -ігс  средине, а  прс  свсга  Загсој-ја  о  стратснлсој  
гіроцсни  утицаја  на  жі-гвотну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  8Іј 0). 

Буду!iи  да  су  досадапіња  искуства  ііедоЈзоњі -га  у  примснг  стратепіісе  процсне  
прсдстоји  рсшавањс  бројних  проблсма . У  досадаглњој  пракси  стратешзсе  проценс  
планоіза  пј)исутна  сУ  два  пристуна : 

1) техмичка : који  предсіавња  гЈроілирењс  мстодологИјс  процеііс  у-iицаја  
проегспта  і-ra плановс  и  гiрограме  гдс  і -іujc проблсм  гірі4меп ]-гти  принциnс  за  
(ііроцсі -ку  уті-г  цај  а  ј-іа  жи]зо-п]у  срсдину ), 

2) Илаиерскг-: који  захтсва  бкfпіо  другачију  мстодологију  из  слсдсћгтх  
разлога : 

- плаі-јовм  су  знатно  сложснији  од  пројската , бавс  се  стратсілким  пнтањима  
и  имају  мањс  дсгаЈЂ uих  информацнја  о  жНізотној  срсдиі -іі-і. 
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- плапови  се  заснивају  ла  когхцепту  одрживог  развоја  н  у  већој  мсріт  поред  
еколошких  обухватају  друштвена  н  економска  питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулатнвиих  ефег(ата  у  
планском  подручју  нису  примењиве  симулационс  математичке  методе, 

- прн  доношењу  одлука  већн  је  утнцај  заиитересоваігих  страна  и  ІІарочито  
јавностн , због  чега  примењене  методе  и  рсзултати  процене  морају  бнти  разумЈЂиви  
учесницима  процеса  процене . 

Због  наведених  разлога  у  пракси  стратспіке  процене  гористе  се  најчсшће  
експертске  методе  као  што  су: коптролне  лнсте  и  упuтннци, матрице, 
мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ѕwoT аналпза, дел(ј)u метода, 
оцењивање  еколопіког  капацитета , аналнза  ланца  узрочно -последичних  веза, процејІа  
повредивости , процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  прнмепе  бнло  које  методе  појапњују  се  матрице  којима  се  
испитују  промене  које  би  изазвала  имплемснтација  плана  и  изабраннх  варијанти  
(укњучујући  и  ону  да  се  план  не  примени). Матрицс  се  формирају  успоставњањем  
односа  између  цињева  плагја, планских  решења  н  цињева  стратбілке  процене  са  
одговарајућ uм  индикаторима . 

У  овој  стратешкој  проценн  прнмењена  је  методологнја  процене  која  е  код  нас  
развијана  и  допугавапа  у  последњих  неколико  годuна и  која  је  углавном  у  
сагласиости  са  новијмм  приступима  и  упутствима  за  израду  стратеілке  процсне  у  
Европсісој  Унији. 

Опіпти  методолопiкu поступак  који  се  корuсти  прилнком  израде  стратешке  
процсне  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процеІіu састоји  се  uз  неколико  фаза, и  то: 

дсфигіисањс  садржаја  стратспЈке  
процене  — ѕсгеепн g (І)аза  

дефиаисање  обима  стратепіке  
процеие- sсоріпg фаза  

дефиі.гисањс  іспуіних  (битних) 

П  оомеі  іа  

Процена  у  ужем  смнслу  

4 
Гlредви l)аІће  (сагледавање ) 

послсднца  

ј, 
 

Стојаиови h Г, , npoueі -і a у-гицаја  на  жі-івотну  сј)еднну  И  ycnoіі u за  заі]ЈтЕіту  іі  унагіређеЕ -ће  жјјгоіне  
срсдине, Секторскн  прилог  за  ,,Генерални  план  ПріШТІІНе , ИАУС, ] 996 
Стојановн h ., Управлање  жнВоТіјом  срсдином  y npocropііou u урбаіІІІсІнчком  пііанііраіћу  Стаіће  и  

перспсі(Тнве, у  моііографијі -і  1Новііјн  rІ pucі y іі u ІІ  нскуства  у  пЈіаііНраіћу . иАУС, 2002 сір. I і  9- 40 
Стојаііовиі% U., H. Cnacі-іі%, Крнтиіки  осврт  ІІa прнмену  закоі{а  о  стратешкој  процеіііі  утнцаја  На  ЖІІВОТН  

среднну  у  гіросторном  и  урбаі-інсінчком  пзіанирању , H3грАДјГ,А, 1;ј)- і  2006, сгр. 5- 
A Ѕoі jrcc Book oіі  Ѕtrategіc Envі ronnі en(a і  Aѕѕeѕѕііі ent ofTranѕport іпГгаѕ tгuсtгге  PІ ans ап(t Pі ograіііѕ, 

European Conіmіѕіon DG TREN, Brtіѕѕek, October 2005 

4 7 



Одрсђивање  мера  

Когітрола  и  ревзија  

Њтплемет-ггација  

Анализирајући  гiоступак  изрпде  извештаја, може  се  закучити  да  се  он  састоји, 
и3 четири  основне  фазе: 

гголазне  основс, анализа  и  оцена  стања, 

процена  могућих  утицаја  иа  животну  средину , 

мере  заглтите  жиаотг-ге  средигге, 

гірограм  праћег-ња  стања  животне  срдине. 

Не  улазсћн  у  дегаЈБНијс  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласитн  да  
свака  фаза  има  своје  спецнфичности  и  г-гигсако  се  не  сме  запоставити  у  ГіОСТУПК  
интегралног  Јlланнј)аг-ња  животнс  средине. 

Нзвештај  о  стратештсој  процени  ради  се  у  фази  израде  г-гацрта  Плаиа  детањі-іе  
регулације  радне  зонс  исток  у  Hетроварадину . Оба  докумеІ-тта  бићс  изложсјіа  иа  јавј-ги  
увид  са  обезбе lјењсм  учешћа  јавности  у  разматрању  јјзвештаја  о  стратеплсој  процснн  
тре  упућивања  захтсва  за  добијањс  сагјЈасности  на  Извештај  о  стратешкој  процени . 

leuІіcohe npu т-тзјІаДІ-І  СтратенІІсе  процепе  утицаја  ІІa ?kПВОТП  средиггу  

У  процесу  нзраде  Стратешісе  гјроценс  утицаја  Гlлана  на  животну  средину  нису  
yotreue тешкоћс  којс  бu утицалс  на  тоіс  ј-т  поступагс  процене  утuцаја  стратештсог  
карактера  гlредметі -гог  ГЈлана  ј-та  животну  сl)едину.  За  оцеиу  стања  животне  средине  
извршеі-га  је  процена  иа  осі-іову  постојећих  податахса  о  стању  животне  среднне  плансјсог  
подручја, услова  ј-lадле)јсних  институција, природних  гсараістеристика , јсао  и  друге  
достугн -іе  докумег-Јтације . 

У  постуису  израде  Извепгтаја , усгтоставл,ена  је  сараді -ња  са  заинтсресоваі -тим  
оргат-гима  u оргај-гизацијама , овјташћеиим  Иј-тстНтуцијама  и  г-іадлежним  оргаі-іом  за  
посЈјоізе  заштите  животі-те  сј)едг-іі-іе. 

Уочет-гс  тешкоћс, значајне  за  квалитетну  процеі-гу  стања  животі -іе  средмі -іс  u Toic 
процег-іе  утг-гцаја  с-іратешісог  тарактера  су: 

- і-гспостојаі-bе  јединствене  методологнје  за  израду  Стратептісе  
nporіeі -І e y і -u цај  а  г-га  животпу  среднтіу , 

uenoc-і -ojaі-be лодатака  који  се  одт-іосе  ка  моІ -гиториі -іг  
?кивотне  среднне  на  простору  у  обухва-гу  nnaі-іa, rіa су  сходт-іо  і -оме  
ісоритпћсј -ти  гіодаці-г  за  мониторит -тг  са  најблнжих  мериих  њ-теста , Іcojі-і  ne 
і1рсдсТавлају  тіраву  сгіт-гку  сања  ЖІ-твОтнс  средНнс  прсдмстг -іог  прос-гора . 
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10. зАкЈјучци  ИЗВЕшТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

СтратехзЈка  процсна  утицаја  Плана  дстањЈје  регулације  радне  зоне  Г4сток  у  
Петроварадину  на  животну  средину  урађена  јс  у  поступку  израде  Гілана  дстазвне  
регулације  радне  зоне  исток  у  Hетроварадину , на  основу  Регдења  о  изради  стратешке  
Ііроцене  утицаја  плапа  детаЈвне  регулације  радне  зоне  Мсток  у  Петроварадину  на  
животну  средину, број  У 35-656/18 од  9.09.20 1 Ѕ . године  које  је  донела  Градска  управа  
за  урбанизам  к  стамбене  послове. 

Примењена  методологија  је  описапа  у  преткодном  поглавзву  и  сагласна  је  са  
претпоставкама  које  су  дефиuисане  у  оквиру  3акоиа  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  средину, којим  се  дефинипіе  садржина  извештаја  о  стратешкој  процеіји  
утицаја. 

Могуће  екололiко  оптерећење  животне  средине  зависи  од  реализације  
планираних  дсјІатности , технологuја  производње , режима  корипіћења  простора  и  
предузимања  планпраних  мера, као  и  мера  које  ће  се  утврдити  студијама  процене  
утицаја  за  делатности  за  хсоје  се  Mo)І(e захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину. 

ј-ја  основу  анализе  постојсћик  намена, комуналне  опремњеносги  простора  плана, 
успоставвеног  мониторинга  животне  средиuе  ј-ја  пОдрују  Града  ј-јовог  Сада  и  
планираних  активности  процењени  су  утицаји  на  ваздух, земњинјте, површинске  и  
подземне  воде  н  утврђене  су  мере  запітите . 

Прописане  мере  зајптите  )кивотне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  
непосредно  окружење, иа  постојеће  u nnanupaіІe активности  и  мере  заштите  животне  
средине  Іоје  се  односе  на  укупну  иi.іфраструј(Туру . 

Мањи  негативни  утицаји  које  је  могућб  очекивати  реализацијом  планскнх  
решења  су  ограниченог  иптелзитета  и  просторних  размера . да  би  се  овакви  утицајн  
свели  у  оквнре  који  неће  оптеретити  капацитете  простора , потребно  је  спроводити  мере  
за  спречавање  и  ограничавање  негативннх  утицаја  плана  на  животну  средину . 

Планско  penіeu)e усаглашено  ј  е  са  доставњеним  условима  надлежних  
институција . 

11. КОРИШТІЕНА  ДОКУМЕНТАДИЈА  

HPOHHCu: 
- Закон  о  заштити  )кИвотнс  средине  (,,Службени  гласннк  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09- 

др. закоu, 72/09-др.  закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/ 8 и  95/1 Ѕ-др.закон), 
-Закон  о  стратепікој  процеии  утицаја  на  жиізотну  средину  (,,Службсни  гласј-хик  РС  бр. 
135/04u 88/10), 

- Закон  о  проценк  утицаја  ка  животну  средину  ( Слукбенн  гласј-іик  РС , бј). 135/04 u 
36/09), 

- Уредба  о  утврђивању  Листе  nројеката  за  које  је  обавсзна  процена  уті-іцаја  и  Лнсте  
гхројеката  за  које  се  може  захтеваіи  процена  утицаја  Hu животпу  средину  (1 Службенн  
гласник  РС,ј , бр.  1 14/08), 

- закон  о  заіптити  природе  ( Службени  гласннк  РС , бр -  36/09. 88/10, 91/10 ислравка , 

14/16), 
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- Закон  о  планирању  и  изградњи  ( Службсни  гласник  РС11 ,72/2009, 31/2009 исп., 

64/2010 - одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука  УС, 50/2013 - одлуг(а  УС, 

98/2013 - одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 3 1/19, 37/19-др.закон  и  69/20) 

Правилник  о  дозвојвеиим  количинама  огіасних  и  штстних  матсрија  у  земЈвипЈту  и  
водн  за  наводњавање  и  методама  хвиховог  испитивања  (11Службсни  гласнигс  РС11 , бр. 
23/94), 

- закон  о  запітити  ваздуха  ( Службсни  гласник  РС , бр.  36/09 и  10/13), 

- Урсдба  о  условима  за  мовиторинг  и  зактсвима  квалитста  ваздуха  ( Службени  гласник  
РС , бр. 1 1/10, 75/10 и  63/13), 

- 3акон  о  водама  (T Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16 95/13 и  95/18-
др.закои), 
Урсдба  о  граничним  вредпостима  емисије  зага l)ујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  

њихово  достизан)е  ( Службенн  гласник  РС , бр.  67/11, 43/12 и  1/16), 
- Урсдба  о  граиичним  врсдностима  приоритетних  и  приоритстних  хазардних  супстанци  
којс  загајјују  повргиипске  водс  и  роковима  за  њихово  достизањс  ( Службспи  гласншс  
РС , бр.  24/14), 
- Урсдба  о  граничним  врсдностнма  загаГјујућих  матбрија  у  поврпгинскнм  н  ггодземним  
водама  и  сбдимснту  и  роковима  за  њuхово  достизан)с  (НСлужбсни  гласник  РС , бр. 
50/12), 
- 3аког-г  о  запјгити  од  буке  у  животној  срсдини  ( СЈјужбснн  гласник  РС , бр. 36/09 и  
8 8/ 1 0), 
- Урсдба  о  индикаторима  букс, граничним  вредностима , мстодама  за  оцењи)зат-Бс  
нндикатора  букс, узиемнравања  и  глтстинх  сфската  букс  у  животној  срсдини  
( Слу)кбсі-іи  гласннк  РС , бр.75/10), 
-закон  о  смањењу  ризика  од  lсатастро4)а  Н  уггравЈЋаг-bу  ват-Ірсдним  снтуацијама  
(,,Службсни  гласнј-хк  РС , бр.  7/1 8), 

-3акоі-т  о  радиациој -јој  и  нуклсарі -іо  сигурности  и  бсзбсдности  ( Слу)кбеІ-ти  гласник  РС , 
бр. 95/18), 

-Закон  о  заштити  од  нсјонизујујих  зрачег-bа  ( Службснв  гласник  РС , бр. 36/09), 

-ПравиЈІгіиЈс  о  граІ-гицама  излагања  нсј  от-тизујуhим  зрачењима  ( Службсј-ти  гласт-гик  ЈС , 
бр.ј  04/09), 

-3ак01-І  о  управњању  отпадом  ( Службснт4 гласник  РС , бр. 36/09, 83/10, 14/16 95/18-
д1).зат(о ), 

-Правuлнuк  о  начину  ст(Јтадиштст-bа, паковања  м  обелс?кавања  onaci-ior отпада  
( Службсни  гласник  РС . бр. 92/ 10), 

-Правнлник  о  условима  І-і  начину  сакуплања . складиштсња  и  трстмана  отпада  који  се  
користт-г  као  сскундарна  сировнна  илг4 за  добиан,с  снергије  ( Слукбсни  гласник  РС . 
бр . 98/10), 

- правuлниіс  о  условима  за  поставј bање  І-іосуда  за  сакупњањс  отгтада  ( Службсни  лист  
Града  Новог  Садаі , бр. 19/11. 7/14), 

- 3акоі-т  о  културним  добрима  (Слукбеии  гЈјасі -тик  РС , бр 71/94. 52/1 1 - др. загсон  u 
99/1 і  др. закон), 

- ЈІравт-ілі-іик  о  мстодагта  мсрсња  букс , садржиин  и  обнму  т-тзвсіптаја  о  мсрењу  буке  
( СЈту?гсбст-ти  глас  пик  РС . бр. 72/ 1 0). 
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12. ГРАјјјЧКИ  ПРНЛОЗИ  

Извод  из  Генсралног  Плана  Града  Новог  Сада  до  202 1 .године А4 
2. Постоје1 е  стање  (аеро-фото  снимак) 1 :20000 
З. Плаи  намсне  поврхііина , са  гтланом  саобраћаја , рсгулације  и  нивелацијс  
(извод  из  плана)  1:2500 
5. Инжењсрско  - геолопјка  карта  1 :20000 
б. Педолоuіка  карта   1 :20000 
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