
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поВодоМ  разматрања  Предлога  плана  детањне  регулације  дела  
радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IV северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину, Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  Х  седници  од  8. фебруара  2021. године, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стру tјној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IV 
северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  
утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину  пре  њиховог  излагања  најавни  увид  са  100. 
седнице  од  27.08.2020. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  
Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  
зоне  Север  ІУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину  
са  п3. @авне) седнице  Комисије  за  планове  од  14.01.2021. године. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПНЈТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-510/20191 
8. фебруар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  
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На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службсни  гласник  
Републике 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  Х  ссдници  од  8. фебруара  2021. године , доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА  РАДНЕ  ЗОНЕ  СЕВЕР  ІУ  СЕВЕРНО  Од  ИНФРАСТРУКТУРНОГ  

КОРИДОРА  У  НОВОм  САДУ  

1. УВОд  

План  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IУ  ссверно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду  (у  дајем  тексту : План), обухвата  подручје  површине  88,95 ha y 
северном  делу  грађевинског  подручја  Новог  Сада, у  Катастарској  општини  (у  дањем  
тексту: КО) Нови  Сад  11ј . 

Обухваћени  простор  се  налази  између  државног  ііута  ІА  реда  ознаке  1 (Е-75) 
(државна  граница  са  Мађарском  (гранични  прелаз  Хоргош) - Нови  Сад  - Београд  - Ниш  
Врање  - државна  граница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  Прешево) (у  дањем  тексту: дП  
АI (Е-75)) и  великог  инфраструктурног  коридора  који  се  протсжс  кроз  радну  зону  Север  
ју. Са  јужне  стране  је  планирани  комплекс  за  пречишћавање  отпадних  вода, а  са  северне  
секундарни  одбрамбени  насип  и  црпна  станица  

1.1. Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи . 
План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детањне  регулације  дела  радне  

зоне  ,,Север  IУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  22/19). 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  План  генералнс  регулације  радне  зоне  у  
североисточном  делу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/15 и  
52/15 - исправка) (у  дањем  тексту: План  генералне  регулације),  који  је  дефинисао  да  је  
основ  за  реализацију  обухваћеног  простора  план  генералне  регулације  уз  обавезну  разраду  
урбанистичким  пројектом , а  у  случају  потребе  увођења  јавних  површина, обавезна  је  
израда  плана  детањне  регулације . 

1.2. Извод  из  Плана  генсралне  регулације  

Пословање  у  радним  зонама  секундарних  и  терцијарних  делатности  и  на  улазним  
правцима, норед  заштитног  зеленила  и  комуналних  површина, представња  
најзаступњенију  намену  простора, која  се  планира  на  око  450 ћа. Планира  се  дањи  развој  
радне  зоне  ,,Север  јУ , у  којој  ће  се  реализовати  комплекси  различитих  делатности  из  
области  секундарног  и  терцијарног  сектора . 
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Заштитно  зеленило  се  планира  дуж  саобраћајних  и  инфраструктурних  праваца . 

Најзначајнију  улогу  у  саобраћајној  мрежи  има  ДП  АІ  (Е-75) односно  сервисна  
саобраћајница  у  регулацији  дП  АІ  (Е-75) која  секундарну  мрежу  обухваћеног  простора  

повезује  и  омогућава  добру  повезаност . 
На  обухваћеном  простору  се  планирају  индустријски  садржаји , а  самим  тим  и  

саобраћај  на  овом  просторује  димензионисан  да  задоволи  све  јјотребе  будућих  корисника . 

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  у  
оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  
канализационе  мреже  сепаратног  типа. 

Отпадне  воде  радне  зоне  ,,Север  јУ ,, насела  Клиса, Каћ  и  Шангај , као  и  
атмосферска  вода  радне  зоне  ,,Север  ІУ , одводе  се  преко  постојећег  колектора  заједничког  
типа, профила  од  150/120 см  до  250/150 см. 

Укупно  прикупњене  воде  се  пре  испуштања  у  дунав  препумпавају  два  пута, прво  на  

црпној  станици  ,,Север  јУ , а  затим  на  црпној  станици  ,,Ратно  острво , а  све  у  цилу  
спречавања  загађења  изворишта  ,,Ратно  острво . 

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  потрошача  биће  
трансформаторске  станице  (у  далем  тексту: ТС) 1 10/20 kV ,,Нови  Сад  9 која  се  налази  у  
средишњем  делу  подручја . 

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  
система, употребом  локалних  топлотних  извора  и  обновливих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбедити  са  Главне  мерно-

регулационе  гасне  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  ј  која  се  налази  уз  западну  границу  
подручја . 

Правила  уређсња  и  грађења  и  остали  услови  за  уређење  просторне  целинс  за  
које  је  основ  за  реализацију  план  генералнс  регулације  

,,Простор  измсђу  ДП  АІ  (Е75) и  планиране  индустријске  саобраhајнице  
намењен  пословању  у  радним  зонама  

Простор  између  ДП  АІ  (Е75) и  планиране  индустријске  саобраћајнице  намењен  
пословању  и  околне  саобраћајнице  реализоваће  се  на  основу  овог  плана. Простор  обухвата  
површину  од  65,71 ћа. 

Планом  су  разграничене  површине  јавне  намене  од  површина  за  остале  намене . 

Површинејавне  намене  су  саобраћајне  површине . 
,,Сви  елементи  за  реализацију  планираних  саобраћајница  дати  су  на  графичком  

прилогу, а  простор  у  функцији  пословања  потребно  је  разрадити  урбанистичким  пројектом . 

Простор  ће  се  инфраструктурно  опремити . Усмеравајућа  правила  и  услови  
прикњучења  дати  су  у  овом  плану  у  поглавлу  ,,б. Трасе, коридори  и  капацитети  

а  трасе  су  предочене  у  графичким  приказима  по  областима : саобраћај , 

водна  и  енергетска  инфраструктура . 
За  површине  осталих  намена  (пословање  у  радним  зонама) обавезна  је  израда  

урбанистичког  пројекта, а  у  случају  потребе  увођења  јавних  површина, обавезна  је  израда  
плана  деталне  регулације . 
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Услови  за  уређење  простора  за  које  је  обавезна  израда  урбанистичког  пројекта  

,,Простор  између  ДП  АІ  (Е75) и  планиране  индустријске  саобраћајнице  
намењен  пословању  у  радним  зонама  

Простор  величине  око  52,44 ћа  опредењен  је  за  реализацију  на  основу  овог  плана  и  
обавезну  разраду  урбанистичким  пројектом . Простор  обухвата  земњиште  у  намени  
пословања  у  радним  зонама  секундарних  и  терцијарних  делатности . 

Коте  терена  крећу  се  од  745 50 до  76,50 м  н.в., што  не  задовоњава  услове  за  изградњу  
нланираних  садржаја .  У  том  смислу  се  нивелационим  планом  гіредвиђа  насипање  терена  на  
коте  од  76,80 до  77,30 м  н.в, односно  просечно  на  коту  77,00 м  н.в. 

Урбанистички  параметри  који  ће  се  примењивати  у  дањој  разради  су: 

- максимални  индекс  заузетости  50 %, а  индекс  изграђености  0,51,5; 

дозвоњена  спратност  објеката  је  приземње  или  П+1 (максимално  П+2); висина  
објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 м; подрумска  или  сутеренска  
етажа  се  не  rірепоручује , а  унутар  постојећих  комплекса  ускладити  спратност; 

- за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  условњава  
се  спратност; 

- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса ; 
- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса ; 

комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина, 
комплекси  величине  1-5 ћа  25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  30-50 % зелених  
површина . 

,,Простор  се  може  реализовати  као  јединствен  комплекс 5  а  могуће  је  задржати  
постојеће  парцеле  и  организовати  више  мањих  комплекса . У  том  случају  атарски  путеви  би  
били  јавне  површине  у  функцији  противпожарних  баријера , које  се  не  могу  третирати  као  
улични  фронт  за  парцелацију . Дозвоњена  је  и  препарцелација ,  односно  укрупњавање  
парцела. 

У  случају  потребе  увођења  јавних  површина, обавезна  је  израда  плана  детањне  

Услови  за  уређење  простора  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  
регулације  

,,Пословање  у  радним  зонама  

Простори  намењени  радним  зонама  опредењени  су  за  развој  секундарних  и  
терцијарних  делатности . Секундарне  делатности  обухватају : индустрију , грађевинарство  и  
производно  занатство , док  у  терцијарне  делатности  спадају  садржаји  из  области  трговине , 
туризма  и  угоститењства , услужног  занатства, финансијских , техничких  и  пословних  
услуга, саобраћаја  и  комуналних  делатности . Намена  секундарних  и  терцијарних  
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делатности  подразумева  и  различите  привредне  садржаје  и3 области  трговине  на  велико  и  
трговине  на  мало, грађевинарства , саобраћаја  и  веза, и  прерађивачке  индустрије  која  ће  
користити  савремену  технологију  за  своје  технолошке  процесе. 

У  радној  зони  ће  се  лоцирати  предузећа  чија  делатност  захтева  веће  просторе  и  која, 
због  свог  карактеристичног  радног  процеса, морају  бити  просторно  груписана . Реализоваће  
се  на  основу  плана  детањне  регулације , уз  обавезу  израде  процене  утицаја  на  животну  
средину  за  потенцијалне  загађиваче  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  
области . Планом  детањнс  регулације  се  за  поједине  делове  зоне  може  условњавати  израда  
урбанистичких  пројеката . 

На  простору  радне  зоне  није  дозвоњено  одлагање  отгјадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  или  у  затвореним  просторима . 
Овакви  садржаји  се  могу  планирати  у  западном  делу  радне  зоне, јужно  од  планираног  
индустријског  колосека, али  тако  да  се  не  налазе  уз  значајне  друмске  правце . 

Могућаје  изградња  азила  за  напуштенс  животиње  и  комплекс  за  одлагање  и  третман  
анималног  отпада. 

Све  постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим, уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  максималног  индекса  
заузетости  и  индекса  

У  радној  зони  ће  се  примењивати  следећи  урбанистички  параметри : 
- нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика, да  

имају  излаз  на  јавну  површину, а  величина  за  већину  нових  комплекса  је  
минимално  2000 м2  са  фронтом  інирине  минимум  25 м; 

- максималан  индекс  заузетостије  50 %, а  индекс  изграђености  0,5-1,5; 
дозвоњена  спратност  објекатаје  приземње  или  п+1 (максимално  П+2); висина  
објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 м; подрумска  или  
сутеренска  етажа  се  не  препоручује , а  унутар  постојећих  комплекса  ускладити  
спратност; 
за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  
условњава  се  спратност; 

- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса ; 
- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса ; 

комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  поврпіина, 
комплекси  величине  1-5 ћа  25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  30-50 % зелених  
површина . 

,,Зеленило  

3аштитно  зеленило  се  планира  дуж  саобраћајних  и  инфраструктурних  праваца  и  
основна  мује  функција  заштита  простора . Реализоваће  се  као  затравњене  површине, засади  
високог  дрвећа  или  ће  се  сачувати  аутохтона  вегетација , у  зависности  од  поло?каја. 

Заштитно  зеленнло  шуиеје  простор  у  којем  се  пошумњене  површине  углавном  
задржавају , а  у  северној  зони  планирају  се  и  нови  засади  шуме. 

,,Уз  дп  АІ  (Е75), у  оквиру  заштитног  зеленила, потребно  је  формирати  шири  зелени  
загптитни  појас, од  неколико  редова  високог  листопадног  дрвећа  и  групација  шибња, који  
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би  био  повезан  са  постојећим  (тополиком ) и  планираним  шумама. То  би  требало  да  буде  
веза  дела  северног  полукружног  зеленог  коридора, који  прати  ДП  АІ  (Е75) повезујући  
заштитно  зеленило  индустрије , и  улазних  праваца  у  град. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

,,Атмосферске  воде, се  на  већем  делу  простора, одводе  преко  мелиорационих  канала  
који  функционишу  у  склопу  мелиорационих  сливова  ,,Врбак  и  ,,Ратно  острво . У  оквиру  
система  функционишу  две  мелиорационе  црпне  станице  ,,Врбак  и  ,,Калиште . 

,,Атмосферске  воде  ће  се  преко  зацевлене  канализационе  мреже  одводити  према  
мелиорационом  каналу  ,,Чикош  и  ,,Субић-дунавац , односно  преко  мелиоративног  слива  
,,Ратно  острво  према  крајњем  реципијенту  Дунаву. 

,,Планира  се  измепјтање , односно  укидање , постојећих  мелиорационих  канала  који  
се  налазе  на  осталом  грађевинском  землишта, уз  услов  да  се  прстходно  реализује  
атмосферска  канализациона  мрежа  у  регулацији  улице, како  би  се  омогућило  несметано  
одвођење  атмосферских  вода  и  у  складу  са  остваривањем  планираних  нивелационих  
карактеристика  терена  (насипање ). 

1.3. Цил  доношсња  Плана  

Цињ  израде  и  доношења  Планаје  преиспитивање  просторних  капацитета  и  увођење  
новихјавних  површина  (улица) у  сврху  омогућавања  нове  изградње . Утврдиће  се  правила  
уређења  и  грађења  у  складу  са  правилима  дефинисаним  планом  генералне  регулације .  У  
цињу  повећања  капацитета  постојеће  мелиорационе  црпне  станице  ,,Врбак , План  ће  
утврдити  могућности  реконструкције  постојеће , односно  услове  за  изградњу  нове  црпне  
станице . 

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

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађевинско  подручје  које  је  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  111, 
унутар  описане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 
3218/1, 215/4 и  3218/2. Од  ове  тачке  у  правцујугоистока  граница  пратијужну  регулациону  
линију  дП  АІ  (Е-75) до  тромеђе  парцела  бр. 3 192/5, 3 192/6 и  329 1/1. дање, граница  скреће  
у  правцу  југа  прати  источну  границу  парцела  бр. 3192/5 и  941/1 до  пресека  са  осовином  
планиране  саобраћајнице . Од  ове  тачке, граница  скреће  у  правцу  запада, прати  осовину  
планиране  саобраћајнице  до  пресека  са  продуженим  правцем  западне  регулационе  линије  
планираног  пречистача . дање, граница  скреће  у  правцу  југа, прати  претходно  описани  
продужени  правац, западну  регулациону  линију  планираног  пречистача  и  продуженим  
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правацем  долази  До  осовине  постојеће  саобраћајнице . 0д  ове  тачке, граница  скреће  у  
правцу  северозапада , прати  осовину  постојеће  саобраћајнице  и  продуженим  правцем  
долази  До  јуЖНе  границе  парцеле  број  850/1, затим  скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  
парцеле  број  850/1 До  тромсђе  парцела  бр. 850/1, 850/2 и  896/2 (саобраћајница ). дале, 
граница  скреће  ка  северозападу , прати  западну  границу  парцела  бр. 850/2 и  3229/1 (пут), 
затим  скреће  ка  североистоку , прати  северну  границу  парцела  бр. 3229/1 (пут), 845 и  847/1 
до  тромеђе  парцела  бр.  847/1, 3182/9 и  3180 (канал). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
северозападу , прати  јужну  границу  парцеле  број  3 180 (канал) до  пресека  са  источном  
регулационом  линијом  планиране  саобраћајнице , коју  прати  до  јужне  планиране  
регулационе  линије  насипа . дање, граница  пресеца  насип  и  преко  осовинске  тачке  број  
11223 долази  до  преломне  тачкс  на  граници  парцела  бр. 32 18/1 (насип) и  2 19/2, затим  прати  
западну  границу  парцеле  број  219/2 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 219/2, 233/1 и  3 і 75/17 
(канал). Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  североистоку , управним  правцем  пресеца  парцелу  
број  3175/17 (канал) и  долази  до  источне  границе  парцеле  број  3175/17 (канал), затим  
скреће  кајугу, прати  источну  границу  парцеле  број  3 175/17 (канал) до  тромеђе  парцела  бр. 
3175/17 (канал), 216 и  219/1. дање, граница  скреће  ка  североистоку , прати  северну  границу  
парцела  бр. 219/1 и  3218/1 (насип) и  долази  до  почетне  тачка  описа  границе  Плана. 

Планомје  обухваћено  88,95 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. Намена  површина  и  концепција  уређења  простора  

Коицепција  уређења  простора  утврђена  Планом  генералне  регулације  је  основа  за  
дању  разраду  и  дефинисање  намене  простора  обухваћеног  овим  планом . 

Простор  је  у  највећој  мери  намењен  пословању . Саобраћајно  је  добро  повезан  са  
околним  садржајима . Радна  зона  Север  јУ  конципиранаје  на  начин  да  са  аспекта  саобраћаја  
има  повоњне  услове  за  развој  пословања . Близина  ДП  АІ  (Е-75) представла  погодност  за  
обавњање  привредних  делатности  и  одлучујуће  ће  опредењивати  потенцијалне  
инвеститоре  у  будућности  да  реализују  пословне  садржаје  баш  на  овом  простору . 

Са  дП  АІ  (Б-75) простор  је  повезан  индиректно  преко  сервисне  саобраћајнице . 
Реализацијом  индустријске  саобраћајнице  која  пресеца  простор  обухваћен  Планом  у  
најјужнијем  делу  омогућиће  се  брза  веза  са  железничком  станицом и  градом . 
Постојећа  саобраћајница , Пут  шајкашког  одреда  која  представла  примарну  саобраћајницу  
у  мрежи  града, повезује  простор  са  осталим  садржајима  у  радној  зони, а  Планом  је  
дефинисана  секундарна  саобраћајна  мрежа  која  омогућава  формирање  нових  пословних  
комплекса . 

Преовлађујућа  намена  на  овом  простору  је  пословање  из  области  секундарних  и  
терцијарних  сировина . Секундарне  делатности  обухватају : индустрију , грађевинарство  и  
производно  занатство , док  у  терцијарне  делатности  спадају  садржаји  из  области  трговине , 
услужног  занатства , финансијских , техничких  и  пословних  услуга, саобраћаја  и  
комуналних  делатности . Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  и  
различите  привредне  садржаје  из  области  трговине  на  велико  и  трговине  на  мало, 
саобраћаја  и  веза  и  прерађивачке  индустрије  које  ће  користити  савремену  технологију  за  
своје  технолошке  процесе. На  простору  ове  радне  зоне  могу  се  лоцирати : погони  
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индустрије  мстала  и  неметала, производње  боја  и  лакова, средстава  за  прање, затим  резане  
грађе, електроиндустрије , производње  текстила, кожс  и  папира  и  комплекси  из  области  
грађевинарства , трговине , и  саобраћаја  и  веза . Такође  се  предлажу  различити  облици  
производног  занатства  који  су  везани  за  прераду  дрвета , метала, текстила, коже  и  
пластичних  маса. 

Зелене  површине  утврђене  овим  планом  имају  функцију  зајлтите  и  формиране  су  у  
зони  отворених  канала  који  се  задржавају  и  који  су  дефинисани  као  водно  земњиште . 

Заштитно  зеленило  - шуме  је  простор  у  којем  се  пошумњене  површине  углавном  

задржавају , а  планирају  се  и  нови  засади  шуме. 
У  обухвату  Плана  значајану  улогу  имају  отворени  канали  који  ће  се  укинути  по  

реализацији  атмосферске  канализације , што  ће  омогућити  формирање  нових  пословних  
комплекса , 

3.2. Нумерички  показатењи  

Табела: Нумерички  показатењи  

НАМЕНА  
- Површина  

(ha) 
Проценат  

(%) 

ПОСЛОВАЊЕ  43,18 48,55 

- секундарног  и  терцијарног  сектора  43,18 48,55 

ЗЕЛЕНИЛО  31,19 35,06 

- заштитно  зеленило  5,47 6,15 

- заштитно  зеленило шуме  25,60 28,78 

уређена  зелена  површина  0,12 0,13 

ВОДНо  ЗЕМЈБИШТЕ  2,95 3,31 

- отворени  канали  2,52 2,83 

- површине  за  хидротехничке  захвате  0,43 0,48 

САОБРАЋАЈ  11,63 13,08 

- улице  11,23 12,62 

- некатегорисани  путеви  0,40 0,46 

укупНо  88,95 100 

Нумерички  показатењи  приказани  су  у  складу  са  градфичким  приказом  број  2 ,,План  
намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације , у  размери  1:2500. 

3.3. План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.3.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђеие  површине  јавне  намене . Од  целих  и  делова  постојећих  пардела  
образоваће  се  парцепе  површина  јавне  намене, према  графичком  приказу  број  3 ,,План  
регулације  површинајавне  намене  са  елементима  парцелације  у  размери  1:2500. 



Површинејавне  намене  су: 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 920/2, 925/2, 935/2, 943/1, 944/2, 944/3, 945/1 
и  делови  парцела  бр. 896/2, 897/1, 898/1, 898/3, 899, 900, 901(6, 903/3, 911/4, 916/13, 
919/1, 919/2, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 923/2, 924/1, 925/1, 928/1, 929/1, 930/1, 931/1, 
932/1, 941/1, 942, 944/1, 945/2, 947/1, 947/2, 3183/3, 3185/4, 3192/1, 3229/1; 

- нскатегорисани  пут: део  парцеле  број  3229/1; 
зелена  површина : делови  парцела  бр. 916/6 и  917; 

- ВоДно  ЗСМЈЂИШТС  (канал): целе  парцеле  бр. 843, 3180, 3185/4, 3192/3, 3192/4, 3192/5, 
3277/3, 5409/1 и  делови  парцела  бр. 832/1, 3175/17 и  3183/3; 

- насип: део  парцеле  број  3218/1; 
црпна  станица : целе  парцеле  бр. 219/1, 219/2 и  делови  парцела  бр. 835 и  944/1. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројСва  парцела  на  
графнчком  приказу, важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  
на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела  и  постојеће  објекте . 
Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  дате  на  
графичком  приказу. 

Грађевинске  парцеле  се  најчешће  формирају  деобом  постојећих  парцела, под  
условима  датим  у  овом  плану. 

3.3.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  Планом  налази  се  на  југоисточном  делу  града, на  надморској  
висини  од  74,00 nі  до  76,00 м. Теренје  у  висинском  погледу  неуређен . да  би  се  остварила  
могућност  реализације  појединих  делова  зоне, неопходно  је  насипање  терена  до  коте  која  
обезбеђује  сигурност  и  могућност  одводњавања  површинских  и  подземних  вода. Коте  
нивелације  планираних  саобраћајница  се  крећу  од  76,75 nі  до  78,50 nі . Нагиб  нивелете  
саобраћајницаје  испод  0,5 %. 

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

3.4. Трасе, коридори  и  капацитсти  инфраструктуре  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  

(саобраћајне  површине ) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  реілења  датог  у  графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  управјЂањејавним  површинама  или  ималац  
јавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  

8 
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квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  
постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  оД  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  perynunіy одређену  област. 

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућаје  фазна  реализација . 

3.4.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Планирани  садржаји  на  обухваћеном  простору  се  ослањају  на  режијску  
саобраћајницу  уз  ДП  АІ  (Е-75) којаје  ван  обухвата  Плана. Са  запада  и  севера  простора  у  
обухвату  Плана  су  изграђене  индустријске  саобраћајнице  којима  се  овај  простор  повезује  
са  режијском  саобраћајницом  уз  ДП  АІ  (Е-75) и  са  старим  Каћким  путем  и  дање  са  Каћом , 
односно  градом . дефинисана  је  саобраћајна  мрежа  унутар  обухвата  Плана  у  складу  са  
просторним  могућностима . Планиран  је. поред  постојећег , још  један  прикњучак  
саобраћајнице , унутар  обухвата  Плана, на  режијску  саобраћајницу  уз  ДП  АІ  (Е-75). 
Омогућеноје  повезиванје  овог  простора  са  осталом  саобраћајном  мрежом  радне  зоне  Север  
ју, Паркирање  на  обукваћеном  простору  ће  се  решавати  у  оквиру  парцела. Дуж  ДП  ЛI (Е-
75), Пута  шајкашког  одреда  и  одбрамбеног  насипа  се  планира  бициклистичка  стаза. Уз  све  
саобраћајнице  се  планирају  пешачке  стазе, а  бициклистичке  у  појединим , зависности  од  
функције  саобраћајнице  у  мрежи . Јавни  саобраћај  ће  се  и  у  планском  периоду  одвијати  дуж  
режијске  саобраћајнице  Др?кавног  пута  јБ  реда  ознаке  12 и  изграђених  индустријских  
саобраћајница . Паркирање  и  гаражирање  путничких  и  теретних  возила  обезбеђује  се  на  
парцели , изван  јавних  површина  и  реализује  се  истовремено  са  основним  садржајем  на  
парцели, према  нормативима  паркирања  у  зависности  од  функције  објекта . 

3.4.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже, која  
ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

У  западној  и  северној  улици  изграђенаје  водоводна  мрежа  профила  200 шм. 
Планира  се  изградња  водоводне  мреже  профила  О  200 мм  у  свим  новопланираним  

улицама , са  повезивањем  на  постојећу  мрежу. 
Планирана  водоводна  мрежа  задовоњиће  потребе  за  санитарном  водом  будућих  

корисника , 
Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  могуће  је  решити  локално , преко  

бушених  бунара  на  парцелама  корисника . 
Положај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  датје  на  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  биће  решено  преко  сепаратне  
канализационе  мреже! 

Отпадне  воде  ће  се  преко  постојеће  и  ііланиране  канализационе  мреже  одводити  ка  
канализационом  систему  Града  Новог  Сада! 

У  западној  и  севервој  улици  постоји  изграђепа  канализациона  мрежа  отпадних  вода  
профила 300 мм. Укупно  прикупјbене  воде  се  преко  постојеће  црпне  станице  
препумпавају  ка  постојећој  примарној  канализацији  дуж  старог  Каћког  пута. 

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  канализациопе  мреже  отпадних  пода  у  
свим  новопланираним  улицама  где  то  околна  намена  захтева . Планирана  мрежа  биће  
профила  О  250 мм  и  О  300 mnі . 

Планом  се  омогућава  реализација  црпних  станица  отпадних  вода  у  регулацији  
улице, уколико  се  укаже  потреба  за  тим . Црпне  станице  реализовати  у  регулацији  улице, 
шахтног  типа. 

Отпадне  воде  које  се  упујптају  у  канализацију , морају  имати  карактеристике  кућних  
отпадних  вода. Отпадне  воде  нестандардног  квалитета  пре  упуштања  у  канализацију , 
морају  се  примарно  пречистити . Стандардизација  отпадних  вода  (пречишћавање ) односи  
се  само  на  технолошке  отпадне  воде  и  у  зависности  од  њихових  карактеристика  биће  
примењен  одговарајући  третман . 

У  северном  делу  простора , налази  се  црпна  станица  ,,Врбак . Планом  се  омогућава  
њена  рекоііструкција , као  и  изградња  нове  црпне  станице, с  обзиром  да  је  капацитет  
постојеће  црпне  станице  у  потпуности  искоришћен . Нову  црпну  станицу  ,,Врбак  
реализовати  у  свему  према  условима  Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине . 
Капацитет  црпне  станице  мора  бити  тако  димензионисан , да  омогући  несметану  евакуацију  
атмосферских  вода  са  узводног  дела  мелиорационог  слива  

Постојећи  мелиорациони  канали  обухваћени  Планом  делом  се  задржавају  као  
отворени , у  зонама  које  су  намењене  заштитном  зеленилу , док  се  у  зони  пословања , где  се  
предвиђа  интензивна  изградња, планира  зацевњење  постојећих  мелиорационих  канала. 

У  оквиру  пословне  зоне  атмосферске  воде  ће  се  преко  планиране  зацевњене  уличне  
канализационе  мреже  атмосферских  вода  одвести  према  постојећем  отвореном  каналу  

који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Ратно Уз  постојећи  
мелиорациони  канал  планира  се  заштитни  појас  ширине  5 м, мерено  од  горње  ивице  
канала . У  овом  појасу  забрањена  је  изградња  објеката  и  садња  дрвећа, појас  мора  остати  
слободан  за  пролаз  механизације  која  одржава  канал . 

Планом  се  предвиђа  укидање  појединих  деоница  отворених  мелиорационих  канала  
у  зони  пословања , њихову  улогу  преузеће  зацевњена  атмосферска  канализација . 
Атмосферска  канализација  биће  профила  од  О  300 мм  до  O 1100 nіm. Планом  се  омогућава  
корекциј  а  профила  атмосферске  канализациј  е, кроз  израду  пројектно  техничке  
документације . 

У  цињу  растерећења  уличне  канализационе  мреже  атмосферских  вода, као  и  
постојећих  мелиорационих  канала , планира  се  изградња  ретензија  за  привремено  
прихватање  атмосферских  вода  унутар  комплекса, с  обзиром  да  су  Јавно  комунално  
предузеће  ,,Водовод  и Нови  Сад  ограничили  количину  атмосферских  вода  
која  се  са  осталог  грађевинског  земњишта  може  директно  упустити  у  канализациону  мрежу  
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на  30 1/ѕ/ha. Све  количине  изнад  наведе  вредности  привремено  ће  се  прихватитати  у  
ретензији  унутар  парцеле . 

Пре  упуштања  атмосферских  вода  у  отворени  мелиорациони  канал, истеје  потребно  
третирати  на  сепаратору . 

У  средишњем  делу  простора  планира  се  изградња  црпне  станице  атмосферских  
вода, за  потребе  њиховог  препумпавања . 

Планом  се  условњава  да  приоритет  у  реализацији  инфраструктуре  има  атмосферска  
канализација , с  обзиром  на  то  даје  постојећа  канализациона  мрежа  оријентисана  на  канале  
који  се  затрпавају , па  да  не  би  дошло  до  проблема  у  одвођењу  атмосферских  вода  са  
постојећих  пословних  комплекса  који  се  налазе  у  непосредној  близини . 

Положај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  
број  4 ,,План  водне  инфраструктуре , у  размери  1:2500. 

Одбрана  од  поплава  

У  обухвату  Плана  налази  се  секундарни  насип  ,,Каћки , који  представња  другу  
одбрамбену  линију  Града  Новог  Сада. Постојећи  секундарни  насип  задржава  се  као  такав, 
уз  могућност  реконструкције  и  текућег  одржавања, а  у  складу  са  потребама  водопривреде , 

уз  секундарни  насип  ,,Каћки  планира  се  заштитни  појас  ширине  10 гп, мерено  од  
ножице  насипа, обострано . 

У  заштитном  појасу  насипа  и  канала, забрањенаје  изградња  објеката  високоградње  
и  садња  дрвећа, као  и  друге  активности  дефинисане  чланом  133. Закона  о  водама  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 — др.  закон). 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  од  око  75,30 м  н.в., 
- минимални  ниво  подземних  вода  од  око  73,60 м  н.в. 
Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад- 

југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.4.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  потрошача  је  ТС  110/20 kV 
Нови  Сад  911  која  се  налази  југоисточно  изван  подручја . Од  ове  ТС  ће  полазити  20 kV 
мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  мрежајавног  осветњења  и  нисконапонска  
0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  
електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . ТС  ,,Нови  Сад  9 је  потребно  
реконструисати  и  проширити  према  истоку  и  северу  због  уградње  још  једног  
трансформатора . 
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У  наредном  временском  периоду  очекује  се  привођење  намени  неизграђеног  
простора, што  ће  довести  до  изградње  нових  ТС  20/0,4 kV. Нове  ТС  се  могу  градити  као  
слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  
техничком  регулативом . І-Іове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  пословних  објеката, у  
приземњу  објекта. Не  планира  се  изградња  нових  ТС  на  угловима  парцела  које  се  налазе  уз  
раскрснице  саобраћајница , осим  у  изузетним  случајевима  (ако  је  парцела  за  ТС  већ  
ф  ормирана  или  ако  не  постоје  друге  просторно -техничке  могућности ). Свим  ТС  потребно  
је  обезбедити  колски  прилаз  піирине  минимално  З  м  (и  висине  минимално  З,5м, у  случају  
постојања  пасажа) ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  
се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу  која  ће  се  градити  подземво . На  просторима  
планиране  изградње  планира  се  изградња  инсталације  јавног  осветњења . Приликом  
реализацијејавног  осветњења  пројектовати  такав  положај  стубова  и  расветних  тела  који  ће  
омогућити  равномерни  осветњај  како  коловозних , тако  и  пешачко-бициклистичких  
површина . 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  
БПС  дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблова. 

У  непосредној  близини  обухвата  предметног  плана  налазе  се  трасе  трасе  110 kV 
далековода  којије  у  власнипітву  ,,Електромрежа  Србије  А.д. 

1. 110 kV бр.  1005 ТС  ,,Нови  Сад  3- ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  
2. 110 kV бр. 176/1 ТС  ,,Нови  Сад  З - ТС  ,,Нови  Сад  9 
З. 110 kV бр.  176/2 ТС  ,,Нови  Сад  9- ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  
4. 110 ку  бр.  176/3 ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  - ТС  ,,Нови  Сад  4 

5. 110 kV бр. 175 ТС  ,,Нови  Сад  З - ТС  ,,Нови  Сад  4 

Утицај  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  електропроводног  
материјала  (цевоводе ), у  зависности  од  насењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  
максималној  удањености  од  1000 м  од  осе  далековода . У  зависности  од  специфичне  
отпорности  тла  и  насењености  подручја, у  случају  градње  телекомуникационих  водова , 
потребно  је  анализирати  утицај  далековода  на  максималној  удањености  од  3000 м  од  осе  
далековода . 

Снабдевањс  ТоплоТном  енсргијом  
Подручје  обухваћено  Планом  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  

гасификационог  система, локалних  топлотних  извора  и  обновњивих  извора  енергије . 
Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  вршити  са  Главне  мерно-регулационе  

гасне  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  I која  се  налазијугозападно  изван  подручја . Од  ГМРСје  
изграђен  гасовод  притиска  до  16 bar за  потребе  снабдевања  гасом  потрошача  који  се  налазе  
у  околном  подручју  Плана . Планирани  пословни  комппекси  ће  се  снабдевати  гасом  са  
постојеће  или  планиране  мреже  изградњом  прикњучка  и  сопствених  мерно-регулационих  
станица  (МРС). Од  МРС  ће  се  градити  нископритисна  мрежа  до  објеката . Приликом  
изградње  МРС  и  гасоводнс  мреже  потребноје  придржавати  се  свих  ва?кећих  правилиика  и  
техничких  услова  које  се  односе  на  цеви  под  притиском . 
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Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибав.њање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 

Остав.ња  се  могућност  пословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  погонског  енергента  који  не  утиче  штетно  на  животну  
средину . 

06новливи  извори  енергије  

На  обухваћеном  подручју  постоји  могућност  коришћења  обновњивих  извора  
енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  системи  - дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  
не  рачуна  код  индекса  изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  
енергетска  ефикасност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система  - 
ваздушних  колектора , Тромб-Мипіеловог  зида  и  сл. 

Активни  соларни  системи  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
производњу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровиим  површинама  и  фасадама  објеката, где  
просторно -технички  услови  то  дозвозЋавају ; 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  поврјuинама), за  осветњење  
рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  
урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалишта  и  сл.) дозвоњава  се  
поставњање  фотонапонских  панела; 

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

Енергија  биомасе  

Бнергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  објеката  
коришћењем  брикета, пелета  и  других  iiроизвода  од  биомасе  као  енергената  у  локалним  
топлотним  изворима . 

Постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије  из  биомасе  или  у  
комбинацији  са  другим  ОИЕ  могу  се  градити  у  оквиру  пословно-производних  комплекса . 
3а  изградњу  оваквих  објеката  обавезна  је  израда  урбанистичког  пројекта . Такође  је  
обавезна  израда  процене  утицаја  на  животну  средину. 
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Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  хлађења  
објеката . Ако  се  поставјвају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  поставјвати  
искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) 
потребноје  прибавити  сагласност  надлежног  органа . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

3.4.4. Мсре  енергетскс  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката , као  и  приликом  опремања  енергетском  инфраструктуром , 
потребноје  применити  следеће  мере: 

- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику , положају  и  повоњној  оријентацији  
објеката , као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

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

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

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови , 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  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  прикјвучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  опреми  
уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.4.5. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
ко  мун  и  кациј  а. 
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Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  nлатформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  кабинети  се  могу  
поставњати  на  осталом  землишту, као  и  најавној  површини, у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  nостоје  просторііе  и  техничке  могућности . 
Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 nі  од  осовине . Уколико  се  кабинети  
nоставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту , потребно  имје  обезбедити  колски  nриступ  
ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  гіриводних  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). 

да  би  се  обезбедило  пропіирење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  nодземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  улица  
резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

Планира  се  дање  проніирење  каnацитета  у  постојећој  мрежи  (оптички  каблови  Нови  
Сад  - Нови  Београд  и  Нови  Сад  Шајкаш). Паралелно  са  постојећим  и  планираним  
нафтоводима  и  продуктоводима  извести  и  оптичке  каблове  за  систем  дањинског  надзора  и  
управњања  и  системе  катодне  заштите . 

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбенихјединица , стамбених  зграда  са  више  
корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребноје  поставити  
инсталацију  заједничког  антенског  система , који  омогућава  независан  пријем  услуга  радио  
и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  координатама  
450093.96N 1904240.02 Е  

Планира  се  потпуна  покривеност  обухваћеног  подручја  сигналом  мобилне  
телефоније  свих  надлежних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  уз  поштовање  
следећих  услова : 

- антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефоније  се  могу  
поставњати  у  оквиру  регулације  површина  јавне  намене  (на  стубове  јавне  
расвете, семафорске  стубове  и  сл.), уз  сагласност  управњачајавним  земњиштем  
и  власника  објекта  на  који  се  поставла  (стуба); 

- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставлати  
на  кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  
тих  објеката ; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  nарцелама  намењеним  
пословању  уз  обавезну  сагласност  власника ; базне  станице  поставњати  у  
подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице ; 
антенске  системе  поставлати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
nрепорука  из  ове  области; 
уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
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обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система , а  посебно  утицај  на  оближгБе  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  мишлење  
надлежне  управе . 

3.5. План  уређења  зелених  површина  

План  је  утврдио  две  категорије  зеленила , једно  у  функцији  заштите  - шуме, а  другу  
као  јавну  уређену  зелену  површину . Као  категорија  јавног  зеленила  планирано  је  и  
линијско  зеленило  - дрвореди . Поред  овога, значајну  улогу  има  зеленило  у  оквиру  
планираних  пословних  компекса . 

У  депу  простора  где  се  налазе  огледне  површине  ,,Института  за  низијско  шумарство  
и  животну (блокови  1, 2, З, 4 и  11), а  које  су  под  засадима  топола , постоји  
могућност  коришћегБа  овог  землишта  у  намени  заштитног  зеленила  и  за  производњу  
дрвета  и  енергије  из  обновливих  извора . 

На  крајњем  југу  простора  обухваћеног  Планом  уз  део  канала  број  4 (блок  9), јавна  
зелена  повшина  уредиће  се  садњом  високе  брзорастуће  вегетације  на  потребној  удалености  
од  зоне  заштите  канала. 

Унутар  ових  намена  није  планирана  изградња  објеката . 
Линијско  зеленило  - дрвореди  реализоваће  се  садњом  дрвореда, једностраних  или  

двостраних , а  према  дозвоњеним  условима  профила  улица. 
Пешачке  комуникације  треба  да  су  под  крошњама  листопадног  дрвећа, а  све  

слободне  површине  треба  употпунити  декоративном  вегетацијом . 
Пословни  комплекси  озелењаваће  се  у  складу  са  наменом  и  величином  комплекса , 

а  учешће  зелених  површина  је  дефинисано  на  следећи  начин : комплекси  величине  до  1 ћа  
треба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина . Комплекси  већи  од  1 ћа  треба  да  имају  
минимално  25 % зелених  површина  и  учешће  високог  зеленила  од  60 % у  односу  на  
утврђени  степен . 

При  формирању  зелених  површина  унутар  пословног  комплекса  најизраженије  ће  
бити  подизање  зеленог  заштитног  појаса  ободом  самог  комплекса . У  оквиру  заштитног  
појаса  могуће  је  формирати  различите  спратности  - садња  двоструког  дрвореда  и  
?кбунастих  врста . 

Главне  функције  ових  зелених  површина  су  стварање  поволног  микроклимата , 
заштита  од  прашине, гасова  и  буке  намена  које  окружују  овај  простор . У  производним  
зонама  зеленило  треба  да  омогући  изолацију  главних  административних  ијавних  објеката  
и  главних  пејпачких  праваца . 

Површине  које  се  неће  одмах  реализовати  могу  привремено  да  се  затраве , или  да  се  
засаде  брзорастућим  дрвећем, које  се  у  случају  потребе  касније  може  пресадити  на  друге  
просторе . 

Избор  билних  врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње , карактеру  и  
коііцентрацији  пЈтетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким , функционалним  и  
декоративним  својствима . Засади  треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  гасове , 
дим  и  прашину . 
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При  озелењавању  користити  претежно  аутохтоне  сорте  и  избегавати  садњу  
инвазивних  врста  би.њака. 

3.6. Заштита  градитењског  наслеђа  

На  простору  у  обухвату  Плана  у  свиденцицји  стручне  службе  заііітите  не  постоје  
заштићена  културна  добра, као  ни  подаци  о  забележеним  локалитетима  са  археолошким  
садржајем . У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  гласникРС , 

бр! 71/94, 52/11 Др.  закони, 99/11 - Др. закон  и  6/20 - др. закон), ако  се  у  току  извођења  
грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  археолошка  налазишта  unu археолошке  предмете , 
извођач  радоваје  дужан  да  одмах, без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  
за  заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништн  и  не  оштети  u да  
се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  комеје  откривен . 

3.7. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Заштита  природних  добара  

Обухваћени  простор  не  припада  простору  под  заштитом , али  се  налази  у  
непосредној  близини  станuшта  заштићених  и  строго  заштuћеннх  дивњих  врста  NЅА14d. 

Мере  заштите  

1) У  појасу  до  200 м  од  станишта  NЅА14d поштовати  следеће  мере: 
- резервисати  простор  за  појас  заштитног  зеленила  на  локацијама  на  којима  се  

најефнкасније  смањује  утицај  осветњења  и  ширење  буке; у  случају  блокова  са  
већим  бројем  корисннка  може  се  предвидети  подизање  два  или  више  
паралелних  појаса  високог  зеленила ; 
применити  одговарајућа  решења  заштите  природних  и  блиско-природних  
делова  станиніта /коридора  од  утицаја  светлости : смањена  висина  светлосннх  
тела, усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  објектима, 
ограничење  трајања  осветњењана  прву  половину  ноћи; примена  застора  којима  
се  спречава  раснпање  светлости  nрема  небу, односно  према  станишту ; 

- за  потребе  заштите  орнитофауне , планирање  кровне  површине  треба  да  
nодразумева  коришћење  грађевинско -техничких  решења  којима  се  на  најмању  
могућу  меру  смањује  рефлексија  сунчевог  зрачења, што  подразумева  
нскњучење  употребе  рефлектујућих  површина ; 
прнменити  одговарајућа  планска  и  грађевинско -техннчка  решења  за  смањење  
утицаја  буке: лоцирање  саобраћајница  н  активности  који  су  извори  буке  на  
већем  растојању  од  станишта /коридора, одговарајући  распоред  објеката  нли  
примена  заштитних  баријера  према  осет.њивом  простору, прнгушење  буке  на  
самом  извору  настанка  и  сл; резервисање  простора  за  појас  заштитног  зеленила  
на  локацијама  на  којима  се  најефикасније  смањује  утицај  освет.њења  и  ширења  
буке; 
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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  околни  
простор . 

2) У  појасу  до  500 м  од  станишта  NЅА 4d забрањују  се : 
планскајпројектна  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидролошког  
режима  од  којих  зависи  функционалност  коридора  и  очување  дивјих  врста  и  
њихових  станишта . 

Инжењерско  - геолошки  и  nрироднн  услови  

Према  погодности  за  изградњу, на  простору  у  обухвату  Плана  застушвен  је  терен  
непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  1,5 О,5 kg/см2) 

Литолошка  кпасификацu]а  

Литолошку  класификацију  обухваћеног  простора  чини  старији  речни  нанос, 
глиновито  песковит  до  извесног  степена  консолидован . 

Педолоіика  структура  

3аступњени  тип  землишта  на  простору  у  обухвату  Плана  је  алувијално  землиште  
(флувисол ) - забарено . 

Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичке  карактеристике  условлене  су  инжењерско -геолошким  карактеристикама  
тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  другим  факторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  подручје  Града  Новог  Сада  налази  се  у  
зони  осмог  степена  Mcѕ  скале. Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  
разликовати  за  + 1° MCѕ  што  је  потребно  проверити  истражним  радовима . 

Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено -континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  клине . Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина , док  су  зиме  хладне , са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактеријпе  са  два  максимума: јули 72,8 
ммlм2  и  децембар  58,5 мм/м2; и  два  минимума: март  35,3 мм/м2  и  септембар 33,4 
мм/м2, при  чему  је  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  у  распону  од  60-80 % током  целе  године . 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правци  ветра  

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,81 и  1,31 m/ѕ! 
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Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине , у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 

- др  закон, 43/11 -УС, 14/165  76/18, 95/18 -др. закон  и  95/8 
- др. закон), прнликом  

реализације  планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 
Опасност  од  могућих  акцидената  у  производњи , складиштењу  и  транспорту  

представњају  потенцијалне  изворе  угрожавања  са  краткорочним , дугорочним , 
реверзибилним  и  иреверзибилним  последицама , 

Због  наведених  разлога  постојеће  и  планиране  делатности  на  простору  обухвата  
Плана  могу  изазвати  негативне  утицаје  по  животНу  средину , уколико  се  не  примене  
планиране  мере  заштите, а  које  се  односе  на  заштиту  земЈБишта , заштиту  површинских  и  
подземних  вода,  заштиту  природних  и  створених  вредности 5  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  рсконструкцији  постојећих  
капацитета  или  изградњи  нових  објеката, сагледају  утицаји  на  квалитет  животне  средине  и  
да  се  код  избора  технологије  врши  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, 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  
на  животну  средину  у  складу  са  3аконом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  
које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  
утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС  број  114/08), обавезно  је  покретање  
поступка  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Заштита  ваздуха  

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

 бр. 11/10, 
75/10 и  63/13), Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  
из  постројења  за  сагоревање  (,,Слу)кбени  гласник  РС , 

 број  6/16) и  другим  подзаконским  
актима. 

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

На  простору  у  обухвату  Плана, уз  постојеће  саобраћајнице  планиранеје  и  изградња  
нових, па  се  очекују  значајне  емисије  угЈБенмоноксида , угвоводоника  и  азотних  оксида  у  
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ваздух, будући  да  су  бснзински  мотори  главни  извори  загађсња  оловом , док  дизел  мотори  
емитују  велике  количине  чађи  и  дима. Услови  и  мерс  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  
подразумевају  контролу  емисије , успоставлање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  
у  складу  са  резултатима  мерења, адекватним  мерама  ограничавање  емисије  загађујућих  
материја  до  дозвоњених  граница . 

Планирањем  зелсних  површина  дуж  саобраћајница  и  инфраструктурних  праваца, 
према  хидротехничким  зонама, побоњшаће  се  микроклиматски  услови  обухваћеног  
простора . 

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

Заштита  землшита  
Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  простору  Плана  обавсзују  све, да  

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

Загађивач  земњишта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  матсрија  загађује  
земњиште, дужан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  зсмњишта . 

На  подручјима  угроженим  отпадним  водама  изградиће  се  затворена  каналска  мрежа  
за  одвођење  отпадних  вода. 

Заулене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  се  
прихватити  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  течни  
отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  захтевима . 

Праћење  параметара  квалитета  землиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Землиште  трсба  контролисати  у  складу  са  
Правилником  о  дозволеним  количинама  опасних  и  штстних  материја  у  земњишту  и  води  
за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (.,Службени  гласник  РС  број  23/94). 

Једна  од  мера  заштите  земњишта  јесте  и  спречавањс  одлагања  отпада  на  места  која  
нису  намењена  за  ту  намену. У  складу  са  важећим  прописима, приликом  извођења  радова, 
инвеститор  јс  дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  
нарушавања  слојевите  структуре  земњишта, као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  
карактеристимака  тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објекта . 

Загнтита  вода  

Заштита  вода  биће  остварена  појптовањем  следеће  законске  регулативе : 
Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 
- др.закон ), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/1 1, 48/12 и  1/16), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  24/14), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слу?кбени  
гласник  РС , број  50/12), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  
ову  област. 
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Условно  чисте  атмосферске  воде  (воде  са  кровних  површина, надстрешница , 
тротоара  и  сл., као  расхладне  воде), чији  квалитет  одговара  ІІ  класи  вода, могу  се  без  
пречишћавања , Ііутем  уређених  испуста , одвести  ујавну  атмосферску  канаЈіизацију  према  
условима  надлежног  комуналног  предузећа . 

Атмосферске  воде  са  запрњаних  или  зауњених  површина  (паркинг, саобраћајнице , 
манипулативнн  простор  и  сл,) планирати  уз  одговарајући  контролисани  прихват  и  третман  
на  објекту  за  примарно  пречишћавање  пре  испуштања  у  интерну  канализациону  мрежу  
атмосферске  канализације . 

За  санитарно-фекалне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде  планирати  
испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу  па  потом  на  насењски  или  централни  упоВ, у  
складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  
нивоу  града  Новог  Сада. 

Забрањено  је  упуштање  непречишћених , односно  недовоњно  пречишћених  
отпадних  вода  термички  загађених  вода  у  еколошки  коридор . Зауњене  атмосферске  
отпадне  воде  треба  да  буду  адекватно  прикупњене  и  пречишћене  (коришћењем  таложника  
и  сепаратора  уња  и  масти). Обавезан  је  предтретман  процесних  отпадних  вода  до  нивоа  
квалитета  дозвоњеног  за  упуштање  у  канализациони  систем  насења  а  третман  ефлуената  
индивидуалним  nутем  вршити  према  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Мере  заштите  од  отпадних  материја  

Одлагање  отпадака  на  местима  која  нису  одређена  за  ту  намену  није  дозвоњено , као  
и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  као  
секундарне  сировине . Са  отпацима  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  заштита  
)кивотне  средине  од  њиховог  штетног  дејства , организовано  сакупњање, рационално  
коришћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  квалитета  за  дању  
прераду , као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање , односно  складиштење  отпадака . 
Неопходно  је  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  у  оквиру  планираног  
подручја : комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад , опасан  отпад. 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/1 0, 14/16 и  95/1 8 - др. закон), Правилником  
о  начину  складиштења , паковања  и  обеле?кавања  опасног  отпада  (,,Службени  гласник  РС  
број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , складиштења  и  третмана  
отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (,,Службени  
гласник  РС  број  98/10), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Број, врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  
отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  гласник  Града  Новог бр . 
25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19), 
инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  потребне  документације  прибави  
сагласност  од  надлежног  - Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  о  потребном  
броју, врсти  и  месту  за  поставњање  посуда. 
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Ове  површине  морају  исnуњавати  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  озбињних  складишних  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја , потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  материја  

Заштита  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/іО) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативних  утицаја  
буке  на  животну  средину . 

Корисници  планираних  објеката  с  радним  просторијама  у  којима  ће  бити  смештена  
оруђа  за  рад  и  уређаји  са  изворима  буке, морају, пре  пуштања  у  рад  у  редован  погон  тих  
оруђа  и  уређаја, извршити  мерења  нивоа  буке  на  радним  местима  и  у  радним  просторијама , 
ради  проверавања  да  ли  бука  прелази  допуштени  ниво  прописан  Правилником  о  
превентивним  мерама  за  безбедан  и  здрав  рад  при  излагању  буци  (,,Службени  гласник  РС , 
бр  96/11, 78/15 и  93/19). 

Регулисање  саобраћаја , правилна  звучна  сигнализација , поштовање  прописа  свих  
учесника  у  саобраћају , контрола  техничке  исправности  возила  и  искњучивање  из  
саобраћаја  технички  неисправних  возила  допринели  би  снижавању  укупног  нивоа  буке. 

Формирањем  зелених  површина  унутар  радних  комплекса  и  дуж  саобраћајница  
значајно  ће  се  смањити  ниво  буке . 

3аштита  од  јонизујућсг  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 . 

Поред  радиоактивних  супстанци, за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  штетне , треба  
водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  у  извесној  мери  и  могу  
бити  штегни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  користе. 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 
- извори  нискофреквентног  електромагнетског  поња, као  што  су: ТС, постројење  

електричне  вуче, 
- електроенергетски  водови  тј , надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  

дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 
- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  

време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  
осетњивости , 

- природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 
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Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачена  потребно  је  обезбедити  услове  
за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  контролу  
радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Потребно  је: 
- сакуплање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 

успоставлање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења, 

- спречавање  недозволеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачењима , 
- обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
- означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  на  прописан  

начин, 
- примена  средстава  и  опреме  за  заштиту  од  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

Ради  заштите  одјонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходноје  поштовати  следећу  
законску  регулативу : 

- Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  95/18 и  10/19). 
3акон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласннк  РС , број  36/09) и  
Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  РС  број  і 04/09). 

Неопходно  је  планирати  изворе  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса  у  
складу  са  одредбама  Закона  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  и  извршити  стручну  оцену  
оптерећења  животне  средине  за  поједине  изворе  и  могућност  поставњања  нових, уз  обавезу  
да  се  прикаже  постојеће  и  планирано  стање. 

Идентификација  хазарда  и  опасне  и  штетне  матсрије  

Радна  зона  Север  јУ  се  ослања  на  зону  санитарне  заштите  изворишта  Ратно  острво , 
па  постоји  могућност  да  планиране  активности  могу  имати  негативне  ефекте  по  квалитет  
вода  и  земњивјта . 

Управо  из  тог  разлога , неопходно  је  поштовати  све  мере  заштите  вода  и  землишта  
прописане  одговарајућом  законском  регулативом  и  мере  загнтите  при  превозу  оnасне  робе. 

С  обзиром  на  то  да  се  у  радној  зони  планирају  капацитети  из  области  секундарних  
и  терцијарних  делатности , односно  делатности  у  фукнцији  ііолопривредне  производње , 
како  би  се  сnречило  настајање  хазарда  при  обавлању  делатноти  из  ових  области, 
неопходнаје  контрола  и  примена  мера  заштите . 

У  радној  зони  Север  IУ  постоје  изграђени  индустријски  погони  који  се  могу  
означити  као  севесо  постројења . Неопходноје  испо nјтовати  сву  законску  регулативу  из  ове  
области : Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  
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израде  Извенттаја  о  безбедности  и  Плана  заштите  од  удсса  (,,Службени  гласник  РС , 
 број  

41/10), Директиву  82/501/ЕЕС  (Ссвесо  11 дирсктива), Правилник  о  садржини  обавсштења  
о  новом  севесо  постројењу  односно  комплексу, постојећем  ссвесо  постројењу , односно  
комплексу  и  о  трајном  престапку  рада  севесо  постројења , односно  комплекса  (,,Службени  
гласник  РС , број  41/10), Правилник  о  листи  опасних  материја  и  њиховим  количинама  и  
критеријумима  за  одређивање  врсте  документа  које  израђује  оператер  ссвесо  постројења , 
односно  комплекса  (,,Службени  гласник  РС  бр. 4 1/10, 5 1/15 и  50/1 8) и  др. 

Заптита  од  акцидената1  

Са  аспекта  вулнерабилности  за  све  објекте  и  постројења  који  могу  бити  узрок  удеса  
ІІІ/Iv u ІІ /ІІІ  нивоа  потребно  је  урадити  процену  ризика  и  сачинити  планове  заштите . 
Проценом  је  потребно  обухватити  и  објекте  и  постројења  у  којима  је  могући  ниво  удеса  І  и  
11, при  чему  треба  обухватити  и  хазардна  својства  материја  у  процесу, као  и  концентрације  
од  значаја. Проценом  ризика  треба  да  се  идентификује  и  квантификује  подручје  где  
потенцијално  може  доћи  до  настанка  хемијског  удеса  што  је  значајан  предуслов  за  
адекватно  планирање  превенције , припреме, реаговања  на  удес  и  санације  последица  
(управј uање  ризиком). 

3.8. Услови  и  мере  заштите  од  елемеитарних  нспогода  и  других  несрсћа  

У  цију  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору , при  њиховом  
пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , који  се  односе  
на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  падавина, дебњина  

Акциденти  (удеси) - догађаји  на  нивоу  оператора , процесног  постројења , фабрике  и  шире, који  доводе  
до  ванредне  ситуације  са  и  без  последица  по  њудско  здравње, живоТНу  средину  и  материјална  добра. 
- Вулнерабилност  (повредивост ) 
Повредиви  објскти  сви  на  удес  осетњиви  објекти  на  индустријском  комплексу  или  шире, укњучујући  

њуде, привредне, комуналне  и  стамбене  објекте , привредна  и  природна  добра, као  и  супстрате  животне  
средине. 
- Хазард  (опасност) - свака  ситуација  која  има  потенцијал  да  изазове  повређивање  и  штету  по  здравње, 
животну  средину  и  материјална  добра. 
- Хемијски  акциденти  - акциденти  у  које  су  укњучене  хазардне  материје . 
- Одговор  на  удес  - скуп  мера  и  поступака  који  на  основу  анализе  последица  и  процене  ризика, а  у  складу  
са  планом  заштите  у  случају  хемијских  удеса, треба  да  зауставс  и  изолују  хазардни  (опасни) процес , 
ограниче  ефекте, минимизирају  последице  и  санирају  стање. 
- Опасне  и  штетне  материјс  - гасовите, течне  или  чврсте  материје  настале  у  процесу  производње , при  
уптреби , промету, превозу, ускладиштењу  и  чувању  и  које  могу  својим  особинама  угрозити  живот  и  
здравње  њуди  или  ?кивотну  средину , као  и  сировине  од  којих  се  nроизводе  опасне  материје  и  отпади , ако  
имају  особине  тих  материја. 
- Превенција  - скуп  мера  и  поступака  на  нивоу  оnштих  постројења , индустријског  коплекса  и  шире  
заједнице , који  имају  за  цињ  спречавање  настанка  удеса, смањивање  вероватноће  настака  удеса  и  
минимизирање  nоследица. 
- Прихватњивост  ризика  прихватњивје  онај  ризик  којим  се  може  управњати , однос l{о  kОд  кога  су  могуће  
последице  по  здравње  њуди, животну  средину  и  материјална  добра  сведене  у  границе  прихватњивости . 
- Процена  ризика  процес  којим  се  одређује  значајност  ризика  на  основу  вероватноће  настанка  удеса  и  
могућих  последица . 
- Управњање  ризиком  представња  мере  и  поступке  ггревенције , приnреме  и  одговора  на  удес, као  и  
санацију  стања  у  цињу  смањивања  ризика  и  стварања  услова  под  којим  ризик  може  да  буде  прихватњив . 
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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  пепогоде  и  
мере  убла)кавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  непогода  или  
удеса. 

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

Ради  заштите  од  елементарних  непогода  и  другuх  несрећа, органи  државне  управе, 
органи  локалне  самоуправе  и  привредна  друштва  и  друга  правна  лица, у  оквиру  својих  
іірава  и  дужности , дужна  су  да  обезбеде  да  се  становништво , односно  запослени , склоне  у  
склониціта  н  друге  објекте  погодне  за  заштиту . 

Склањање  луди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  
коришћење  постојећих  склоништа, другнх  заштитних  објеката, прнлагођавање  нових  и  
постојећнх  комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  
заінтиту  и  склањање, њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  н  
других  несрећа . 

Као  другн  заштитнн  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије . 
Као  јавна  склоништа  могу  се  користити  и  постојећи  комунални , саобраћајни  и  други  

инфраструктурни  објекти  испод  површине  тла, прилагођени  за  склањање . 
Инвеститор  је  дужан  да  прнликом  изградње  новнх  комуналних  и  других  објеката  у  

градовима  прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 
Приликом  изградње  стамбених  објеката  са  подрумима , над  подрумским  

просторијама , гради  се  ојачана  плоча  која  може  да  издржи  урушавање  објекта . 
Изградња, прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  

за  склањање  становниінтва  врши  се  у  складу  са  прописима . 

Услови  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  катастрофа  

Према  процени  којаје  рађена  за  потребе  израде  Генералног  плана  града  Новог  Сада, 
постоји  могућност  да  град  угрозе  елементарне  непогоде, које  настају  деловањем  природних  
сила: поплаве  од  споњних  и  унутрашњих  вода, нагомилавање  леда  на  водотоцнма , 
земњотреси , олујни  ветрови, снежни  наносн , 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  територије  Града  Новог  Сада  спада  у  зону  угрожену  земњотресима  
јачине  80  MCѕ, докједан  део  бачке  стране  спада  у  зону  од  7° МСЅ, иако  не  постоји  карта  
сеизмичке  микрорејонизацнје . 
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Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  оД  80  MCЅ, објекти  морају  
бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  грађевинске  конструкције  
(,,Службени  гласник  РС  бр.  89/19 и  52/20). 

Мере  заштите  од  пожара  

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

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

 број  1/18) и  Правилник  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  пожара  
стамбених  и  пословних  објеката  и  објеката  јавне  намене  (,,Службени  гласник  РС  број  
22/19). 

Омогућава  се  коришћење  постојећих  и  планира  изградња  нових  ватрогасних  
хидраната  у  складу  са  Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  
мрсже  за  гашење  пожара  (,,Слу)кбени  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  87/1 8 - др. закон), инвеститор  мора  прибавити  сагласност  на  техничку  
документацију  од  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије, Сектора  за  
ванредне  ситуације , Управе  за  ванредне  ситуације . 

При  урсђењу  и  изградњи  свих  неопходних  садржаја  станице  за  снабдевање  горивом  
поштовати  Правилник  о  техничким  нормативима  за  безбедност  од  пожара  и  експлозија  
станица  за  снабдевање  горивом  превозних  средстава  у  друмском  саобраћају , мањих  
пловила, мањих  привредних  и  спортских  ваздухоплова  (,,Слу)кбени  гласник  рС , 

 бр. 54/17 
и  34/19). 

3.9. Усдови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  

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

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  стандардом  
ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама. 
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3.10. Степен  комуналне  овремлености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  грађевинске  
дозволе  

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајвих  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  обухваћеном  простору, њихове  
капацитете , те  потребе  за  комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  простора  на  
којима  се  планирају, неопходан  услов  за  реализацију  ових  садр)кајаје  системско  опремање  
комуналном  инфраструктуром . Ово  подразумева  прикњучење  на  изграђену  или  планирану  
водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мре)ку. 

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

Такође , потребе  за  технолошком  водом  у  цињу  одржавања  зеленила  могуће  је  
решити  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева  преко  бушених  бунара . 

4. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

Планом  су  дефинисана  правила  изградње  за  све  планиране  намене  на  обухваћеном  
простору . Пре  изградње  потребноје  насипање  терена  на  безбедну  коту. 

Утврђивање  регулационе  и  грађевинске  линије  

Планом  је  дефинисана  намена  површина, а  у  односу  на  планиране  намене, 
дефинисане  су  улице  које  омогућавају  приступ  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  секундарних  
саобраћајница  најчешће  су  20 м. Пут  Шајкашког  одреда  дефинисанје  у  ширини  од  5 до  
30 м, а  планирана  индустријска  саобраћајница  реализоваће  се  ширине  40 м. Задржава  се  
траса  постојећег  некатегорисаног  пута . Сви  технички  елементи  дефинисани  су  на  
графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације , 
уразмери  1:2500. 

У  односу  на  регулационе  линије , планиране  су  грађевинске  линије . За  планиране  
објекте  утврђенаје  грађевинска  линија  на  удањености  минимално  5-15 м  од  регулационе  
линије, зависно  од  категорије  саобраћајнице . У  зони  између  регулационе  и  грађевинске  
линије  могућеје  поставити  објекте  портирнице , рекламне  елементе  и  сл. 
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Услови  уређења  и  грађења 2  

Пословање  

Пословање  у  овој  радној  зони  развијаће  се  унутар  области  секундарних  и  
терцијарних  делатности . Реализоваће  се  на  основу  овог  плана, уз  обавезу  израде  процене  
утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  у  складу  са  законском  регулативом  
која  важи  у  тој  области . 

На  простору  радне  зоне  није  дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  или  се  организује  у  затвореним  
просторuма. Овакви  садржаји  се  не  могу  реализовати  уз  значајне  друмске  правце . 

Планом  се  условлава  израда  урбанистичких  пројеката  за  нове  комплексе  веће  од  1 
ћа  или  за  пословне  комплексе  на  којима  је  услед  промене  технологнје  неопходно  
преuспuтати  просторне  услове , ако  нови  технолошки  процес  захтева  сложену  организацију  
садржаја  на  комплесу  или  другачнје  услове  у  смислу  опремања  инфраструктуром . 

Нове  парцеле  треба  да  буду  прнближно  правилног  геометрнјског  облика, да  uмају  
излаз  на  јавну  површину, а  величина  је  дефuнисана  у  завuсности  од  намене  u положаја  
парцеле  у  простору . На  графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене  
са  елементuма у  размери  1:2500, дефинисанu су  обавезни  елементи  
парцелацuје, а  дефuнисана  су  u правила  парцелације  по  планuраним  наменама . Обавезно  
обједнњавање  на  површинама  осталих  намена  планирано  је  на  простору  где  не  постоје  
друге  опције  формирања  грађевинске  парцеле,  штоје  приказано  на  графичком  прuказу  број  
3. У  том  смислу  обавезно  је  да  постојећи  атарски  путеви  постану  део  грађевинског  
земњишта  у  намени  пословања , а  пројектима  парцелацuје  ће  се  дефинисати  
комплекси /парцеле  за  изградњу  у  складу  са  утврђеним  правилима . 

Минимална  површина  грађевинских  парцела  је  2000 м2  и  шuрнна  фронта  25 м. 
дозвоњено  одступањеје  10%. 

За  реалнзацију  планираних  садржаја  у  радној  зони  ће  се  примењивати  следећu 
урбанистички  параметрн : 

максималан  индекс  заузетости  парцелеје  50 %, а  индекс  изграђеностн  1,5; 
- индекс  заузетостu за  комплексе  којн  се  састоје  од  више  парцела  рачуна  се  у  

односу  на  укупан  комплекс ; 
- све  изграђене  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  

новим, уз  поштовање  основних  урбанистнчкuх  параметара , односно  утврђеног  
максималног  нндекса  заузетости  и  uндекса  изграђеностн ; 

- дозвоњена  спратност  објеката  је  високо  приземле  (nрнземле) до  максимално  
П+2; висина  објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  виснну  од  15 м; подрумска  
нли  сутеренска  етажа  се  не  препоручује , а  унутар  комплекса  ускладити  
спратност; 

- ако  се  унутар  етаже  реализује  галерија, дозволава  се  реализација  галеријског  
дела  на  максимално  1/3 основе  приземла  објекта ; 

Иако  је  простор  неизграђен , правила  уређења  и  грађења  дефинисаће  и  могућности  реконструкције  на  
новим  комплексима  у  току  ексгілоатације . 
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- за  административне  објекте  и  за  специфичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  
условлава  се  спратност  ни  висина; 

- висина  рекламних  елемената  ограничава  се  на  30 м; 
објекте  лоцирати  на  парцели  тако  да  је  удаленост  од  суседне  парцеле  
минимално  5 nl на  једној  страни  због  противпожарних  услова, односно  
минимапно  2 м  на  супротној  страни  или  већа, ако  тако  захтевају  
противпожарни  услови ; 

- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса , паркирање  
обезбедити  за  50 % запослених  или  према  iіормативима  за  одређену  делатност; 
кровови  објеката  су  равни  или  благог  нагиба  до  10 степени , а  дозволена  је  
реализација  лучних  кровова ; 

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

- могућаје  фазна  реализација  за  планиране  садржаје . 

3астуnњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса! 
Комплекси  величине  до  1 ћа  треба  да  имају  минимално  20 % зелених  поврілина . Комплекси  
већи  од  1 ћа  треба  да  имају  минимално  25 % зелених  површина  и  учешће  високог  зеленила  
од  60 % у  односу  на  утврђени  степен . 

У  цињу  заштите  природног  станишта  у  непосредној  близини , планирани  пословни  
садржаји  у  блоку  4 треба  да  приликом  пројектовања  и  изградње  објеката  примене  
одговарајућа  решења  која  ће  смањити  негативан  утицај  буке  и  светлости ! 

Црnна  станица  

У  намени  површина  за  хидротехничке  захвате  планирају  се  инфраструктурни  објети  
и  инсталације . Ова  намена  обухвата  отворене  канале  који  су  у  функцији  одвођења  
атмосферских  вода, а  на  парцелама  бр. 219/1 и  219/2 налазе  се  објекти  ТС  и  црпне  станице . 
У  цилу  повећања  капацитета ,  ови  објекти  могу  да  се  реконструишу  или  да  се  изграде  нови, 
а  у  свему  према  потребним  капацитетима . 

3еленјіпо  

План  је  утврдио  две  категорије  зеленила , једно  у  функцији  заштите -шуме, а  друго  
уређена  зелена  површина . Постоји  могућност  коришћења  земњишта  у  намени  заштитног  
зеленила  за  производњу  дрвета  и  енергије  из  обновњивих  извора . 

Унутар  ових  намена  није  планирана  изградња  објеката . 

4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1. Услови  за  уређење  саобраћајних  површина  

Правила  уређења  и  правила  грађења  друмске  саобраћајне  мрсже  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезноје  
поштовање  одредби : 
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Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 — др. закон). 
Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/09, 
53(10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/8, 41/18 
др. закон, 87/18 и  23/19), 
Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испунавају  путни  објекти  и  Други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , 
број  50/11), 
Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектована  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  простора  јавних , саобраћајних  и  пешачких  површина, 
прилаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених, објеката  за  јавно  
коришћење  и  др.), као  и  посебних  уређаја  у  њима. Поред  претходно  наведеног  
правилника  треба  узети  у  обзир  u ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020, који  се  односе  на  просторне  
потребе  инвалида  у  зградама  и  околини . 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Коловоз  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  

уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , 
пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  гіриступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  и  у  складу  са  ЅКРЅ  U.54.234:2020 који  
се  односи  на  просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  околини . 

Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м. Тротоари  су  
минималне  ширине  1,6 м, а  бициклистичка  стазаје  2 м. 

Услови  за  прикњучење  на  саобраћајну  мрежу  

ПрикЈLучење  корисника  на  уличну  мрежу  планира  се  само  саједним  приклучком , а  
уколико  корисник  има  више  засебних  улаза  (целина), може  имати  независне  приклучке . 

Елементи  пута  и  раскрснице  (полупречник  кривине , радијуси  окретања  и  др.) морају  
бити  у  складу  са  Законом  о  путевима  и  Правилником  о  условима  које  са  аспекта  
безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  
јавног  пута. 

Повезивање  постојећих  и  нових  саржаја  планирати  у  складу  са  одредбама  чл. 37. и  
38. 3акона  о  путевима  уз  обезбеђење  приоритета  безбедног  одвијања  саобраћаја  на  
државном  путу. Повезивање  искњучиво  базирати , на  овим  планом, дефинисаном  
прикњучном  месту. Приликом  изградње  нових  објеката  повезивати  их  на  интерну  
саобраћајницу  унутар  комплекса . Предвиђено  планирати  и  спроводити  уз  поштовање  и  
примену  свих  важећих  nponuca n норматива  из  области  саобраћаја . 
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Просторним , односно  урбанистичким  планом, на  основу  члана  78. Закона  о  
путевима  одређују  се  деонице  јавног  пута, односно  објекта  са  додатним  елементима  (шири  
коловоз , тротоар , раскрнице, простори  за  паркирање , јавна  расвета, бициклистичке  и  
пешачке  стазе  и  сл.) објекти  и  опрема  која  одговара  потребама  насења. 

Ширина  саобраћајних  трака  треба  да  буде  дефинисана  у  складу  са  важећим  
прописима  из  ове  области . 

Адекватно  решити  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода  и  
ускладити  са  системом  одводњавања  пута. 

У  складу  са  чланом  38. 3акона  о  путевима, ограде  и  дрвеће  поред  јавних  путева  
подижу  се  тако  да  не  ометају  прегледност  јавног  пута  и  не  угрожавају  безбедност  
саобраћаја . 

Сви  укрштаји  и  гірикњучци , односно  саобраћајне  површине  којима  се  повезујејавни  
пут  ниже  категорије  са  јавним  путем  више  категорије  или  некатегорисани  пуг  односно  
прилазни  пут  са  јавним  путем, морају  се  изградити  са  тврдом  подлогом  или  са  истим  
коловозним  застором  као  и  јавни  пут  више  категорије  са  којим  се  укрінта, односно  на  који  
се  прикњучује , у  ширини  од  најмање  3 м  

Саобраћајни  услови  које  треба  да  задовоњи  кружна  површинска  раскрсница  су: 
да  постоје  просторне  могућности  за  изградњу  кружне  раскрснице ; 

- да  има  максимално  2 + 2 саобраћајне  траке; 
- да  су  прилазни  краци  подједнако  оптерећени ; 
- да  нама  семафорске  сигнализације ; 
- да  се  захтева  већи  ниво  безбедности  у  саобраћају; 
- да  се  поставњају  на  раскрсницама  које  су  мало  или  средње  оптерећене : 

а) максимално  3400 возила/сат  у  самој  раскрсници , или  
б) максимално  2400 возила /сат  поједном  прилазу; 

- приликом  дефинисања  функционалпог  решења, димензионисања  кру)кне  
раскрснице  и  обликовања  прикњучних  праваца, имати  у  виду  ранг  токова  који  се  
укрштају  на  истој , положај  у  простору  и  токове  ужег  и  ширег  окру)кења; 

- ширину  возне  траке  предвидети  у  складу  са  кривом  трагова  и  потребним  резервним  
простором ; 

- полупречнике  закривњења  саобраћајних  прикњучака  утврдити  сходно  меродавном  
возилу ; 

- за  возила  која  захтевају  елементе  веће  од  меродавних  (нпр. теретно  возило  са  
приколицом ), мора  се  извршити  додатно  проширење  кружног  коловоза  на  рачун  
кружног  подеоника  како  би  се  обезбедила  проходност  таквих  возила; 

- коловоз  мора  бити  димензионисан  за  осовинско  оптерећење  од  11,501; 
предвидети  прописане  дужине  прегледности  имајући  у  виду  просторне  и  
урбанистичке  карактеристике  окружења  локације  у  складу  са  чланом  38. 3акона  о  
путевима ; 
обезбедити  потребан  ниво  функције  и  безбедности , који  обухвата  услове  
обликовања  прикњучка , уједначени  пројектни  третман  саобраћајних  струја  и  
релативну  хомогеност  брзина  у  подручју  кружне  раскрснице ; 

- раскрсница  са  кружним  током  треба  тежити  централној  симетрији  кружне  
раскрснице  укњучујући  и  зоне  излива /улива  како  би  се  обезбедили  равноправни  
услови  за  све  токове; 
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применити  верификациони  програм  проходности  у  складу  са  меродавним  возилом , 
извршити  проверу  решења  са  становишта  испуњења  услова  релативне  хомогености  
карактеристичних  брзина  у  кружној  раскрсници  и  унутрашње  прегледности  
(проверу  нивоа  услуге  и  пропусне  моћи  кружне  раскрснице ); 
број  уливних  трака  дефинисати  на  основу  nровере  пропусне  моћи  док  ће  величина  
пречника  уписане  кружнице  зависити  од  највеће  вредности  брзине  раскрснице ; 

- угао  пресецања  мора  бити  приближан  правом  углу; 
дефинисати  елементе  ситуационог  плана  кружне  раскрснице 5  где  ће  бити  
обухваћено  поред  пречника  уписане  кружнице 5  ширине  кружног  коловоза  и  
елемената  улива  или  излива  и  елементи  обликовања  прикЈЂучних  праваца  како  би  
се  обезбедио  простор  за  формирање  острва  за  каналисање  токова; 
аутобуски  сао6раћај 5  стајалишта  лоцирати  иза  кружне  раскрснице  на  безбедном  
одстојању, ван  коловоза ; 

-	 потребноје  обезбедити  пешачке  и  евентуално  бициклистичке  стазе  и  прелазе  у  зони  
кружне  раскрснице ; 
дефинисати  димензије  простора  на  саобраћајној  иовршини  за  накупање  и  кретање  
пешака; 
репіити  прихватање  и  одводњавање  површинских  вода  будуће  кружне  раскрснице ; 
nриликом  извођења  радова  на  изградњи  кружне  раскрснице , водити  рачуна  о  
заштити  nостојећих  инсталација  поред  и  испод  наведених  државних  путева; 

- дефинисати  хоризонталну  и  вертикалну  сингализацију  на  путу  и  приклучним  
саобраћајница  у  широј  зони  прикЈЂучења , у  складу  са  важећим  стандардима  и  
прописима ; 
дефинисати  стреласте  путоказе  на  свим  острвима  на  излазу  из  раскрснице ; 
уколико  се  на  раскрсници  налазе  пешаци 5 бициклисти  и  јавни  превоз  обавезно  је  
њено  осветлење ; примену  ниског  зеленила  и/или  визуелне  доминанте  у  центру  
кружног  подеоника  предвидети  искјучиво  уколико  не  ремети  визуру  прегледности  
раскрснице  (уколико  не  улази  у  обвојницу  линија  визура  прегледности  возила  у  
кружном  току). 

Општи  услоВи  за  изградњу  станица  за  снабдевањс  горивом  

Станице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  са  ужим  или  ширим  садржајем  
у  намени  пословања, ако  испуњавају  просторне  услове . дозвоЈЂени  индекс  заузетости  је  
3О%, спратност  објекта  П+1, а  минмална  величина  парцеле  2500 м2. 

Под  ужим  садр?кајем  станице  за  снабдевање  горивом  подразумевају  се  следећи  
садржај  и; 

- места  за  истакање  за  све  врста  горива 5  
- манипулативне  површине , 
- цистерне, 
- систем  цевовода , 
- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистерни , 
- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом , 
- надстрешница . 



33 

Под  ширим  садржајем  станице  за  снабдевање  подразумева  се  ужи  садржај  станице  
за  снабдевање  горивом , уз  додатак  следећих  садржаја : 

- перионице , 
- сервисне  радионице, 
- угоститењство , 
- паркинг. 

Услов  за  реализацију  станице  за  снабдевање  моторних  возила  горивом  је  
урбанистички  пројекат . 

Станице  за  снабдевање  горивом  се  на  просторима  предузећа, у  цињу  обавњања  
њихове  делатности , Могу  градити  на  основу  овог  плана, уз  поінтовање  саобраћајних  и  
прописа  који  регулишу  безбедност  њиховог  коришћења  и  спречавања  угрожавања  
окружења, а  у  оквиру  дефинисаних  планских  параметара . 

Најмања  удањеност  прилаза  станице  за  снабдевање  горивом  од  суседне  раскрснице  
је 25м. 

4.2.2. Услови  за  изградњу  и  прикњучење  за  водоводну  и  
канализациону  мрежу  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано  
уколикоје  уличнифронт  јпириод 20м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

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

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

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

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
інирине  пута  за  минимално  1 м  од  сваке  стране  

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 
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Водоводни  прикл,учци  

Снабдевање  ВоДоМ  ИЗ  јавног  водовода  врши  се  приклучком  објекта  на  јавни  
вОдовод. 

Приклучак  најавни  ВОдОВОд  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  заврніава  се  
у  склоништу  за  водомер, заклучно  са  мерним  уређајем . 

Пречннк  водоводног  nриклучка  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  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 
8/11 исправка, 38/1 1, 13/14, 59/16 и  59/19) и  Правилником  о  техничким  условима  за  
приклучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  прикњучак . 
Индивидуални  водомери , за  мерење  потропјње  воде  за  пословне  објекте  ноставлају  

се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта , на  парцели  корисника , 
0,5 м  од  регулационе  линије . 

Код  изградње  пословних  објеката  nоврціине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  приклучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 mni. 

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

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

Извођење  приклучка  водовода , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  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  шири  од  
20 ni. 

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  О  250 мш, а  атмосферске  О  300 мм. 
Трасе  фекалне  канализације  се  uоставлају  тако  да  се  задоволе  прописана  одстојања  

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

инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 nі . 
Није  дозволено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темела  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката. 

Сви  објекти  за  сакуплање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  nодземне  издане  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  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  піахтова  на  прописаном  
растојању  160-200 DN, a максимум  50 іі . 

Канализациони  ПНІЛЧЦИ  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  заврњава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  
и Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта , техничким  нормативима  и  Одлуком  
о  условима  и  начину  организовања  послова  у  врцЈењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдсвање  и  технички  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 м  од  регулационе  линије  
парцеле . 

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

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрплене  воде . 

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канализациони  
систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења  препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  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  мре?ку, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију . Зависно  од  потреба , код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  
да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ППОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање , Прилог  2, Глава  11ј, Табела  1. 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализацј  Нови  Сад. 



4.2.3. Правила  за  уређење  снергетске  инфраструктуре  и  
електронских  коNіуникација  

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода, кабповске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ)! 
Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  тс. деталније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  
кПк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуциј , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  репіити  изградњом  
прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта. 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

4.3. Локације  за  које  је  обавсзна  израда  урбанистичког  пројекта  

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

Станице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  са  ужим  или  ширим  садржајем  
у  намени  пословања , ако  испуњавају  просторне  услове , а  услов  за  реализацију  станице  за  
снабдевање  моторних  возила  горивомје  урбанистички  пројекат . 
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5. ПРИМЕНАПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  рењења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола , 
осим  за  просторе  за  којеје  утврђена  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта! 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  ва)кећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  са  означејјим  
положајем  обухвата  Плана  продужени  АЗ  

2. План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације  1:2500 
3. План  регулације  површинајавне  намене  са  елементима  парцелације   1:2500 
4. План  водне  инфраструктуре   1:2500 
5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација   1 :2500 
6. Синхрон  план  инфраструктурс   1:2500. 

План  детањне  регулације  дела  радне  зо iге  Север  ІУ  северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  
оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада . 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скуіінітини  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  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду, 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  престају  да  важе  План  детањне  регулације  дела  радне  
зонс  ,,Север  Іv,,  y Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  25/07), План  
детањне  регулације  инфраструктурног  коридора  ауто-пута  Е-75 на  административном  
подручју  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  ј-Іовог  Сада , број  9/06) и  План  детањне  
регулације  радне  зоне  ,,Север  IV y Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
44/19) у  деловима  који  су  обухваћени  овим  планом . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-510/2019-1 
8. фебруар 2о2l. године  
НОВИСАД  

Председница  

MЅc ЈМаринковић  Радомировић  
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ј-ја  основу  члана  27. стаn 2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израде  докумената  просторНог  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 
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1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштіпв  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
Зб/09-др.закон , 72/09-др. закон , 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  95(18-др.закон) утврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  утвцаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  плаnова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  на  животну  средину. 

Скуппітина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  плааских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  за  планове  
детајвне  регулације  којима  се  обухватају  простори  радних  зона  израђује  стратешка  
процена. 

Одлуком  о  изради  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІУ  северно  
од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
22/19) чији  је  саставни  део  Решење  о  приступању  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  детаЈЂне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  У-35-42/19 од  6.3.2019. године, које  
је  донела  Градска  угјрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђена  је  обавеза  
израле  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Овим  решењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  деталне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратепткој  
процени  утицаја  плана  на  жввотну  средину  бити  изложен  на  јавни  увид  заједно  са  
Нацртом  плана. 

Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  ?КИВОТН  
средину  у  цињу  утврђивања  смерница  за  заштиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заілтита  кивотне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно-функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  животне  средине  на  простору  обухваћеііим  планом, значај  и  
карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  Јіланираних  садржаја  ва  животну  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  
критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средину, 
узимајући  у  обзир  планиране  намене  објеката  и  намену  површина  аа  овом  подручју . 

Извепітај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  дела  радне  
зоне  Север  ју  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  
средину  (у  дањем  тексту: Извенјтај ) урађен  је  у  склалу  са  Законом  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  жнвотну  средину  (,,Службени  гласник  рС , бр. 135/04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗпЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  прсглед  цињева  и  садржаја  плана  

Цнњ  израде  и  доношења  плана  је  преиспитивање  просторних  капацитета  и  
увођење  нових  јавних  поврпіина  (улица) у  сврху  омогућавања  нове  изградње . Утврдиће  
се  гіравила  уређења  н  грађења  у  складу  са  правилима  дефиписаним  планом  генералне  
регулације . У  цињу  повећања  капацитета  постојеће  мелиорационе  црпне  станице  

1Врбак , План  ћс  утврдити  могућностп  реконструкције  ііостојеће , односно  услове  за  
нзградњу  нове  црпнс  станице . 

Овај  nnaіі  ће  садр)Ісати  нарочито : границу  плана  и  обухват  грађевинског  
подручја  плана, поделу  простора  на  посебне  целине  и  зопе, детаЈЋну  намену  земњишта , 
регулационе  и  грађевинске  линије, нивелационе  коте  улица  и  повріцина  јавне  намене, 
коридоре  и  ісапацитете  за  саобраћајну , енергетску , комуналну  и  другу  иифраструктуру , 
мере  загптите  простора, локације  за  које  се  обавезно  израђује  урбанистички  пројекат, 
правила  уређења  и  правила  грађења  по  целинама  и  зонама , іcao u друге  елементе  
значајне  за  спровођење  плана. 

План  деталјје  регуЈіације  радпе  зоне  Севеј) ІV северно  од  инфраструктурног  
коридора , се  састоји  из  следећих  поглавња : 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

уВОд  
1. Основ  за  израду  пЈјан  

1.2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  
1.3. Цињ  донопјења  плана  

2. ГРАНИЦА  ПЛЛНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСі(ОГ  ПОДРУЧЈА  
3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3.1. І-јамена  површина  и  концепција  уређења  простора  
3.2. Нумерички  показатењи  
3.3. План  регулације  површинајавне  намене  са  нивелацијом  

3 .З. 1. Hnan регулације  површина  јавне  намене  
3.3.2. План  нивслације  

3.4. Трасе, коридори  и  ісапацитети  инфраструктуре  
3.4. 1. Саобраћајна  иифраструк-гура  
3 .4.2. Водна  инфраструктура  
3.4.3. Енергетска  инфраструктура  

Пасивіп  соларни  систелііі . 
AKTIUJJIU соларни  cucіnenіu: 

3.4.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  
3 .4.5. Елеiстронске  комуникације  

3.5. План  уређења  зелених  површина  
3.6. Заштита  градитењског  наелеђа  
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3.7. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  
3.8. Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  
3.9. Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом . деци  и  

старим  особама  
3.10. Степен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  из  іЈланског  

документа, којије  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  грађевинске  дозволе  
4. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

4. 1. Услови  за  изградњу  обј  еката  и  уређење  простора  
4.2. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

4.2.1.Усјјови  зауређење  саобраћајних  површина  
Правила  уређења  и  nравила  граења  друмске  саобраћајне  мреже  

4.2.2. Услови  за  изградњу  и  приклучење  за  водоводну  и  
канализациону  мрежу  

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  
Канализациони  прикњучци  

4.2.3. Правила  за  уређење  енертетске  инфраструктуре  и  
електронских  комуникација  

Услови  за  приклучење  на  елеіпроенергетску  мрежу  
Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  
Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  
Образложење  

ГРАФички  ДЕО  ПЛАНА  

Списак  графичких  прпказа  

размера  

1. Граница  nлана  на  подручју  плана  генералне  регулације-извод  1 :2500 
2. План  намене  површина  са  планом  саобраћаја , регулације  и  нивелације   1:2500 
3. План  регулације  површинајавне  намене  са  елементима  парцелацнје  1:2500 
4. План  водне  инфраструктуре   1 :2500 
5. План  енертетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1:2500 
б. Синхрон  план  саобраћајне , водне  и  енергетске  инфраструктуре   1 :2500 
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2.2. Веза  еа  плановиііа  виuјег  реда  и  друпім  плаповима  

Правни  осНов  за  израду  плана  садржан  је  у  3акону  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  Републике  Србиј&, бр.  72/09, 81/09 - испрапка, 64/10 - УС, 24/11, 
121/12, 42/13 УС, 50/13 - ус, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- 
др.закон). 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  детајне  регулације  дела  радне  
зоне  Север  ју  северно  од  инфраструІстурног  коридора  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  22/19). 

Плански  основ  за  израду  плана  је  План  генералне  регулације  радне  зоне  у  
североисточном  дслу  града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/15 
и  52/15 - исправІса) (у  дајLем  тексту: План  генералне  регулације ), који  је  дефинисао  да  
је  основ  за  реализацију  обухваћеног  ііростора  план  генералне  регулације  уз  обавезну  
разраду  урбанистичким  пројектом , а  у  случају  потребе  увођења  јавпих  површина, 
обавезнаје  израда  плана  детањне  регулације . 

2.3. .Концспција  просторног  уређеіbа  

Концепција  уређења  простора  утврђена  Планом  генерапне  регулације  је  основа  
за  дању  разраду  и  дефинисање  намене  простора  обухваћеног  овим  оланом . 

Простор  је  у  највећој  мери  намсњен  пословању . Саобраћајј•iо  је  добро  повезан  са  
околним  садржајима . Радна  зона  Север  јУ  конципирана  је  на  начин  да  са  аспекта  
саобраћаја  има  повоњне  услове  за  развој  пословања . Елизина  државног  nута  АІ  (Е-75) 
представња  погодност  за  обавњање  привредних  делатности  н  одлучујуће  ће  
опредењивати  потенцијалне  инвеститоре  у  будућности  да  рсализују  пословне  садржаје  
бапі  на  овом  простору. 

Са  државиим  путем  АІ  (Е-75) простор  је  повезан  индиректно  преко  сервисне  
саобраћајнице . Реализацијом  индустријске  саобраћајницс  која  пресеца  nростор  
обухваћеп  планом  у  најјужнијем  делу  омогућиће  се  брза  веза  са  железничком  станнцом  
Подбара  и  градом. Постојећа  улица  Пут  шајкашког  одреда  која  представња  примарну  
саобраћајницу  у  мрежи  града, повезује  простор  са  осталим  садржајима  у  радној  зони, а  
планом  је  дефинисана  секундарна  саобраћајна  мрежа  која  омогућава  формирање  нових  
пословних  комплекса . 

Преовлађујућа  намена  на  овом  простору  је  пословање  из  области  секундарних  и  
терцијарннх  сировина . Сегсундарне  делатности  обухnатај  у: индустриј  у, грађевинарство  
и  произізодно  занагство , док  у  терцијарне  делатности  спадају  садр?каји  из  области  
трговит-ге, услужног  занатства , финансијсісих , техпичких  и  пословних  услуга, саобраћаја  
и  ісомуналних  делатности . ј-јамена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  
и  различите  привредне  садр)гсаје  из  области  трговине  на  велигсо  и  трговине  на  мапо, 
саобраћаја  и  веза  и  прерађивачке  ипдустрије  којс  ће  ісористити  савремену  технологију  
за  својс  технолошкс  процссе. На  простору  ове  радне  зоне  могу  се  лоцирати: погони  
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индустрије  метала  и  неметала, производње  боја  и  лакова, средстава  за  прање, затим  
резанс  грађе, електроиндустрије , гтроизводње  текстила, коже  u nanupa u комплекси  из  
области  грађевинарства . трговине. и  саобраћаја  и  веза. Такође  се  предлажу  различити  
облици  производног  занатства  тсоји  су  везани  за  прераду  дрвета, метала, теiсстила, коже  
и  пластичних  маса. 

Зелене  поврніине  утврђеі-іе  овим  планом  имају  функцију  запітите  и  формиране  
су  у  зони  отворених  канала  који  се  задржавају  и  који  су  дефинисани  као  водно  
земзњиште. 3ааттитно  зеленило -шуме  је  простор  у  којем  се  пошумњене  површине  
углавном  задржавају, а  планирају  се  и  нови  засади  Lпуме. 

У  обухвату  плана  значајану  улогу  имају  отворени  канали  који  ће  се  укинути  по  
реализацији  атмосферске  канајтизације , піто  ће  омогућити  формирање  нових  пословних  
комплекса. 

Табела: Нумерички  показатењн  

НАМЕНА  
- Површина  

(ha) 

Проиенат  

(%) 
ПОСЛОВАЊЕ  43,18 48,55 
- секундарног  и  терцијарног  ceіcropa 43,18 48,55 
ЗЕЛЕНИЛО  31,19 35,06 
- залітитно  зеленило  5,47 6,15 
- запјтитно  зеленило  - шуме  25,60 28,lа  
- уређеназеленаповршина  0,12 0,13 

ВОДНО  ЗЕМЈБИШТЕ  2,95 3,31 
- отворени  канали  2,52 2,83 
- површине  за  хидротехничјсе  захвате  0,43 0,48 
САОБРАЋАЈ  11,63 13,08 
- улице  11,23 12,62 
- некатегорисани  путеви  0,40 0,46 
УКУпНО  88,95 100 

2.4. Караіперпстцке  животне  средине  и  разматрана  питања  п  проблеми  нз  
областц  заIцтІІТе  животпе  средине  у  плану  

Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  активности, мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друппвеног  контекста  
односно  укупне  социјалне, привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
?кивотне  средине  у  друге  секторске  политиісе  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цињева  одрживог  развоја. 
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У  Току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  потенцијални  проблеми  
животне  средине  и  предложена  су  адекватна  решења  која  ће  регулисати  или  пак  
убла)кити  постојање  истих: 

1) Утицај  саобраћаја  на  КОNіПОНСНТС  ЖИВОТНС  ССдИНС  
С  обзиром  да  јс  на  простору  у  обухвату  Плана  заступњен  друмстси  тип  

саобраћаја , очекују  се  значајне  емисије  угњснмоноксида , угњоводоника  и  азотних  
оксида  у  ваздух . Осим  тога, бензински  Мотори  су  главни  извори  загађења  оловом , док  
дизел  мотори  емитују  изузетно  велике  количнне  чађи  и  дима. 

Бука  је  специфичан  вид  аерозагађења . Познато  је  да  су  друмска  моторна  возила  
један  од  главних  извора  буке  у  коридорима  саобраћајница . Као  најзначајнији  извори  
буке  су: издувни  и  усисни  систем, рад  мотора  и  механичка  бука, систем  за  хлађењс, 
грејање, проветравање , пнеуматици , аеродинамичка  бука  и  др. 

Имајући  ово  у  виду, План  се  бави  утицајсм  саобраћаја  на  животну  средину  н  
прописује  одрејјсне  мере  којима  ће  се  смањити  аерозагађење  и  ниво  буке  предметног  
простора . 

2) Утицај  на  земњиіпте  
С  обзиром  да  је  предметни  простор  у  великој  мери  неурсђен  и  запуштен , план  

нуди  решавање  овог  проблема. Планнра  се  уређење  овог  простора, што  ће  имати  
позитиван  утицај  на  квалитет  земњишта . 

3) Утицај  отпадннх  вода  на  животну  среднну  
Потенцијални  емитори  зауњених  отпадних  вода  су  скоро  сви  индустријски  

објекти  и  велики  део  услужпих  делатности . Без  обзира  на  делатност  индустрије , свака  
индустрија  има  велики  број  пумпи  са  моторима, компресоре  и  друге  машине  које  се  
подмазују . Употреба  деривата  и  производа  од  нафте, њихова  манигіулација  и  замене  
истрошених  уња  доводе  до  расипања  и  формиран)а  зауњених  вода. 

1 валитет  воде  мелиорационих  канала  погоршава  се  услед  директног  изливања  
отпадних  вода. Подземне  воде  знатно  се  загађују  уколико  постоји  директно  упуштање  
непречишћених  отпадних  вода  у  подземње. 

Проблем  представња  и  спирање  воде  са  коловоза  околних  саобраћајница , те  се  
нечистоће  и  хемијскаједињења  таiсође  депонују  у  земњиште  и  подземне  воде. 

План  решава  проблем  одвођсња  отпадних  вода, али  и  дефинише  одговарајуће  
мсре  заштите, како  повріпинских , тако  и  подземних  вода. 

4) Утицај  отпада  на  животу  средину  
Утицај  отпада  на  животну  средину  је  вишеструко  јтегативан , услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  граi)ана  о  очувању  животне  срсдине. 

Отпад  утиче  на  земњиште  и  чини  његов  iiовршински  загађивач . Накупњањем  
отпада  на  некој  nовршини, нагомилавају  се  органске  и  неорганске  материје  које  
загађују  земњиште  и  подземне  воде . 
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Може  се  закњучити  да  је  на  просТору  у  обухвату  Плана  одлагање  отпада  
непролисно  тј . отпад  се  одлаже  на  места  која  нису  предвиђена  за  ту  памену. Планскам  
решењем  дефинишу  се  мере  које  ће  допринети  решавању  овог  проблема  (обезбеђивање  
контејнера , уређење, озелењавање  и  одржавање  предметног  простора). 

У  оквиру  Пдана  разматрани  су  тахође  и  сдедећи  проблеми  жинотне  средине : 

- запуuЈтеност  и  неуређеност  површина  унутар  предметног  простора, 
-. одвођење  отпадних  вода, 
- непостојање  моииторинга  чиниоца  животне  средине  и  др. 

Прііказ  резлога  за  іјзоставњањс  одређених  питагБа  іі  проблсма  из  тіоступка  
процене  

Овом  стратешком  проценом , у  складу  са  донетим  Решењем  о  приступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  предметног  плана  на  ЖИВОТН  средину, нису  разматрани  
прекограничии  утицаји, зато  што  нема  планом  предвнђених  садржаја  у  простору  која  
би  у  тку  експлоатације  својим  технолошјсим  поступком  могли  имати  лреiсограничне  
утицаје. 

2.5.Приказ  планом  предвиђенпх  варијантних  решења  у  контексту  заштіІте  
животне  средине  

Предметним  Hланом  нису  предвођена  варијанта  решења. 
На  основу  чланова  13. и  15. 3акона  о  стратешкој  nроцени  утицаја  на  животну  

средину, у  Извештају  су  разматране  две  варијанте: варијанта  да  се  План  не  усвоји  и  
варијанта  да  се  План  усвоји  и  имплементира . 

Укупни  ефеісти  Плана, па  и  утицаји  на  ЖИВОТН  средину, могу  се  утврдити  само  
поређењем  са  постојећим  стањем , са  цињевима  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  
том  контексту  на  позитИвне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијатне . 

деталнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавњу  5. 

2.6. Резултати  претходних  хсонсултацнја  са  заНнтересовајііім  органима  1! 

организацијама  

За  потребе  израде  nлана  услове  су  доставиле  следеће  институције  и  предузећа: 
1) Министарство  унутрашњих  послова , Сектор  за  ванредне  ситуације, 

Управа  за  занредне  ситуације  у  Новом  Саду, 
2) ЈП  Емисиона  техника  и  везе , 
3) ЈП  Србијагас , 

4) Електропривреда  Србије, Електровојводина , Електродистрибуција  Нови  
Сад , 

5) ЈКП  Информатика  Нови  Сад, 
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6) ЈКП  Градско  зеленило  Нови  Сад, 
7) нис  а.д. Нови  Сад, 
8) Телеком  Србија , а.д., 
9) Покрајински  завод  за  заштиту  природе, 
10) ЈКПВодовод  и  канализација , Нови  Сад. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природне  карактерИстикс  

3.2. Инжењерско -геолоіпке  карактеристпке  п  ПОГОДНОСТ  терепа  за  изГрадњу  

На  простору  у  обухвату  плана  заступњене  су  следеће  категорије  терена  према  
nогодности  за  изградњу : 

терен  непогодан  за  градњу  (оријејгтационо  Дозвол)еіјо  оптерећегbе  износи  
1,5-0,5 kg/см2) 

3.1.1. Педолоіпка  структура  

Заступњени  тип  земњијота  на  простору  у  обухвату  Планаје : 
- алувијално  земњипјте  (флувисол) - забарено  

3.1.2. Сеизмичке  карактериствке  

Сеизмичке  карактеристике  условвене  су  инжењерско  - геолошким  
карактеристикама  тла, дубиііом  nодземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
другим  факторима. 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  подручје  града  Новог  Сада  налази  
се  у  зони  осмог  степена  МСЅ  скале. Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  
раззгиковати  за  +- 1° МСЅ  штоје  потребно  проверити  истражігим  радовима. 

3.1.3. Климатске  карактеристпке  

Клима  је  умерено  - ісонтиненталног  типа  са  карактеристикама  субхумиднс  и  
микротермалне  клине . Главне  карактеристике  овог  типа  іслиіме  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  гіадавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умереио  топли  и  одликују  се  већом  КоличиІгом  падавиІ -га. 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума: јулу  72,а  
мм/м2  и  децембар  58,5 мм/м2; и  два  минимума:35,З  мм/м2  и  септембар  33,4 ммlм2 , 
при  чсмује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  у  распону  од  60- 80 % током  целе  године. 
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Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правци  
ветра  нису  посебно  значајни . .Јачина  ветра  је  између  0,8 1-1 ,3 1 miѕ. 

3.1.4. Заuітићела  природпа  добра  

Предметни  простор  не  припада  простору  под  заштитом  , али  се  налази  у  
непосредној  близини  станишта  заштићених  и  строго  заіптићених  дивњих  врста  
NЅА14d. 

3.1.5. Зеленило  постојеће  стање  вегетације  

На  простору  обухваћеном  планом  на  постојећим  њивама  заступњене  су  
различите  поњопривредне  културе, по  које  самоникло  стабло  и  разрасло  шибње, док  је  
у  источном  делу  простора  формирана  шума  топола  (огледне  површине  Іинститута  за  
низијско  шумарство  и  животну  средину ). 

3.3. Створене  караіпсристі n е  

3.2.1. 3аштпћена  културна  добра  

На  простору  обухваћеном  Планом  у  евиденцији  стручне  службе  зајцтите  не  
постоје  заштићена  културна  добра, као  ни  подаци  о  забележеним  Јіокалитетима  са  
археолошким  садржајем . У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културним  добрима  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1 - др. закон  и  99/1 1 - др. закон) инвеститори  
се  обавезују  да  уколико  приликом  извођења  земњаних  радова  наиђу  на  археолошко  
налазиште  или  предмете , одмах  без  одлагања  стану, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  
откривени  и  обавесте  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе . 

3.2.2. Идентификацнја  хазарда  

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  се  закњучити  да  на  простору  
плана  постоји  ризик  од  хемијских  удеса  који  могу  угрозити  здравње  и  животе  њуди, 
животну  средину  и  материјална  добра. 

Идентификацијом  опасности  (хазарда) обухваћена  су  опасна  (хазардна) 
предузећа  и  постројења  на  територији  града, евидентиране  врсте  и  количине  опасних  и  
штетних  материја  од  значаја  за  удесе  већих  размера. 

Степен  опасности  хазардних  материја  зависи  од  специфичних  карактеристика  
сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поње  утицаја . У  животној  
средини  битно  је  констатовати  и  најмање  концентрације  опасних  и  нјтетних  материја  
које  се  ослобађају  током  редовног  рада  процесних  постројења , због  временски  

Према  Правнлнику  о  методологији  за  процену  опасности  од  хемијског  удеса  и  од  загађивања  животне  
средине, мерама  припреме  и  мерама  за  откпањање  послсдица  (Сл. Гласник  РС, бр. 60/94), из  кога  
произилазе  одређене  припреме  у  домену  превенције  и  заштите  од  могућих  удеса. 
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неограниченог  нсгативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  све  категорије  
становништва . Код  процене  степена  опасности  одређених  материја  користе  подаци  о  
физичко-хемијским  и  токсиним  својствима  материјс , начину  њеног  понашања  у  
разним  ситуацијама  у  функцији  времена, максимално  д0зв0лене  концентрације  у  
субстратима  животне  средине  и  друге  концентрације  од  значаја  за  здравње  њуди  и  
животну  средину . 

Идентификовани  су  повредиви  објекти, одређен  је  могући  ниво  удеса  и  
Гіроцењена  је  ширина  повредиве  зоне. За  одређивање  могућег  нијзоа  удеса  кориніћен  је  
приступ  као  Сценарио  најгорег  случаја  који  се  базира  на  могућности  
неконтролисаног  ослобађања  хазардне  материје  из  највећег  складишног  простора  и  под  
најнеповолнијим  метеоролошким  и  другим  условима . 

На  основу  идентификованих  укуnних  количина  и  врста  опасних  и  штетних  
материја  и  претходне  процене  nіирине  зоне  утицаја  сва  предузећа  су  подењена  у  5 
група  ризика : 

Група  ризика  
А  (веома  внсок  ризик), Б  (висок  ризик) Ц11  (средњи  ризик) д  (мали  ризик) 
Е  (веома  мали  ризик) 

Индентификована  су  два  индустријска  поостројења  у  близини  Плана  као  
хазардни : 

1) Група  рвзпка  Б  - НиС  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад  (Пут  шајкашког  одреда  
4) 

2) Група  ризика  ТІЦ  - НИС  - ГАС  (Пут  шајкашког  одреда  5) 

Такође, уз  југозападну  границу  Плана  налази  се : 

tLеат  Corporatіon, doo, предузеће  кое  се  бави  пратећом  аутомобилском  
и}Iдустријом , односно  производњом  делова  и  додатне  опреме  за  моторна  возила  ( Ратно  
острво  8) 

С  обзиром  на  планирана  гіостројења  из  области  секундарних  и  терцијарних  
Делатиости , неопходна  је  контрола  и  примена  мера  запiтите  у  истим, како  би  се  
спречило  настајањс  хазарда. 

3.3. Опремњеност  ипфраструіпуром  

3.4. Саобраhајгіа  инфраструіnура  

Друмски  саобраhај  

Обухваћени  простор  се  напази  уз  ју)кну  регулацију  државног  пута  АI (Е-75) 
Суботица  - Т-јови  Сад  -Београд. На  простору  обухваћеном  nланом  јс  реализована  
индустријска  саобраћајница  која  опслужује  постојећи  комлекс  t1 Lеег t и  повсзује  
државни  пут  АI (Е-75), односно  режијску  саобраћајницу  која  се  пружа  паралслно  еа  
државним  путем, и  Пут  Шајкашког  одреда, који  је  део  осјіовне  саобраћајне  мрежа  
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Града  Новог  Сада. На  предметном  простору  су  постојећи  некатегорисани  путеви  сбез  
икакве  коЈјовозНе  конструкције . 

3.4.1. Водна  инфраструктура  

3.4.2. Снабдевање  водоМ  

Снабдевање  водом, простора  обухваhеног  овим  планом, делимично  је  решено  
преко  постојеhе  водоводне  мреже  која  функционише  у  оквиру  водоводног  система  
Града  Новог  Сада. 

Водоводна  мрежа  реализована  је  у  регулацији  западне  и  северне  саобраћајнице , 
профилом  О  200мм. 

Постојећа  водоводна  мрежа  омогућава  да  се  задовол,е  потребе  за  санитарном  
водом  постојећих  корисника  као  и  будућих, уз  планирано  проширење  исте. 

3.4.2.1.Одвођеibе  ОТПаДНHХ  Н  атмосфсрских  вода  

Одвођење  отпаднлх  и  атмосфсрских  вода, простора  обухваhеног  овим  планом, 
врши  се  сепаратно . 

Одвођење  оТПаднпх  вода, делимично  је  решено  преко  канализационе  мреже, 
која  функционише  у  оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада. 

Канализациона  мрежа  отттадних  вода  реализована  је  у  заііадној  и  северној  улици, 
профилом  О  200мм. Укупно  прикупњене  отпадне  воде  препумпавају  се  преко  
постојеће  црпне  станице  ка  постојећој  примарној  канализационој  мрежи. 

Постојећа  канализациона  мрежа  отјја,цних  вода  задовоњава  потребе  постојећих  
корисника, као  и  будућих  уз  планирано  проширење  исте. 

Атмосферске  воде, простора  обухваћеног  овим  планом, делом  се  дренирају  у  
тло, а  делом  се  одводе  преко  постојеће  атмосферске  канализационе  мреже  са  
оријентацијом  према  постојећим  мелиорационим  каналима  који  функционишу  у  склопу  
мелиорационог  слива  Ратно  острво1 . 

Канализациона  мрежа  атмосферских  вода  реализована  је  у  заладној  и  северној  
улици, профилима  од  300мм  до  О  бООмм. 

Постојећа  канализациона  мрежа  атмосферских  вода  задовоњава  потребе  
постојећих  корисника, као  и  будућих  уз  планирано  проширење  исте. 

3.4.2.2.Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максимални  ниво  подземних  вода  од  око  75,30 м  н.в., 

- минимални  ниво  подземних  вода  од  око  73,60 м  н.в. 
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Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  водаје  северозапад -
-југоисток  са  смером  пада  премајугоистоку . 

3.4.3. Епсргетска  инфраструктура  

З.4 З.1.Сгјабдевање  електрпчном  етіергијом  

Ово  подручјс  се  снабдева  из  трансформаторске  станице  (ТС) 1 0/20 kV ,,Нови  
Сад  9 средњенапонске  20 kV u 10 kV мрсже, дистрибутивних  и  сопствених  ТС  
20(ІО)/ОА  kV u нисконапонске  мреже. Део  подручја  је  покривен  елегстроенергетском  
мрежом, а  постојећа  мрежа  задовоњава  свс  услове  за  квалитетно  и  поуздано  
снабдевањс  елсктричвом  енергијом . 

З.4.З.2.Снабдсвање  топлотном  енергијом  

Ово  подручје  нема  обезбеђено  свабдевање  топлотном  енергијом . Околно  подручј  е  
се  снабдева  из  гасификационог  систсма  града  Новог  Сада. Основни  објеісат  за  снабдсвање  
је  главјга  мерво-регулациона  гасва  станица  (ГМЈС) ,,Нови  Сад  1 која  прејсо  гасоводне  
мреже  средњег  притиска  и  сопственнх  мерно-регулационих  станица  (МРС) снабдева  
постојеће  пословно -производне  комплексе . 

Снабдевање  се  одвија  несметано  и  уз  поштовај-bе  свих  безбедоносних  услова  које  
важе  за  врсту  инстапације  која  се  односи  на  цеви  под  притисгсом . 

3.4.3.З.Електроііеке  комуникације  

Електронска  комуникациона  инфраструістура  на  подручју  је  заступњена  преко  
телекомуникацоне  мреже, мреисе  оптичке  комуникационе  инфраструктуре  и  антенских  
система  електронских  комуникација ! Постојећа  мрежа  задовоњава  потребе  садаглњих  
корисника  простора . 

3.5. MOHuTOpuііT животве  средипе  

На  простору  у  обухвату  плана  није  успоставњеп  мониторинг  чинилаца  животне  
средине . Међутим, за  потребе  израде  студије  ісористиће  се  подаци  са  најближих  мерних  
места  за  мерење  квалитета  површинских  вода  u aepononeіra (uaіco ови  подаци  нс  
представњају  праву  слику  јсвапитета  животне  средине  предметног  простора). 

Сви  подаци  за  Мониторинг  узети  су  са  званичног  сајта  Градске  управе  за  
заштнту  животнс  средніге , Нови  Сад. 

Кваліітст  Повріііинских  вода  

Праћење  стања  повргпинских  вода  на  територији  Града  Новог  Сада  се  врши  у  
цињу  добијања  резултата  и  информација  потребних  за  лланирање  мера  заштите  од  
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нежејвених  ефеката  загађења , управзњања  ризиком  путем  превентивног  деловања  у  
циЈЂу  заштите  здравзња  Јвуди  и  заіптите  животне  средине , као  и  могућности  
информисања  јавности  о  добијеним  рсзултатима  . Податке  које  ћемо  користити  су  
подаци  са  најближег  мерног  места  простору  у  обухвату  Плана, мерно  место  дулав  - 

Официрац. 

Екодоuјки  и  хемијски  статус  изражен  лреко  Сргіског  индекса  квалитета  воде  - ЅWQ током  4 meѕeca 
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Легенда  1 

Нумерички  индикатор Огіасни  индикатор  

Сргіски 100 - 90 Одличан  

индекс 84 . 89 Веома  добар  

каапнтета 72 - 83 Добар  

воде 39 - 71 Лош  

О  - 33 Веома  лош  

Нема  података  

погодност!Негіогодност мах  72 
аоде  ѕa гупање  

Није  било  мерења  или  је  Недовоњан  број  параметара  за  иѕрачунааање  ЅWQІ  

Легенда  2 

WQі  - МДК WQ! - МдІ( WQІ  - FЛДК WQІ  - МДІ( 
ј  клоса і  класа Hі  knaco іv knaca 

854 74- і39 56-44 51-35 

100-90 89-84 83-72 71- Зд 38-0 

Одпичан Веома  добар добар Лош Веома  лош  

Ѕerbі an Waіer QoaІі ty Іndex (ЅWQІ ) 

Аірополен  (подаци  за  април  2019.) 

Сарадннци  Истраживачко -развојног  института  за  информационе  техвологиј  е  
биосистема  - БиоСенс  из  Новог  Сада  су  извршнли  експертизу  квантитативних  података  
24 типа  аерополена : јавор, јова, амброзија, пелен, бреза, коноп.тње, граб, пепењуге, 
леска, јасен, орах, дуд, борови, боквица, ппатан, траве, топола, храст, киселица, врба, 
чемпреси  и  тиса, лииа, брест  и  коприве . Међу  набројаним  врстама  се  налазе  
најзначајнији  узрочници  поленсјсих  алергија  али  и  тигјови  значајпи  у  nоЈЂопривреди . 
Узорковање  и  анализу  ваздуха  је  спровела  Лабораторија  за  палинологију , департмана  
за  биологију  и  екологију  ПМФ-а  у  Новом  Саду . Коптинуирано  узорковање  полена  и  
спора  суспендованих  у  ваздуху  по  Хирстовом  волуметријском  принципу  је  спроведево  
апаратом УРРЅ2000), који  је  поставњен  на  гсрову  зграде  департмана  за  
биологију  и  егсологију  од  априла  месеца  2002. године. За  потрбе  реализације  
уговорених  обавеза  (уговор  о  јавној  набавци  услуге: ,,Праћење  стања  и  прогноза  
алергеног  аерогіолена  на  територији  Града  Новог  Сада  бр.  Уј-50-2/2О17-11 од  

7.О5.2О17.), изврпіена  је  експертиза  података  о  стању  аерополена  од  1. до  30. априла  
2019. годане. Месечни  извештај  за  јапуар  је  формиран  од  података  о  дневним  
концентрацијама  аерополева  за  30 дан. дневне  концентрацијс  аерополена  (ПЗ/м  
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ваздуха) горе  наведених  типова  полена  употреблене  су  за  формирање  извештаја  о  
ризику  за  настанак  алергијских  реакција . Како  би  ускладили  резултатс  мониторинга  са  
ггринципом  кожног  тестирања  у  Србији  (тест  осетњивости  на  полен  дрвећа, трава  и  
корова), графички  је  приказано  дневно  варирање  присуства  ових  класа  аерополена . 

График  бр. 1 Однос  полена  дрвећа, трава  и  корова  у  укупним  гхросечним  дневним  
концентрацијама  токомјануара  Месеца  2019. год. у  Новом  Саду  

3а  истраживани  период  од  1. до  30. априпа  2019. године  утврђени  су  трендови  
просечних  дневних  концентрација  полена: дрвећа  (График  2а), трава  (график  26) и  
корова  (график  2в): 

Графиі  2. Варирање  и  тренд  просечних  дневних  концентрација  полена: дрвеђа  
(а). трава  <б) и  корова  (в} током  априла  2019. год. у  Ново  Саду  

Током  априла  се  одвијала  сезона  полена  дрвећа  у  карактеристично  високом  
иитезитету . Високе  дnевне  концентрације  полена  дрвећа  су  угврђене  током  24, умерено  
високе  6 и  само  једав  дан  са  ниским  Вредностима . Регистрован  је  тренд  опадања  
двевних  концентрација  (график  2а), те  се  у  мају  очекује  завраіетак  сезонс  присуства  
полена  у  ваздуху  за  већину  дрвенастих  врста. Током  маја  месеца  поред  полена  
бороваiјеле/смрче, који  су  регистровани  у  априлу, у  ваздуху  ће  се  појавити  и  полен  
липе. 
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Током  априла  у  ваздухусу  се  појавила  појединачна  зрна  трава. Пораст  дневних  
вредности  је  забележен  крајем  месеца  када  су  се  код  изузетно  осетњивих  особа  на  овај  
Тип  полена  могли  јавити  први  симптоми  алергијске  реакције  (График  26). 

Готово  сваки  дан  током  априла  у  ваздуху  су  регистрована  појединачна  поленова  
зрна  различитих  врста  корова. Могућност  настанка  алергијских  симптома  на  овај  тип  
поленаје  био  минималан  (График  2в). 

У  ваздуху  је  утврено  присуство  21 до  24 типа  полена  који  се  прате  у  Новом  
Салу  (Прилог  1). Просеч fіе  средње  дневне  концснтрације  полена  су  варилале  од  
минималних  7 до  максималних  1288 ПЗ /м3  ваздуха . 
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4. општи  И  ПОСЕБНИ  ЦИЈћЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  И  ИЗБОР  
ИНДИКАТОРА  

Општи  и  посебни  цињеви  стратешке  процене  дефинишу  се  на  основу  захтева  и  
цињева  у  погледу  зајптите  животне  средине  у  другиМ  плановима  и  програмима, цињева  
заілтите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 
прикупњених  података  о  стању  )!сивотјје  средине  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  погледу  заштите  животне  средине  у  плану  или  програму . 

ј-ја  основу  дефинисаних  цид,ева  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  изради  стратеплсс  процене. 

4.1. Општи  цињеви  

дефинисање  опілтих  цињева  Стратешке  процене  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора , потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  
из  планских  докумената  вијлег  хијерархијског  нивоа. Опгнтим  цињевима  Стратешке  
процене  утицаја  поставња  се  оквир  за  њихову  дању  разраду  ісроз  дсфинисање  посебних  
цињева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цињу  очувања  
животнс  срсдиnе  као  и  спровођење  принципа  одрживот  просторног  развоја  подручја  
плана. 

Општи  цињеви  стратешке  процене  утицаја  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  
Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  на  животну  средину  су: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  гтростора, усклађивањем  
његовог  коришhсња  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  економског  развоја, 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  
(уравнотејсеног ) развоја  у  области  животне  средане, економске  и  друштве  сфере, 

обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађивања, 

- зауставњање  дање  деградације  простора , угрожавања  и  уништавања  
природних  ресурса  и  добара, 

сузбијање  непланске  изградње  и  ненаменског  коришћења  простора, 

- активирање  нових  поврпіина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  
заштите  животіје  средине. 

4.2. Посебви  цињеви  

Посебнн  цињеви  стратешке  процене  представњају  разраду  општих  услова. Они  
се  дефинишу  на  осііову  наведеиих  општих  цнл,ева  стратешке  процене, дефинисаних  
планских  поставки  и  концепција . 
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Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштинским  
утицајима  плана  на  кивотну  средину, на  основу  које  је  могуће  донети  одлуке  које  су  у  
функцији  захдтите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја. 

Посебни  цињеви  стрателіке  процене  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  
Север  ІV северно  од  инфраструктурног односе  се  на: 

- очување  еколошког  капацитета  простора  и  побоњшање  квалитета  животНе  
средине, 

- подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивање  
животне  средине  и  производњу  отпада, 

- максимално  могуће  смањење  свих  активности  које  имају  негативне  ефекте  
на  природни  систем, 

- утврђивање  конкретних  мера, услова  и  режима  заштите  животне  средине, 

- обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  
општекорисне  функције, 

- санација  деградираних  простора  на  површинама  угроженим  подземним  
водама, отпадним  водамаи  одлагањем  отпада, 

- очување  слободних  простора  као  део  іnuper система  повезивања  биотопа  ради  
умрежавања  слободних  простора  везивним  корндорима  и  очувања  и  развоја  еколошіси  
квалитетних  животних  nростора, 

- смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . повећањс  6е36сдн0сти  запослсних  и  
становништва  из  бли?і(с  И  даЈЂе  околине , 

контролу  загађености  зсмњишта, 

смањење  испуштања  нутријената  и  другuх  опасних  материја  у  земњипіте, 

побојЂшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењсм  емисија  из  
индустрије  и  транспорта, 

- увођење  система  мониторинга , 

смањење  емисије  буке  на  најугрожснијим  локацијама, 

санирање  дивњих  депонија  које  прсдставњају  ризик  по  животну  средину . 

обавеза  спровођсња  Поступка  процене  утицаја  на  животну  срсдину, у  скпаду  
са  Законом  о  nроцсни  утицаја  на  животну  срсдину  ( Службени  гласник  Рспублике  
СрбијеT, бр. 135/04 и  36/09) и  у  скпаду  са  Урсдбом  о  утврђивању  листе  пројската  за  које  
је  обавезна  nроцена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процсна  
утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС  број  1 14/08). 
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4.3. Избор  индикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цињева, врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  Животну  
средину. Индиісатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцењивање  плансјсих  решења  са  
становишта  могућих  штста  у  животној  средини  и  за  утврђивање  гсоје  неповоњне  угицаје  
треба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  идентификовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сагледавање  послсдица  Они  су  средство  за  праћење  извесне  променњиве  вредности  у  
прошлости  и  садашњости , а  ііеопходни  су  іcao улазни  подаци  за  планирање . 

да  би  индшсатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  ісао  инструмент  за  
компарацију , неопходан  је  усаглашен  систем  праћења  који  гіодразумева : 

- јединствене  поісазатење , 

- јединице  мерења, 

- метод  мерења, 

лериод  праћења, 

- начик  обраде  податаІса, 

приказивање  резултата . 

Подаци  се  прикуп.њају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама ; 
статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здраве  и  здравствену  заіптиту, 
хидрометеоролоіпким  слу)ісбама, геолошким  и  геодетским  заводима, заводима  за  
заіититу  природе  и  Др. 

Приказ  индиісатора  одрживог  развоја  је  лимитиран  иачином  притсупњања  и  
обраде  статистичких  података . Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  ісоришћени  у  
тсонтактима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 

На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  заштите  животне  
средине  ( Службени  гласник  РС , бр.  37/11), на  простору  у  обухва-гу  плана, као  и  у  
непосрсдној  близини, релевантни  су  следећи  индикатори : 

-годишња  температура  ваздуха, 

-годипіња  ісоличина  падавина, 

-ЅWQІ  (Ѕerbіan Water QuaHty іndex), 

-јсвалитет  воде  за  купање, 
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5. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Цињ  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  
могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет  животне  средине  и  
прописивање  одговарајућих  мсра  за  њихово  смањењс, односно  довођењс  у  
прихватњиве  oІcBupe (границе) дефнвисане  законском  рсгулативом . да  би  се  
поставњени  цињ  остварио, потребно  је  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1.Процсна  утицаја  варијантних  решења  плана  на  животпу  средину  са  
мерама  заізЈтите  и  варијантно  реІлење  У  случају  Јісреализовања  плана  

3акон  не  прописује  шта  су  то  варијантна  решења  Плана  која  подлежу  стратешкој  
процени  утицаја. 

Планом  нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  Виду  чињеницу  даје  
Законом  о  стратепікој  процени  утицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  
разматрања  варијантних  решења, у  Извештају  су  разматране  две  могуће  авријанте: 

- Варпјапта  ј  - да  се  План  детањне  регулације  радне  зоне  Север  ІУ  северно  од  
инфраструјсгурног  коридора  не  усвоји; 

- Варијанта  1ј  - да  се  План  детањне  регулације  радне  зоне  Север  ІV северно  од  
инфраструктурног  кормдора  усвоји  и  имплементира . 

Утицаји  стратешког  карактера  и  укупни  ефекти  Плана  на  жИвОтНу  средину  
утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојсћег  стања, цињева  и  планских  решења, 
ограничавајући  се  у  том  контеіссу  на  позитивне  и  негативне  ефекте  доношења  или  
недоношења  плана. 

Пізихаз  Варијацте  І  - нсvсвајање  плана  

Плански  документ  представња  основни  инструмент  утіравњања  простором . 
і-Іспостојање  Плана  значи  непостојаі Lе  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  његоВо  коришћење  уз  обавезне  мере  заштите  и  унапређења  
животнс  средине, прописане  Стратешком  процсном  утицаја  Плана  на  животну  средину. 

У  случају  нереализовања  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  Север  ІУ  себерно  
од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  могу  се  очекивати  бројни  негативни  
ефекти  на  животну  средину. 

Прихватањем  Варијанте  І  задржало  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
подразумева : 

- нарушавање  квалитета  површинских  и  подземних  вода, 

- неуређеност  и  запуштеност  површина  унутар  предметног  простора, 

велика  фреквенција  саобраћаја , 

- неискоришћеност  потенцијала  ііростора, 
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- нестајање  и  деградација  постоје1іег  вредног  зеленог  фонда. 

Неусвајање  ГЈлана  може  за  последицу  имати : 

-недостатајс  мера  и  инструмената  за  управзвање  простором  на  еколошки  
прихватзвив  и  одржив  начин, 

-непотлтовање  оппітих  и  посебних  смсрница  и  мера  заштите  животне  средине. 

Приказ  Варијанте  јј  - усваање  и  имплсментијање  ллана  

Прихватањем  Варијанте  іІ  створили  би  се  услови  за  побоњшање  квалитета  
живота  грађана, уз  спро]зођење  мера  заіјітите  и  унапређења  животне  средине  
прописаних  Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја. 

Усвајање  Плана  гіредставња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 

- обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  коіпстроле  свих  облика  
загађивана , 

- санацију  деградираних  простора  на  површинама  угроженим  нелегалним  
одлагањем  отпада, 

- обезбеђивање  квалитетпих  саобраћајница  манипулативних  то iсова  и  
повезивање  па  ширу  саобраћајну  мрежу, 

- обнавњање  и  подизање  зајптитног  зеленог  іiојаса  дуис  саобраћајница  и  
инфраструктурних  праваца, 

- зауставњање  даве  деградације  простора, угрожавања  и  уііиглтавања  
природних  ресурса  и  добара, 

санација  загађенос -ги  земњишта  и  контрола  квалитета  земњишта , 

- смањење  испупјтања  нутријената  и  других  опасних  материја  у  земњшнте , 

- заштита  еколошких  коридора. 

5.2. Поређење  варијаптних  решења  п  приказ  разлога  за  нзбор  najnoBoJLІІujer 
решења  са  аспекта  заштите  животпс  средпне  

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитиві-Јих  и  
негативних  утицаја  іcoje би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  
поглавњу . 

І-Іајприхватњивија  варијаита  у  погледу  заштите  животне  средине, јесте  она  
варијанта  іcoja би  омогућила  побоњшање  квалитета  жнвотіІе  средине  применом  мера  за  
спречавање  негативних  утицаја, поштовање  принципа  одрживог  развоја, као  и  
рациоnалНо  ісоришћсње  свих  природних  ресурса . 

Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте : 
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1 .У  варијанти  да  се  План  не  усвоји  и  да  се  развој  настави  по  досадашњем  тренду  
могу  се  очекивати  бројни  негативни  ефекти  по  животну  средину  - неадекватно  
коришћење, као  и  дања  деградација  простора, нарушавање  квалитета  вода, земњишта  и  
ваздуха. 

2.У  варијанти  да  се  План  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефскти  на  
свс  компоненте  ЖИВОТНС  средине. 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведено , у  нашсм  случају, Варијанта  11 
(усвајањс  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  Ссвер  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора ) представња  повоњнију  варијанту  са  аспекта  заштите  животне  средине. 

5.3. Вероватноћа , интензптет, сложеност, реперзибилност , врсменска  и  
просторна  димензија  утіјцаја  плана  

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  извршена  је  евалуација  значаја , 
просторних  размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  
плана  на  животну  срсдину. Као  основа  за  развој  ове  методе  послужиле  су  методе  које  
су  потврдилс  своју  вредност  у  земњама  Европске  уније. 

Значај  утицаја  процењујс  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  
просторне  размере  на  којима  се  може  остварити  утицај . Утицаји, односно  ефекти, 
планских  решења, према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -з  до  +З, где  се  
знак  минус  односи  на  негативне , а  знак  + на  позитивне  промене  (табела  З). 

Табела  3: Критеријуми  за  оцењивањс  величине  утицаја  
Величина  утицаја  Озііака  Опис  

Критичан  Јак  нетативан  утицај  
Већи  -2 Већи  негативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  нетативан  утицај  
Нема  утицаја/нејасан  
утицај  

О  Нема  утицаја, нема  података  

Позитиван  +1 Мањи  позитиван  утицај  
Повоњан  . 2: Behu nозитиван  утицај  
Врло  повоњан  Јак  позитиван  утицај  

Табела  4: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Размере  утицаја  Ознака  Опис - - 

Регионални  Могућ  утицај  у  простору  регије  
Општински  О  Могућ  утицај  у  простору  општине  
Градски  Могућ  утицај  у  подручју  града  
Локални  

. 

Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  
града  
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Вероватнођа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  догодити  у  стварности  такође  
представња  важан  критеријум  за  доношење  одлука  у  ТОК  израде  Плана. Вероватноћа  
утицаја  одређује  се  према  следећој  скали: 

Табела  5; Скала  за  процену  вероватноће  утицаја  
Вероватноћа  ОзіІака  Опис  
100% 

. 
И  Утицај  известан  

Више  од  50% В  Утицај  всроватан  
Мање  од  50% М  Утицај  могућ  
Мање  од  1% Н  Утицај  није  вероватан  

Поред  тога, додатни  критеријуми  се  могу  извести  прсма  врсмену  трајања  
утицаја, односно  последица. У  том  смислу  могу  се  дефинисати  привремени -повремени  
(П) и  дуготрајни  д) ефекти . 

Табела  б: Време  трајања  утицаја  
Ознатса  Ошс  

д  дуготрајни  
П  привремени -повремеии  

І-Іа  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  
планских  решења  на  цињеве  стратепіке  процене  врпін  се  евалуација  значаја  
идентификованих  утицаја  за  остваривање  циЈЂева  стратешке  процене  утицаја . 

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

Табела  7: Планска  решења  у  предлогу  плана  обухваћеіга  проценом  утицаја  
Ознака  Нланско  решењс  

1.  Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  унутар  радне  зонс  
2.  Инфраструпурно  опремање  делова  простора  где  је  неопходно  
З. Изградња  пемачких  и  бициклистичких  стаза  ду)к  саобрађајница  
4.  Реализација  зелених  површина  
5.  Изградња  станица  за  снабдезањем  горивом  
б. Заштита  квалитета  вода  
7. 3аштита  квалитета  ваздуха  
З . 3аштита  квалитета  земњишта  
9.  Заштита  од  буке  
10.  Унапређење  система  управњања  отпадом  
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Табсла  8: Процена  вслпчине  утцаја  планских  рсшења  на  животну  срсдин  
ДІuЂевІІ  стратешке  
іхроцеве  

- Планска  решења  

1 2 З  4 5 б  7 8 9 10 
ј • очување  еколошког  

простора  и  побоњшање  
квалитета  животне  средине  

+3 - ј  +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 

2. подстицање  пронзводње  и  
примене  технологија  које  
смањују  загађивање  животне  
средине  и  производњу  отпада  

+3 0 0 0 О  +3 +3 +3 +3 +3 

3• максимално  мотуће  смањење  
свих  активности  које  имају  
негативне  ефекте  на  природни  
систем  

+з  -1 +2 +З  О  +3 +3 +3 +3 +3 

4• утврђивање  конкретних  мсра, 
услова  и  режима  заштите  
животне  средине  

+3 +І  +І  +3 О  -і--3 +З  +3 +3 +3 

5 побојЂшање  квалитета  воде  у  
каналу  Дтд  и  реци  јlунав  

-1-1 0 О  +3 О  +3 О  +1 О  +3 

6. обнавњање  и  подизање  
заштитног  зеленила  на  начин  
да  се  очувају  и  повећају  
општекорисне  функције  

О  -2 О  +3 О  +3 +3 +3 +3 О  

7 очување  слободних  простора  
као  део  іnuper система  
повезивања  биотопа  ради  
умрежавања  слободних  
простора  везивним  
коридорима  и  очувања  и  
развоја  екодошки  квалитетних  
животних  простора  

-2 -2 -1 +3 -1 О  +3 +3 О  +2 

8. контрола  загађености  
земјћишта  

О  О  О  +3 0 +2 0 +3 0 +З  

9 смањење  испуштања  
нутријената  и  других  опасних  

Материја  у  земњиште  

+2 -1 О  О  О  +2 0 +3 О  0 

10. побојЂшање  квалитета  ваздуха  
у  складу  са  стандарднма , 
смањењем  емисија  из  

индустрије  и  транслорта  

+3 -2 +2 +3 О  О  +3 0 О  О  

І  ј • увођеІ hе  система  мониторинга  О  О  О  0 О  +3 +3 +3 0 +3 
12.  смањење  емисије  6уке  +ј  0 +І  +2 О  0 О  0 +3 О  
13.  увођењесакупњањаи -гретмана  

опасног  отпада  
о  о  о  о  о  +з  +з  +з  о  +3 
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Табела  9: Процена  просторвих  рамера  утицаја  планских  решења  на  ЖИВОТнУ  сDедин  
Цнлеви  стратепке  

проценс  
ПлапсІса  репіења  

l 2 З  4 5 б  7 8 9 10 
очување  еколошког  капацитета  

простора  и  лобоЈЂшање  
квалитета  животнс  средине  

Л  Л  Л  Јј  Л  Р  Л  Л  Л  Л  

2. подстицање  производње  и  
примене  технологија  које  

смањују  загађивање  животне  

средине  и  производњу  отпада  

л  Р  Л  Л  Л  Л  

3, максимајјно  могуће  смањење  
свих  активности  које  имају  

негативве  ефекте  іa природни  
систем  

л  л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

4• утврђивање  колкретних  мера, 
услова  и  режима  заштите  

животне  средине  

л  л  л  л  Л  Л  Л  Л  Л  

5 побоЈЂшање  квалитета  воде  у  
kaіІany дтД  н  рсцн  дунап  

Р  Л  Л  Л  Л  

6. обнавЈЂање  и  подизање  
зајдтитног  зсЈІеннла  на  начиЕј  

да  се  оіувају  и  повећају  
огштекорисне  функције  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  

7 очување  слободuих  простора  
као  део  ширег  систеМа  

повезивања  биотопа  ради  
умрсжавања  слободних  

простора  везивним  
корндорима  и  очувања  и  

развоја  еколојuки  квалитетних  
ЖивотнИх  простора  

л  л  л  Л  Л  Л  Л  Л  

3• контрола  загађегјости  
земњишта  

Л  Л  Л  Л  

9 смањење  испуштања  

нутријената  и  других  оласних  
материја  у  земзиште  

Л  Л  Ј1 Л  

1 О. побоњшање  квалитета  ваздуха  

у  складу  са  стандардима , 

смањењем  емнсија  из  
индустрије  и  транслорта  

Л  Г  Л  Л  Л  

11.  увођење  система  мопиторинга  Л  Л  Л  Л  
12.  смањење  емисије  буке  Л  Л  Л  Л  
13.  увођење  сакупњаіба  и  третмана  

опасног  отпада  
Л  Л  Л  Л  
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Табела  10 : Процена  вероватноће  утицаја  ПЛНСІ(ИХ  решења  на  Животну  СРСдИН  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цплеви  стратешке  
процепе  

Планска  репіења  

1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 

ј  очување  еколошког  капацитета  
простора  и  побоњшање  

квалитета  животне  средине  

и  и  и  и  14 И  И  И  И  

2. подстицање  производње  и  
примене  технологија  које  

смањују  загађивање  животне  
средине  и  производњу  отпада  

и  И  И  И  14 И  

3 максимајтно  могућс  смањење  
свих  аІпивности  које  имају  

негативне  ефеІпе  на  природни  
с  истем  

14 В  М  И  И  И  И  И  И  

4, утврђивање  конкретних  мера, 
услова  и  режима  заштите  

животне  средине  

и  м  м  и  и  и  и  и  и  

5• побол,uјање  квалитета  воде  у  
uarІany дТд  и  реци  дунав  

м  И  И  М  В  

6.  обнавл,ање  и  подизање  
заштитног  зеленила  на  гтачин  

да  се  очувају  и  повећају  
општекорисне  функције  

И  И  И  И  И  И  

7.  очување  слободннх  простора  
као  део  ширег  снстема  

повезивања  биотопа  ради  
умрежавања  слободних  

простора  везивним  
коридорима  и  очувања  и  

развоја  еколошки  квалитетних  
животних  простора  

и  и  М  И  М  И  И  И  

8.  контрола  загађености  
земл,ишта  

и  и  и  

9 смањење  испуштања  
нутријената  и  Других  опасних  

материја  у  земл,ипјте  

И  В  И  И  

10. побоЈЂшање  квалитета  ваздуха  
у  складу  са  стаіідардима , 
смањењем  емисија  из  

индустрије  и  транспорта  

и  и  И  И  И  

1 1. увођење  сuстема  мониторинга  И  И  И  
12.  смањење  емисије  буке  М  М  М  И  И  
13.  увођење  сакупања  и  третмана  

опасног  отпада  
И  И  И  
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Табсла  11: Процена  времеііа  трајања  утицаја  плакских  решења  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цнлевп  сјратеткке  
процене  

Планека  рептења  

1 3 4 5 б  7 8 9 10 11 

1.  очување  екојгошког  каггацитега  
простора  и  гтобоњцање  

квалитета  животне  средине  

фЦ  д  д  д  фЦ  д  д  д  д  фЦ  

2.  подстицање  произоодње  и  
лримене  тсхноЈгогија  које  

смањују  загађивање  кивотнс  
срединс  и  нроизводњу  отпада  

д  д  д  д  д  д  

3• максимално  могуће  смањсње  
свих  активности  које  имају  

негативнс  ефекте  ua природни  
систем  

д  П  д  д  д  д  д  д  д  

4 утар]јивање  конкретннх  мера, 
услова  и  режима  заотите  

животне  срсдинс  

д  д  д  д  фд  д  фд  д  д  

5 побоњшање  квалитета  воде  у  
канаЈіу  Дтд  и  реци  Дунав  

П  д  д  д  д  
б. О6навЈЂав,е  и  подизање  

заотитног  зсјіеЕ-Іила  на  начин  
да  се  очувају  и  повећају  
општекорисне  фуикцијс  

д  д  д  д  д  д  

7• очување  слободних  простора  
као  дсо  ширег  сис•гсма  

повезиван,а  биотопа  ради  
умрежавања  слободних  

простора  всзивним  
коридорима  и  очувања  и  

развоја  еколошкн  квалитетних  
животних  простора  

д  д  д  д  д  д  д  д  

8• контролазагађености  
земњишта  

д  д  д  д  
9• смањење  испуідтања  

нутријената  и  других  оласних  
материја  у  земњиштс  

д  д  д  д  

10. побоњпјање  квалитета  ваздуха  
у  скЈіаду  са  стандардима  
смањењсм  емисија  из  

индустрије  и  транспорта  

д  д  д  д  д  

ј! увођење  система  мониторинга  д  д  д  д  
1 2. сматење  емисије  буке  м  м  и  д  
ј  3•  увоiјење  сакуііњања  и  третмана  д  д  д  д  

oІіacr і or отпада  
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Резпме  значајнијцх  утнцаја  плана: 
На  осноВу  евалуације  значаја  утицаја  приказаним  у  прстходним  табелама , 

закњучује  се  да  имплсментација  Плана  не  производи  стратешки  значајне  негативне  
утицаје  на  планском  подручју , односно  да  ће  планска  решења  уз  примену  адскватних  
мера  заіптите  имати  позитивне  ефекте  на  животну  средицу. 

5.4. Кумулативнп  іі  синергетски  ефсІпи  

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  1 5.) стратеіпка  процена  треба  
да  обухватн  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката. Ови  ефскти  су  делом  
идентификовани  у  претходном  поглавњу, али  значајни  ефекти  Могу  настати  као  
резултат  иnтеракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активности  и  
различитих  планираnих  активности  на  подручју  плада. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  рсшења  немају  значајан  
утицај , а  неколико  индивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  
ііример  се  може  навести  загађивање  ваздуха, вода  илн  пораст  буке. 

Синсргетскu ефекти  настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  гіроизводе  
укупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја . Синергетски  ефехти  се  
најчешће  манифсстују  код  њудских  заједница  и  природних  станишта . 

Идентификација  кумулативних  и  синергетских  ефската  планских  решења  на  
животну  средину  приказанаје  у  наредној  табсли: 

Табела  12: Hдентификација  могућих  кумулативних  и  
Њтеракција  
гіланских  
решења  

- - 

Област  стратемке  процене  утицаја  

Управњање  квалитетом  ваздуха  
1, З, 4, 7, 

.- 

, 10 
- 

. 

г  

Позитиван  утицајпа  смањењеемисије  штстлих  материјауваздух  ПОСТи)ке  се  
лоціфањм еколопк Прихеатлгјвих  • техвозгогіфі нуіар радне зоне, 
изградњом пепјачких и  

- 
бициклистнн стаза, реајгизацијом зелсних  

поврјпина, п060лша1bеМ  система  управњап.а  отладом  и  приено мера  
заштіе  вазудха  

- 

і .L(L 
Јі Тц  )м) 

-: 
- 

н і і
ј

ј  

..t ф4 і і  і цј Ід Q4  

Улравл,анс  и  запітііта  в()да  

6,8,10 Лоцирање  еколошки  лрНхватњивuх  TexuononіJa унутар  ра,цне  зоне, 
инфраструктурно  огіремање  делова  простора  где  је  то  Неопходно, 
решавање  проблема  одвођења  отпадлих  вода  допрпдеће  побоњмању  и  
чувању  квалитета  пов ских  и  подземнuх  вода : - 
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Затцтита  и  корипіhење  зсмњишта  
4, б, 8,10 

. 

- 

Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  унутар  радне  зоне, 
инфраструктурно  опрсмање  делова  простора  где  је  то  неопходно  
решавање  проблема  одвођсња  отпаднт * вода,, реализација  зелених  
површина, примсна  мера  запітите  квшітета  земњишта  и  унапрсђење  
система  управњања  отпадом  допринећ  заштити  квалитета  земњицгга  
и  спреtiавању  загађења. 

2,5 Инфраструктурао  опремање  и  изградња  нових  станица  за  снабдевањем  
горивом  може  да  uapyіnu квалигет  земз ,ишта  (услед  упуштања  заулен и  
запрланп  вода  у  земзипіте  и  подземње) 

Заштпта  од  букс  
3,4,9 Спровођењем  мера  заштите  од  буке, али  и  реализацијом  пешачкиж  и  

бициклистичких - стаза  и  зелених  површина, смањиће  се  интензитет  .буке  која  
потиче  од  моторних  воила. - 

2 Нзградњо саораћајне  иіфраструкіурс  повећаће  се  иатевзитет  саобр 1ај . а  
самим  тим  и  ниво  буке  

Управлање  оТпадо NІ  
8,10 Примсвом мера  заштите  зсмлишта и  заштите од  отпадних  материја  

поболшаће  се  систем  управлања  отпадом . 

Стаповппштво  и  њудско  здраве  
1,3,4,6,7,8,9,10 Лоцирањс  еколошки  прихвативих  технологија  унутар  радне  зонс, 

инфраструктурно  опремање  делова  простора  где  је  то  неоііходно , 

решавање проблема одвођења отпадних вода, изградња  
бициклистичких  и  пспіачких  стаза, реализација  зеленuх  површина, 

примена  мера  заштите  свих  компонената  животне  средине  имаћс  
позитивне  ефекте  на  становништво  и  здравњс  њуди. 

5.5. Процела  утицаја  nJіanupanux аісіивности  ііa животпу  средипу  

Проблеми  зааітите  и  унапређсња  животне  срсдине  на  простору  плана  настали  су  
као  последица  uнфраструктурне  неопремЈЂености . 

Опасност  од  могућих  акцидсната  у  производњи , складиштењу  и  транспорту  
представњају  потенциј  алне  изворс  угрожавања  са  краткорочним , дугорочним , 

реверзибилним  и  иреверзибилним  последицама . 

Због  наведених  разлога  постојеће  и  плапuране  дслатности  на  простору  плана  
могу  изазвати  негативне  утицаје  по  животну  средину, укопико  се  не  примене  лланиранс  
мере  заштнте, а  тсоје  се  односе  на  заштиту  земЈhишта, заштиту  површинских  и  
подземних  вода, заштиту  природних  и  створених  врсдности , заштиту  ваздуха  од  

загађивања  и  заштиту  од  акциде l{ата. 
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5.5.1. Ваздух  

С  обзиром  да  се  на  анализираном  подручју  налазе  фреквентни  путеви , велики  
загаивачи  ваздуха  су  друмска  возила  

план  прописује  одређене  мере  заштите  од  аерозагађења, у  смислу  успоставЈћања  
мониторинга  квалитета  ваздуха, лоцирања  еколошки  прихватњивих  технологнја , 
озелењавања , изгралње  бициклистичких  стаза  и  сл. 

Мањи  Негативни  утицаји  на  квалитет  ваздуха  могу  се  јавити  изградњом  нових  
станица  за  снабдевањем  горивом . 

Међутим, применом  прописаних  мера  заштите, планске  активности  неће  имати  
значајније  негативне  утицаје  на  квалитет  ваздуха. 

5.5.2. Земњиште  

Уређењем  постојећих  и  планирањем  нових  зелених  површина  оствариће  се  
позитиван  утицај  на  квалитет  земл,ишта. Такође  планске  агпивности  су  усмерене  на  
примену  мера  заuјтите  земњишта  и  уиапређењу  система  управњања  отпадом  (санацију  
деградираних  простора  услед  неадекватног  одлаган,а  отпадних  материја) 

Изгралња  нових  станица  за  снабдевањем  горивом  мо)ке  да  наруши  квалитет  
земњишта  (услед  упуштања  зау.њених  и  запрњаних  вода  у  земњиште  и  подземње) 
уколико  се  не  испоштују  прописане  мере  заштите . 

Из  свега  горе  наведеног, може  се  закњучити  да  јјланске  активности  неће  имати  
значајније  негативне  утицаје  на  квалитет  земњишта . 

5.5.3. Вода  

Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  уuутар  радне  зоне, 
инфраструктурно  опремање  делова  простора  где  је  то  неопходно  и  репЈавање  проблема  
одвођења  и  пречишћавања  отпадних  вода  допринеће  побоњшању  и  очувању  квалитета  
поврпЈинских  и  подземних  вода. 

5.5.4. Природна  добра  

ПлаНске  аіпивности  неће  имати  утицаја  на  природна  добра, с  озбиром  да  на  
простору  у  обухвату  плана  не  постоје  евидентирана  заштићена  природна  добра. 

5.5.5. Становништво  

Уколијсо  се  поштују  све  мере  заштите  дефинисане  планским  решењем  за  
предметни  простор, може  се  констатовати  да  ће  Планом  предвиђене  активности  имати  
позитивне  ефекте  на  становништво . 
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5.5.6. Непоіq етна  ісултурна  добра  

ПлансІсе  активности  неће  имати  утицај  на  културно  наслеђе, с  обзиром  да  на  
простору  не  постоје  евидентирана  непокретна  ісултурна  добра. 

5.5.7. Идентифнісација  хазарда  

Саврсмени  техничко- технопошки  системи  и  поред  очигледног  вапретка, још  
увек  са  собом  носе  велике  ризике  од  настанка  пожара, експлозија  и  еколошких  удеса  и  
повреда  на  раду. 

С  обзироім  да  се  зона  Север  ГУ  ослања  на  зону  савитарне  заштите  изворишта  
Ратно  острво, постоји  могућност  да  планиране  активности  имају  негативне  ефскте  по  
ісвалитет  вода  и  земјЕишта . 

Управо  из  тог  разлога, неопходно  је  поштовати  све  мере  заштите  вода  и  
земњишта  прописане  одговарајућом  законском  регулативом  и  мере  заштите  при  
превозу  опасне  робе  (Закон  о  превозу  опасне  робе  ( Службени  гласник  РС . 6 

104/16,83/18. 95/18 др.закон  и  10/19 - др. закон)) и  међународне  прописе  
АДР/РИД/АДН  1(оји  уісазују  на  обавезе, прописе  и  мере  у  односу  на  транспорт  опасне  
робе. 

5.5.8. Инфаструіпура  

5.5.8.1.Саобраћајна  инфраструктура  

Планираі•іи  садржаји  на  обухваћеном  простору  се  ослањају  на  ре)кијску  
саобраћајницу  уз  државни  пут  АI (Е-75) іcoja je ван  обуквата  плана. Са  запада  и  севера  
простора  у  обухвату  плана  су  изграђене  индустрнјсісе  саобраћајнице  којима  се  овај  
простор  повезује  са  режијском  саобраћајницом  уз  државни  пут  АІ  (Е 75) и  са  старим  
Каћким  путем  и  даје  са  Каћом, односно  градом . дефинисана  је  саобраћајна  мрежа  
унутар  обухвата  плана  у  складу  са  просторним  могућностима  и  захтевима  инвеститора  
плана. Планиран  је, поред  постојећег , још  један  прикњучак  саобраћајнице , увутар  
простора  лпана, на  ре)кијску  саобраћајницу  уз  државни  пут  АІ  (Е-75). Омогућено  је  
ловезиванје  овог  простора  са  осталом  саобраћајном  мрежом  радне  зоие  Север  јУ. 

Паркирање  на  обухваћеном  простору  ће  се  решавати  у  оквиру  парцела. ду)к  државног  
пута  АI (Е-75), Пута  шајІсашког  одреда  и  одбрамбеног  насипа  се  планира  
бициклистичка  стаза. Уз  све  саобраћајнице  се  планирају  пепјачке  стазе, а  
бициклистичке  у  појединим , зависности  од  функције  саобраћајнице  y Mpe)Іcu. Јавни  
саобраћај  ће  се  и  у  плансјсом  периоду  одвијати  дуис  режијске  саобраћајнице  државног  
пута  ІБ-12 и  нзграђених  индустријских  саобраћајница . Паркирање  и  гаражирање  
путкичких  и  теретних  возила  обезбеђује  се  на  парцели , изван  јавних  површина  и  

реализује  се  истоврсмено  са  основним  садржајем  на  парцели , према  нормативима  
паркирања  у  зависности  од  функције  објекта. 
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5.5.8.2. Водна  инфраструктура  

Свабдеваіhе  водом  биће  решено  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже , 
која  ће  функционисати  у  склопу  ВодоВодног  система  Града  Новог  Сада. 

У  западној  и  северној  улици  изграђенаје  водоводна  мрежа  профила  200 мм. 

Планира  се  изградња  водоводне  мреже  профила 200 мм  у  свиМ  
новоітланираним  улицама, са  повезивањем  на  постојећу  мрежу. 

Плакирана  водоводна  мрежа  задовоњиће  потребе  за  санитарном  водом  будућих  
корисника. 

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  могуће  је  решити, локално, преко  
бушених  бунара  на  парцелама  корисника. 

Положај  гтостојеће  и  планиране  водоводне  мреже  дат  је  у  графичком  приказу  
Нлан  водне  инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Процењује  се  да  ће  планирако  решење  снабдевања  водом, на  подручју  
обухВаћеног  овим  планом, очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине  

Одвођење  отпадних  п  атмосферских  вода  биће  решено  преко  сепаратне  
канализационе  мреже. 

Отпадне  воде  ће  се  преко  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  одводити  
ка  канализационом  систему  Града  Новог  Сада. 

У  западној  и  северној  улици  постоји  изграђена  канализациона  мрежа  отпадних  
вода  профила  300 nіm. Укупно  прикугјњене  воде  се  преко  постојеће  црпне  станице  
прегіумпавају  ка  постојећој  примарној  канализацији  Дуж  старог  Каћхог  пута. 

Планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  канализационе  мреже  отпадних  вода  у  
свим  новопланираним  улицама  где  то  околна  намена  захтева . Планирана  мрежа  биће  
профила  О  250 мм  и  Г  300 мм. 

Планом  се  омогућава  реализација  црпних  станица  отпадних  вода  у  регулацији  
улице, у  колико  се  укаже  гтотреба  за  тим. Црпне  станице  реализовати  у  регулацији  
улице, шахтног  типа. 

Отпадне  воде  које  се  упуштају  у  какализацију, морају  имати  карактеристике  
кућних  отпадних  вода. Отпадне  воде  нестандардвог  квалитета  пре  упуштања  у  
канализацију , морају  се  примарно  пречистити . Стандардизација  отпадних  вода  
(пречиаіћавање ) односи  се  само  ва  технолошке  отпадне  воде  и  у  зависности  од  
њихових  карактеристика  биће  примењен  одговарајући  третман . 

У  северном  делу  простора, налази  се  црпна  станица  Врбак . Планом  се  
омогућава  њена  реконструкција , као  и  изградња  кове  црпне  станице , с  обзиром  да  је  
капацитет  постојеће  црпне  станице  у  потпуности  искоришћен . Нову  црпну  станицу  
Врбак  реализовати  у  свему  према  условима  јав i•Іог  водопривредног  предузећа  Воде  
Војводине . Капацитет  црпне  станице  мора  бити  тако  димензионисан , да  омогући  
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несметану  евакуацију  атмосферских  вода  са  узводног  дела  мелиорационог  слива  
Врбак  

Постојећи  Мелиорациони  канали  обухваћени  планом  делом  се  задржавају  као  
отворени , у  зонама  које  су  намењене  заштитном  зеленилу, док  се  у  зони  пословања, где  
се  предвиђа  интензивна  изградња, планира  зацевјњење  постојећих  мелиорационих  
ј(анала. 

У  оквиру  пословпе  зоне  атмосферске  воде  ће  се  преко  планиране  зацевјБене  
уличне  канализационе  мреже  атмосферских  вода  одвестп  према  постојећем  отвореном  
каналу  Средњи , који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  Ратно  острво . Уз  
постојећи  мелиорациони  канал  планира  се  заштитни  појас  ширине  5,0 м, мерено  од  
горње  ивице  канала. У  овом  нојасу  забрањена  је  изградња  објеката  и  садња  дрвећа, 
појас  мора  остати  слободан  за  пролаз  механизације  која  одржава  kaііan. 

Планом  се  предвиђа  укидање  појединих  деоница  отворених  мелиорационих  
канала  у  зони  пословања, њихову  улогу  преузсће  зацевњена  атмосферска  канализација . 
Атмосферсј(а  канализација  биће  профила  од  е  300 мм  до  О  1 00 мм. Планом  се  
омогуhава  корекција  профила  атмосферске  канализације , кроз  израду  пројсктно  
техничке  докумег-ітације . 

У  цијжу  растерећења  уличне  канализационс  мреже  атмосферских  вода, као  и  
постојећих  мелиорационих  канала , планира  се  изградња  ретензЈа  за  привромено  
прихватање  атмосферских  вода  уиутар  комплекса, с  обзиром  да  су  ЈКПВодовод  и  
канализација  ограничили  количину  атмосферских  вода  која  се  са  осталог  грађевинског  
земњишта  мо?хсе  директно  упустнти  у  канализациону  мрежу  на  30 1/ѕ/ha. Све  количине  
изнад  наведе  вредности  привремено  ће  се  прихватитати  у  ретензији  унутар  парцело . 

Пре  упуштања  атмосферских  вода  у  отворени  мелиорациони  канал, исте  је  
по-гребно  третирати  на  сепаратору . 

Планом  се  условњава  да  приоритет  у  реализацији  инфраструктуре  има  
атмосфсрска  канализација , с  обзиром  да  је  постојећа  канализациона  мрежа  
оријентисана  на  канале  који  се  затрпавају , па  да  не  би  дошло  до  проблема  у  одвођењу  
атмосферских  вода  са  постојећих  пословних  комплекса  koju ce налазе  у  непосредној  
близиnи. 

Поло?кај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  дат  је  на  графичком  
приказу  План  водне  инфраструхтуре  у  Р  1 :2500. 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода, 
на  гходрују  обухваћеног  овим  планом, очувати  и  унапредити  квалитет  ?Ісивотгіе  
средиНе . 

Одбрана  од  поплава  

У  обухвату  плана  налази  се  сскундарпи  насип  ,,Каћки , који  представња  другу  
одбрамбену  линију  Града. Постојећи  секундарни  насип  аадржава  се  као  такав, уз  
могућност  реконструкције  и  текућег  одржавања, а  у  с1(ладу  са  потребама  водопривреде . 
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Уз  секундарни  насил  ,,Ка!Іки  планира  се  заштитни  појас  ширине  10 м, мерено  
оД  ножице  насипа, обострано . 

У  заІптитном  појасу  насипа  и  канала, забрањенаје  изградња  објеката  
високоградње  и  садња  дрвећа, као  и  друге  активности  дефинисане  чланом  133. Закона  о  
водама. 

5.5.&3.Енергетска  инфраструктура  и  електронске  комунпкације  

Снабдевање  електрнчном  енергијом  

Планом  деталне  регулације  у  делу  снабдевања  електричном  енергијом  планира  
се  изградња  нових  трансформаторских  станица  20/0,4 kV на  неизграђеним  просторима , 
као  и  пратеће  гіодземне  електроенергетске  мреже. Од  постојећих  и  нових  ТС  ће  
подазити  мрежа  јавног  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  за  напајање  будућих  
објеката  на  овом  подручју. 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  цињем  да  се  спречи  ј-јегативан  утицај  на  животну  средину. То  подразумева  
примену  свих  норматива  и  стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  
објеката  и  поштовање  услова  надлежних  органа  и  организација  код  издавања  услова, 
одобрења  и  сагласности  за  изгра.цњу  електроенергетских  објеІ(ата. 

Снабдевање  топлотноМ  снсргијом  

Планом  детањне  регулације  у  дслу  снабдсвања  топлотном  енергијом  планира  се  
се  снабдевање  из  гасификационог  систсма, локалних  топлотних  извора  и  коришћење  
обновњивих  извора  енергије . Планира  се  изградња  сопствених  мернорегулационих  
гасних  станица  и  дистрибутивне  гасне  Мреже  до  пnанираних  објеката . Такође  се  
препоручује  и  што  већа  употреба  аnтернативних  и  обновњивих  извора  снергије. 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградњс  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  прописане  мере  запЈтите  и  
технички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планиране  активности  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоенергетском  инфраструктуром  неће  иМати  утицаја  на  очување  и  унапређење  
квалитета  животне  срсдине. 

Мрежа  електронских  комуникацнја  

Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  елетсгронских  
комуникација , изградњом  подземне  мреже  цеви  кроз  које  ћс  пролазити  будућа  
инсталација  елетсгронских комуникација . Планира  се  и  дање  поставњање  
мултисервисних  платформи  н  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  
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дсцентрализације  мреже. На  подручју  плана  могућа  јс  и  изградња  базних  станица  и  
антенских  стубова  мобилне  телефонијс  и  осталих  елсктровских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  области  електронских  
комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  спречи  негагиван  утицај  на  животну  средину. 
уз  дефинисање  мера  за  ограничавање  или  елиминисање  нсгативних  утицаја  процењује  
се  да  лланиране  активности  нсће  имати  нсгативан  утицај  на  квагІитет  животне  средине. 

6. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАНИЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средиnе, у  складу  са  3аконом  о  
запітити  животне  срсдине(),Службени  гласник  РС , 6р. 135/04, 36/09, 36!09-др.закон, 
72/09-др.закон, 43/11, 14/16, 76/18,95/13 и  95/18-др.закон), приликом  реализације  
плапских  репіења  подразумева  се  спречавање  сгзих  видова  загађења. 

Мере  против  загађивања  )кивотне  средине  подразумевају  побоњшање  технологије , 
елиминисање  нсгативних  ефеката  постојећих  извора  загађивања  и  обсзбеђивање  да  сви  
нови  nланирани  инвестициони  објекти  морају  задовоњити  ниво  квалитета  средине  
према  одговарајућим  стандардима . 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  сс  
обавеза  предузимања  мера  заштите  )кивотне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  срсдину  
(,,Слукбени  гласник  РС  бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројската  
за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  сс  може  захтевати  процсна  
утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр.  14/08), обавезно  је  
покретањс  поступка  процене  утицаја  на  животпу  средину. 

6. 1.3аштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  ће  сс  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  10/13), Урсдбом  о  
условима  за  Мониторинг  И  захтевима  квалитета  ваздуха  ( іСлужбени  гласпик  РС , бр. 
11/10, 75/10 и  63/13), Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  ваздух  из  гlостројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , бр!  6/16) и  другим  
подзаконским  актима. 

Уз  ефикасну  сталну  контролу  смисије, мора  се  npubu свим  тсхничко -
технолотпким  мерама  за  спречавање  и  смањнвање  емисије  које  обухватају  измену  
технологије , побоњшање  састава  и  квалитста  горива  и  елиминацију  честица  и  гасова  из  
еМисиј  е  доступnим  поступцима! 

Застарсле  технологије  пречишћавања  доприносе  ослобађању  великс  количине  
загаl)ујућих  материја  у  животну  средину. Због  тога, у  технолошком  процесу, неопходна  
јс  примена  савремених , чистијих  технологија , које  ће  доnринети  смањењу  
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аерозагађсња . Поставњање  филтера  и  посебних  система  за  гіречитііћавање  издувних  
гасова, допринеће  смањењу  емисије  загађујуhих  материја  у  ваздух. 

Такође  велики  извор  аерозагађења  је  саобраћај , с  обзиром  да  се  на  предметном  
простору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја , нарочито  теретног . Смањење  емисије  
сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постићи  ће  се  коришћењем  квалитетнијег  горива  
(безоловног  горива  и  горива  са  додатком  алитнва) 

Правна  лица  и  гіредузетници  који  се  баве  складиштењем , дистрибуцијом  и  
ставњањем  у  промет  нафте  и  нафтних  деривата, дужни  су  да  примењују  техничке  мере  
у  цињу  смањења  емисија  испарливих  органских  једињења, у  складу  са  Чланом  44. 
Закона  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13). Контролу  
емисије  испарливих  органских  једињења  из  инсталација  за  складиштење  и  
дистрибуцију  нафтних  деривата  врпіити  у  складу  са  Чланом  43. Закона  о  заштити  
ваздуха  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 36/09 и  10/13). 

Планирањем  зелених  површина  дуж  саобраћајница  и  инфраструктурних  
праваца, на  комплексима  станица  за  снабдевањем  горивом, према  хидротехничким  
зонама, ка  прилазима  и  отвореним  каналима, побоњшаће  сс  микроклиматски  услови  
предметног  лростора . 

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

б.2.3аштита  зсмњавпта  

Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  простору  плана  обавезују  све, да  
приликом  коришћења  и  експлоатације  земњишта  обезбеђују  рационално  коришћење  и  
заштиту  овог  природног  ресурса. 

Загађивач  земњишта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
земњиште , дужан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњишта . 

На  подручјима  угроженим  отпадним  водама  изградиће  се  затворена  каналска  
мрежа  за  одвођење  отпадних  вода. 

3ауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  
се  прихватити  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарнохигијенским  захтевима. 

За  складиштење  горива, обезбедити  потпуну  изолацију  резервоара  од  околног  
земњишта  поставњањем  двоструког  плашта. Укопано  складиште  са  улогом  
хидроизолационог  плашта  изградити  у  складу  са  захтевима  Правилника  о  техничким  и  
другим  захтевима  за  хидроизолационе  материјале  ( Службени  гласник  СЦГ , број  
1/2006). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  
у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  

37 



земњипіту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( 1Службени  
гласник  РС , бр. 23/94). 

Једна  од  мера  заштите  земњишта  јесте  и  спречавање  одлагања  отпада  на  места  
која  нису  намењена  за  ту  намену. У  сісладу  са  важећим  прописима , приликом  изпођења  
радова, инвеститор  је  дуісан  да  заједно  са  извоачима  радова  предузме  све  мере  да  не  
дође  до  нарушаван)а  слојевите  структуре  земњишта , као  и  да  води  рачуна  о  
геотехничким  карактеристимака  тла, статичісим  и  конструістивним  карактеристикама  
објекта . 

б.З.заштнта  вода  

3аіітвта  вода  биће  остварена  поштовањем  следеће  законсјсе  регулативе : 
- 3акона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12 и  101/16), 
- Уредбе  о  граничііим  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничнвм  вреднос-гима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њнхово  достизање  ( Службени  
гласни iс  РС  бр. 24/14), 

Уредбе  о  гранвчним  вредноствма  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  Н)ИХОВО  достизање  (,,Слжбени  гласник  
РС  бр.  50/12), одnосно  у  складу  са  важећим  пропвсима  који  рсгулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  (воде  са  кровних  површина, надстрешница , 
тротоара  и  сл., као  расхладне  воде), чији  ісвалИтет  одговара  11 класи  вода, могу  се  без  
пречишћавања , путем  уређених  испуста, одвести  у  јавну  атмосферс iсу  канализацију  
према  условима  надлежног  комуналног  предузећа. 

Атмосферсјсе  воде  са  запрњаних  или  зауњејіих  поврпіина  (паркинг, 
саобраћајнице , манипулативни  простор  и  сл.) планирати  уз  одговарајући  контролисани  
прихват  и  третман  на  објекту  за  примарно  пречишћавање  пре  испуштања  у  интерну  
канализациону  мрежу  атмосферске  канапизације . 

3а  санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  технолош iсе  отпадне  воде  пданирати  
испустање  у  јавну  кавализациону  мрежу  па  потом  на  нассњски  или  централни  УПОВ, у  
складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадннх  вода  
на  нивоу  града  ј-јовог  Сада. 

Све  прикњучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовојіавати  прописане  
услове  за  испуштајње  у  јавiгу  тсанализациопу  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  
у  складу  са  Уредбом  о  граничним  врсдностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковвма  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , 6р.  67/1 1, 48/12 и  1/16). 

Забрањено  ј  е  упујптање  непречишћених , односно  недовоњно  прсчишћених  
отпадних  вода  тсрмички  загађених  вода  у  еколошки  гсоридор _ Зауњене  атмосферсгсе  
отпадnс  воде  треба  да  буду  адетсватно  прикупњене  и  прсчипtћене  (коришћењем  
таложниіса  и  сепаратора  уња  и  масти). Обавезан  је  предтретман  процесних  отпадних  
вода  до  нивоа  квалитета  дозвоњеног  за  упуштање  у  канализациони  систем  насења  а  
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третман  ефлуената  индивидуалним  путем  врптити  према  захтевима  уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  Материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање ( Слгласник  РС , бр. 67/11 48/12 и  1/16) 

б.4.Мере  заштпте  оД  отпадннх  хатертіја  

Подизањем  нивоа  свести  у  смислу  одговорног  понагдања  у  поступању  са  
отпадом  , допринсће  се  побоњшању  стања  животнс  средине  

Одлагање  отпадака  на  местима  која  Нису  одређена  за  ту  намену  није  дозвоњено , 
као  и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  
као  секундарне  сировине. Са  отпацима  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
заштита  )кивотне  средине  од  њиховог  штетног  дејства, организовано  сакупњање , 
рационално  кориnІћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  
квалитета  за  дају  прераду, као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање, односно  
складиплење  отпадака. Неопходноје  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  
у  оквиру  планираног  подручја : комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  
отпад. 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  14/16), Правилником  о  
начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  
РС , бр. 92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, складиілтења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
( Службени  гласник  РС , бр.  98/10), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  
perynunіy ову  област.. 

Број , врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  гіоставњање  посуда  за  
сакупњање  отпада  ( Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/201 1, 7/2014). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  ( Службени  гласниІс  Града  Новог  Сада 1 , 
бр. 25/10, 37/10, 3/1 1, 21/11 и  13/14), инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  
локацијске  дозволе  прибави  сагласност  од  надлежног  ЈКП  1Чистоћа  о  потребном  
броју, врсти  и  месту  за  поставњање  посуда. 

Ове  повріnине  морају  испуњавати  све  хигијенске  услове  у  погледу  редовног  
чишћења, одржавања, дезинфекције  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима  
тсомуналног  предузећа  задуженом  за  одношење  смећа. 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  неког  технолошког  
процеса, један  је  од  озбињних  складишних  и  еколошких  проблема . Да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  осгіобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  све  законстсе  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  материја  
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б.5.Зајлтита  од  буке  друмсог  еаобраћаја  

Ради  заштите  од  nрекомерие  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
МОНиторинг, а  КОЛИКО  Ниво  буке  буде  прелазио  дозвојњене  ізредности  у  ОКОЛНОј  
животној  средиии  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  83/10) предузимаhе  се  одговарајуће  мерс  за  
отклањање  негативних  утицаја  буке  на  животну  средииу. 

Регулисање  саобраћаја , правилна  звучна  сигнализација , поІлтовање  прописа  
свих  учесника  у  саобраћају , контрола  техничке  исправности  возила  и  искјњучивање  из  
саобраћаја  технички  неисправних  возила  допринели  би  снижавању  укупног  нивоа  буке. 
Плаuско  озелењавање  предметног  простора  (нарочито  уз  саобраћајнице , комплексе  
привредних  делатностн  и  др.)  и  контрола  извора  буке  додатно  би  умањили  присуство  
буке  као  физички  хлтетне. 

Корисници  планираних  објеката  с  радним  iтросторијама  у  којима  ће  бити  
смештена  оруђа  за  рад  и  уређаји  са  изворима  буке, морају, пре  пуштања  у  рад  у  редован  
погон  тих  оруђа  и  уређаја, нзвршити  мерења  ннвоа  буке  на  радним  местнма  и  у  радІ-Іим  
просторијама , ради  проверавања  да  ли  бука  прелази  допунтепи  ниво  гірописан  
Правилником  о  превентивним  мерама  за  безбсдан  и  здрав  рад  при  излагању  буци  
11Слу)кбени  гјхасник  РС , број  96/1 ј ). 

Регулисање  саобраћаја , правилна  звучна  сигнализација , поштовање  прописа  
свих  учесника  у  саобраћају , контрола  техничке  исправности  возила  и  искњучивање  из  
саобраћаја  технички  неисправних  возила  допринели  би  снижавању  укупног  нивоа  буке. 

Формирањем  зелених  површина  унутар  радннх  комплекса  и  дуж  саобраћајница  
значајно  ће  се  смањити  ниво  буке. 

6.6. Заштита  природних  добара  

Прсдметни  простор  не  припада  простору  под  заштитом  али  се  налази  у  
непосредној  близини  станишта  заштићепих  и  строго  заштићених  дивњих  врста  
NЅAI 4d. 

Мере  заштите : 

1) У  појасу  до  200 м  од  станишта  NЅА14d поштовати  следећс  мерс:  
- Резервисати  простор  за  појас  заштитног  зеленила  на  локацијама  на  којима  се  

најефикасније  смањујс  утицај  осветлења  и  ширење  буке;у  случају  блокова  са  већим  
бројем  корисника  мо)ке  се  предвидети  подизање  два  или  више  наралелних  појаса  
високог  зеленила  

- Применити  одговарајућа  решења  заштите  нриродних  и  блиско-природних  
делова  стаиишта!коридора  од  утицаја  светлости : смањена  висина  светлосних  тела, 
усмереност  светлосник  снопова  према  саобраћајницама  и  објеІстима , ограничење  
трајања  осветњењана  прву  половиnу  ноћи; примена  застора  којима  се  спречава  
расипање  светлости  према  небу, односно  према  станишту  
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- 3а  потребе  заштите  орнитофауне , планирање  кровне  површине  треба  да  
подразумева  корипјћење  грађевинско -техничх  решења  којима  се  на  најмању  могућу  
меру  смањује  рефлексија  сунчевог  зрачења  , што  подразумева  искњучење  употребе  
рефлектујућих  ііовршина  

- Применити  одговарајућа  планска  и  грађевинско -техничка  ретпења  3а  смањењ  
утицаја  буке: лоцирањесаобраћајница  и  атпивности  који  су  извори  буке  на  већем  
растојању  од  станишта/коридора, одговарајучи  распоред  објеката  или  примена  
заштитних  баријера  према  осетњивом  простору, пригушење  буке  на  самом  извору  
настанка  и  сл; резервисање  простора  за  појас  заштитног  зеленила  на  локацијама  на  
којима  се  најефикасније  смањује  утицај  осветњења  и  ширења  буке. 

- Услов  за  изградњу  укопаних  складиштаје  да  се  њихово  дно  налази  изнад  коте  
максималног  кивоа  подземне  воде, уз  примену  грађевинско -техничких  решења  којим  се  
обезбеђује  спречавање  емиисје  загађујућих  материја  у  околни  простор. 

2) У  појасу  до  500 тл  од  станишта  NЅА14d забрањvју  се : 
- планска/пројектна  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидролошког  

режима  од  којих  зависи  функционалност  коридора  и  очување  дивњих  врста  и  њихових  
станишта. 

б.7.3аштита  културлпјх  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  у  евиденцији  стручне  службе  не  постоје  
заштићена  културна  добра, као  ни  подаци  о  забележеним  локапитетима  са  
археолошким  садржајем . У  сісладу  са  чланом  109. 3а[сона  о  културним  добрима  
(,,Службени  Гласник  РС , бр. 71/94, 52/11 

- др. закон  и  99/1 1 - др. закон) инвеститори  
се  обавезују  да  уколико  приликом  извођења  Земњаних  радова  наиђу  на  археолошко  
налазиште  или  предмете, одмах  бсз  одлагања  стану, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  
откривени  и  обавесте  надле)кни  Завод  за  заштиту  споменика  културе. 

б.Ѕ.Зајцтпта  од  јонизујућсг  и  нејоніізујуhег  зрачења  

Поред  радиоактивних  супстанци , за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  штетне, 
треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  у  извесној  
мери  и  могу  бити  штетни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе. 

Потенцијалнн  извори  зрачења  су: 

- извори  нискофреквентног  елеістроматнетског  поња, као  піто  су: 
трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричке  енергије  напона  већег  од  35 kV, 

- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  
време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  зонама  гіовећане  осетњивости , 

- природно  зрачење  радиоаістивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 
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Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  
контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Потрсбноје  

- вођења  евиденција  о  изворима  јонизујућих  зрачења  

- контрола  радиоактивности  роба  при  увозу , извозу  и  транзиту  

- сакупњање , складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 

- успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења, 

- спречавање  недозвоњеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

откривање  лрисуства  и  одређивање  uивоа  излагања  нејопизујућим  зрачсњима, 
- обезбеђивањс  организацноних , техничгих , фиІјаігсијских  и  других  услова  за  

спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујуbих  зрачсња, 

означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зопс  опасног  зрачења  на  
прописан  начин , 

- примена  средстава  и  опреме  за  заштиту  од  нсјонизујућих  зрачења  и  др. 

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

- Закон  о  заштити  о  радиационој  и  іуклеарној  сигурности  а  безбедности  
(1 Службени  гласник  РС , бр. 95/18), 

- Закон  о  зантити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС1 , број  
36/09) и  

- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  ( Службени  
гласник  Рсј, број  104/09). 

Неопкодпо  је  планирати  изворе  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса  у  
складу  са  Правилником  о  изворима  uејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса, 
врстама  извора, пачину  и  периоду  њиховог  испитивања  ( Сл.гласник  РС , бр.104/09)  и  
извршити  стручну  оцену  оnтерећења  животне  средине  за  поједине  изворе  и  могућност  
поставњања  нових , уз  обавезу  да  се  прикаже  постојеће  и  планирано  стање. 

У  нспосредвој  близини  обухвата  предметног  плана  налазе  се  траее  трасе  1 10 kV 

далековода  којије  у  власништву  ,,Електромрежа  Србије  А.д. 

1. 110 kV бр. і  005 ТС  ,,Нови  Сад  З - ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  
2. ! 10 kV бр.  і 76/1 ТС  ,,Нови  Сад  3- ТС  ,,Нови  Сад  9 

З. 110 kv бр.  176/2 ТС  ,,Нови  Сад  9- ТБ-ТО  ,,Нови  Сад  
4. 110 kV бр.  176/3 ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  - ТС  ,,Нови  Сад  4 

5. 110 kV бр.  175 ТС  ,,Нови  Сад  3- ТС  ,,Нови  Сад  4 
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Утицај  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  електропроводног  
материјала  (цевоводе), у  зависности  од  населен0сти  подручја, потребно  је  анализирати  
на  максималној  удаЈвености  од  1000 м  оД  осе  далековода . У  зависности  од  специфичне  
отпорности  тла  и  насењености  подручја, у  случају  градње  телекомуникационих  водова, 
потребно  је  анализирати  утицај  далековода  на  максималној  удалености  од  3000 rn од  
осе  далековода. 

б.9.Заштита  оД  акциДсната 2  

Ради  предузимања  мера  за  спречавање  удеса  и  ограничавања  угицаја  тог  удеса, 
потребно  је  поштовати  одредбе  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управлању  
ванредним  ситуацијама( Службени  гласник  РС , бр.87/I 8), где  је  наведено  да  је  
привредно  друштво  и  друго  правно  лице  дужНО  да  прибави  сагласност  надлежног  
министарства  на  израђен  и  доставњен  План  заштите  од  удеса  у  складу  са  Правилником  
о  врсти  и  количини  опасних  супстанци  на  основу  којих  се  сачињава  план  заштите  од  
удеса  ( ІСЛ.гласник  РС , бр.34/19) и  Правилнику  о  начину  израде  и  садржају  плана  
заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  рСјІ , бр. 41/19). 

За  све  објекте  и  постројења  који  могу  бити  узрок  удеса  ІІІ/ІV u јј /јјј  нивоа, 
потребно  је  урадити  процену  ризика  која  би  била  основа  за  израду  планова  заштите  (на  
нивоу  предузећа  и  на  нивоу  града). Проценом  је  потребно  обухватити  и  објекте  и  
постројења  у  којима  је  могући  ниво  удеса  ј  ј  1ј, с  тим  да  анализа  опасности  обухвати  и  
друга  хазардна  својства  материја  у  процесу, као  и  концентрације  од  значаја. Анализа  и  
nроцена  ризика  има  за  ЦИЈЂ  да  идентификује  и  квантификује  подручје  где  потенцијално  
може  доћи  до  настанка  хемијског  удеса  што  је  значајан  предуслов  за  адекватно  
планирање  превенције, nрипреме, реаговања  на  удес  и  санације  последица. Процена  
пружа  и  доволно  релевантних  података  за  процес  управЈЂања  ризиком . 

Град  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  угрожености  од  елементарних  
непогода  и  других  несрећа, па  је  неопходно , да  уколико  се  предвиђају  објекти  
привредног  друштва  и  другог  правног  лица  које  обавЈЋа  активности  у  којима  је  
присугна  или  може  бити  присутна  једна  или  више  опасних  материја  у  прописаним  

- Акцвденти  (удеси)-догађајгт  на  нивоу  олератора , процесног  постројења , фабрике  и  шире, који  доводе  
до  ванредне  ситуацпје  са  и  без  последица  по  њудско  здравње, живогну  средину  и  материјална  добра. 
- ВулгІерабилност  (повредивост ) 
- гlовредиви  објекти-сви  на  удес  осетњиви  објекти  на  индустријском  комплексу  или  шире, укњучујући  
њуде, привредне, комуналне  и  стамбеве  објекте, привредва  и  природна  добра, као  и  супстрате  животне  
средине. 
Хазард  (опасност)- свака  ситуација  која  има  потенцијал  да  изазове  повређивање  и  штету  по  здравње, животну  средину  и  материјална  добра. 

- Хемијски  акцнденти- акциденти  у  које  су  укњучене  хазардне  материје . 
- Одговор  на  удес-скуп  мера  и  поступака  који  на  основу  анализе  лоследица  и  лроцене  ризика, а  у  складу  са  планом  заиітите  у  случају  хемијски  удеса, треба  да  зауставе  и  изолују  хазардни  (опасни) процес, ограниче  ефекте, минимизирају  последице  н  санирају  стање. 
- Опасне  и  нітетне  материје- гасовите, течне  или  tЈврсте  материје  настале  у  процесу  производње, при  уптребв, промету, лревозу, ускладиштењу  и  чувању  и  које  могу  својим  особинама  угрозити  живот  и  здравње  њуди  или  животну  средину, као  и  сировине  од  којих  се  производе  опасне  материје  и  отлади, ако  имају  особине  тих  материја . 
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количинама , које  управјња  објектима  специфичве  делатности  са  аспеl(та  повипјепог  
ризика  по  живот  и  здравње  јуди  од  несрећа  и  Терористичких  активности , обрати  
посебна  пајња  на  огјасности  приликом  којих  би  евентуално  дошло  до  ослобађања  
опас[тих  материја  и  угрожавања  становнипјтва , Материјалних  добара  и  )ј(ивотне  
средиіте . 

Поред  тога  Град  Нови  Сад  је  у  складу  са  чланом  2. Закона  о  ванредним  
ситуацијама  у  обавези  да  изради  екстерни  план  заштите  од  удеса  на  основу  извештаја  о  
безбедности  и  планова  запітите  од  удеса  привредних  друпітава  на  сБојој  територији . 

6.10. Заштита  зеленила  и  заштита  зслелило Nі  

План  је  утврдио  две  основне  категорије  зеленила, једну  у  функцији  заштите, & 
другу  као  јавну  уређену  зелеву  површину . Као  категорија  јавног  зеленила  планирано  је  
и  линијско  зеленило -дрвореди . Поред  овога, значајну  улогу  има  зеленило  у  оквиру  
плаІшраних  пословних  компекса . 

У  источном  делу  простора  где  се  налазе  огледне  гіовршине  Ииститута  за  
низијско  шумарство  и  животпу  средину 1 (блок  7), а  које  су  под  засадима  топола, постоји  
могућност  коришћења  овог  земњишта  у  намени  заштитног  зеленила  и  за  производњу  
дрвета  и  енергије  из  обновњивих  извора. 

На  крајњем  југу  простора  обухваћеног  планом  уз  део  канала  број  14 (6лок5), 
јавна  зслена  повшина  уредиће  се  садњом  високе  брзорастуће  вегетације  на  потребној  
удајвености  од  зоне  заштитс  канала. 

Унутар  ових  намена  није  планирана  изградња  објеката . 

Лицијско  зеленило -дрвореди  реализоваће  се  садњом  дрвореда, једностраних  или  
двостраігих , а  према  дозвоњеним  условима  профила  улица. 

Пепіачке  комуникацијс  треба  да  су  под  крошњама  листопадног  дрвећа, а  све  
слободне  површине  треба  употпуnити  декоративном  вегетацијом . 

Пословни  комплекси  озелењаваће  се  у  складу  са  наменом  и  величином  
јсомплекса , а  учешће  зелених  површина  је  дефинисано  на  следећи  начин: комплекси  
величине  до  1 ћа  трсба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина, комплекси  
величине  1-5 ћа  25 %, а  већл  комплекси  преко  5 ћа  25-50 % зелених  површина . 
Минималво  учешће  високог  зеленила  (дрвећа) је  бО% од  утврђених  процената. 

При  формирању  зелених  површина  унутар  пословног  комплекса  нај  изражениј  е  
ће  бити  подизање  зеленог  заштитног  појаса  ободом  самог  комплекса. У  оквиру  
заіптитног  појаса  могуће  је  формирати  различите  спратности  - садња  двоструког  
дрвореда  и  жбунастих  врста. 

Главие  функције  ових  зелених  површина  су  стварање  повоњног  микроклимата , 
заштита  од  прашине , гасова  и  буке  које  Окру)кују  овај  простор. У  гіроизводним  зонама  
зеленило  трсба  да  омогући  изолацију  главних  административних  и  јавних  објеката  и  
главних  пеаіачких  праваца. 
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Површине  које  се  неhе  одмах  реализовати  могу  привремено  да  се  затраве, или  да  
се  засаде  брзорастућим  дрвећем, које  се  у  случају  потребе  касније  може  пресадити  на  
друге  просторе . 

Ј4з6ор  бињних  врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње, карактеру  
и  концентрацији  штетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким , функционалним  и  
декоративним  својствима . Засади  треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  
гасове, дим  и  прашину. 

При  озелењавању  користити  претежно  аутохтоне  сорте  и  избегавати  садњу  
инвазивних  врста  бињака. 

б 11. Услови  за  пзградњу  саобраћајиих  површина  

3а  изтрадњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  
обавезно  је  попітовање  одредби : 

- Закона  о  путевима  (ттслу?кбени  тласник  рсІт, бр. 41/18), 

- 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (Ітслужбени  гласник  РС , бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 

- др. закон  и  9/16 - ус, 24/18,41/18, 41/18- 
др.закон, 87/18 и  23/19), 

- Правилниј(а  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  ( Службени  гласник  РС , број  
50/11), 

- Правилника  о  техничким  стандардима  плаuирања, пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  (ітСлужбени  гдасник  РС 1 , број  22/15), који  ближе  прописује  
техничке  стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, 
старих, особа  са  оте)каним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  
урбанисти tлотехнички  услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  nовршина, прилаза  до  објеката  и  nројектовање  објеката  (стамбених , објеката  
за  јавно  коришћење  и  др.),  као  и  посебних  уређаја  у  њима. Порсд  прстходно  наведеног  
правилника  треба  узети  у  обзир  u ЅRPЅ  U.А9. 201-206, који  се  односе  на  nросторне  
потребе  инвалида  у  зградама  и  околини. 

Тротоаре  израђивати  од  монта)кних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  
бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обеле)кавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовнот  и  визуелног  ефекта, то  има  гірактичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). 

Коловоз  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

На  лрелазу  тротоара  преко  коловоза  и  дуж  Тротоара  извршити  типско  тіартсрно  
уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , 
пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  
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особама  са  инвајјидитетом , деци  и  старим  особама  ( Службени  гласник  РС , број  22/15) 
и  у  складу  са  ЅRPЅ  U.А9.202 тсоји  се  односи  на  несметано  кретање  инвалида . 

Радијуси  кривина  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м. Тротоари  су  
минимагјне  ширине  1,6 м, а  бициклистичка  стазаје  2,0 гп. 

6.12. Мере  запітіте  у  области  водне  инфраструістуре  

6.12.1. Снабдеване  водом  

Изградњом  планиране  водоводне  мреже  и  објеката  у  склопу  водоводног  система, 

обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  свантитет  сгјабдевања  водом  и  висок  степен  
сигурвости  функционисања  система  у  периоду  експлоатације , а  са  могућношћу  даје  
надоградње . 

6.12.2. одвођејbс  опіаднпх  и  атмосферскнх  вода  

Изградњом  гіланиране  кавализационе  мреже  и  објеката  у  склопу  укупног  
какализационог  система , обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  ісвантитет  одвођења  
укупних  вода  са  анализираног  простора  и  висоіс  степен  сигурности  функционисања  
система  у  периоду  експлоатације , а  са  могућношћу  даѕње  надоградње , јсао  и  услови  
ісојима  неће  бити  нарупіена  стабилност  TepeіLa. 

Градњу  канализације , спроводити  по  сепарационом  принципу, односно, градити  
независне  системе  за  отпадну  и  атмосферску  Воду . 

6.13. Мсрс  заштите  у  области  епергетсісе  инфраетруктуре  и  елеіпроіских  
ко  мупп  Іcauuj a 

6.13.1. Електроспергетсіси  снстсNі  

Током  изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренутне  деградације  
земњишта  услед  uctcona или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе  
хзода. Неопходно  је  због  тога, приликом  поставзњања  вода, укопавање  вршити  у  ров, у  
wто  већој  мери  ручно, чиме  ће  се  заtлтитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оtптећења . 

6.13.2. Спстсм  снабдевања  топлотном  снергијом  

Током  изградње  гасовода  долази  до  тренутке  деградације  земњињта  услед  
ископа  или  до  евеіпуалне  сече  растиња  ка  деоіицама  проѕіаска  трасе. Неопходно  је  
због  тога, приликом  поставњања  гасовода , укопавање  вршити  у  ров, у  што  већој  мери  
ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења. При  изградњи  
мерно - регулационих  гасних  станица  (МРС) формира  сс  заштитка  мрежа  или  ограда  око  
МРС  хсоја  мора  бити  удањена  најмање  3м  од  споњних  зидова  МРС  и  висока  најмање  
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2м. Растојање  Мрс  од  зграда  и  других  објеката  мора  изноасити  најмање  lOnі  (за  
притиске  до  7 бара), односно  15ш  (за  притиске  веће  од  7 бара). 

6.13.3. Електронске  комуникације  

У  току  експлоатације  водова  елеІпронских  комуникација  нема  негативног  
утицаја  на  животну  средину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремсне  деградације  
землиіпта  која  се  неутрализује  каснијим  затргіавањсм  рова  и  нивелацијом  са  околним  
3емлиштем . 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  
живОтНу  СРЕДИНУ  НА  НИЖИМ  ХИЈЕРАРХИЈСКиМ  НИВОИМА  И  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Према  члану  16. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја, Извсuјтај  о  стратешкој  
процени  садржи  разрађенс  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  
нивоима  које  обухватају  дефинисане  потребс  за  нзрадом  стратешких  процена  и  
процену  утицаја  пројеката  на  ЖИВОТН  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  
средине  и  друга  питања  од  значаја  за  гтроцену  утицаја  на  животну  средину  планова  и  
nрограма  Hu)Іcer хијерархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархИјске  структуре , 
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  скпаду  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  животну  срсдину  плана  или  програма  вишег  
хНјерархијског  нивоа. 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  
се  обавеза  предузимања  мера  заштите  )кивотне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  жнвотну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеісата  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  којс  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  утицаја  на  )ІСИВОТН  средину . 

Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цијем  да  се  прикупе  подаци  и  предвиде  утицаји  на  здравле  .гњуди, флору  и  фауну, 
землиште, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  наведених  објеката, као  и  мсре  којима  се  штетни  утицаји  могу  
спречити, смањити  или  отклонити . 
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8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОІСУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОНИТОРИНГ ) 

Успоставњање  систсма  праћења  компонената  )КИВОТН  срсдиіте, је  дсо  
стратешког  определења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно -историјских  
вредности  природног  добра, уз  одрживо  коришћење  обновњивих  природних  ресурса. 
Због  тога  израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  
система  прсдставња  један  од  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  
мониторинга  на  најбоњи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  
обезбеђују  могућност  адекватног  и  правовременог  реаговања, корнговања  започетих  
активности  и  тестирања  исправности  утврђејјих  іірограма  заштите  и  развоја. 

Према  члану  69. Закона  о  заштити  )кивотне  средиве  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон , 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18,95/18, 95/18), 
цињеви  Програма  праћења  стања  животне  средине  су: 

- обезбеђење  мониторинга ; 

- дефинисање  садржине  и  начина  вршења  моаиторинга ; 

одређивање  овлашћених  организација  за  обавњање  мониторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача; 

успоставњање  информационог  система  и  дсфинисање  начина  доставњања  
података  у  цињу  вођења  ивтегралног  катастра  загађивача  и  

- увођење  обавезе  извештавања  о  стању  )г(ивотне  средине  према  прописаном  
садржају  извештаја  о  стању  животне  средине. 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  
да  обухвате  главве  компоненте  животне  средине : 

земЈвиште , 

- воду, 

- ваздух, 

- буку. 

Поред  праћења  ових  основних  параметара  )і(ивотне  средиІіе, прате  се  и  други  
nараметри  і(Oju указују  на  квалитет  животне  средиве, нпр. мониториі •іг  отпада. 

У  циЈЂу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  
коі•Ісултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савремена  
мрежа  која  одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  
)кивоті•іе  средине  веома  ва)кан  сегмент  iјашег  будућег  развоја  и  просперитета . 
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Мониторпнг  зеN1л.ишта  
Активности  на  мониторингу  квалитета  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  

подразумевају  гіраћењс  стања  и  промена  у  оквиру  следећих  параметара  земњишта: 

- физичко-хемијске  карактеристике  (општи  параметри : физичко  хемијски  
показатењи  квалитета, микроепементи , тсшки  Метали, сгіецифични  органски  полутанти : 
Угњоводоници , пестициди ), 

- микробиодошке  карактеристике  (садржај  органске  Матсрије, укупан  садржај  
органског  угњеника, садр)кај  опасних  и  штетних  материја, тешјсих  Метала, минералних  
улаидр.). 

Праћење  параметара  квалитета  Земњишта  је  неопходно  вршити  у  континуитету  
дуги  низ  година, на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидентна  угроженост  
nараметара  стања  животне  средине. 

Контролу  квалитета  земњијлта  потребно  је  спроводити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  Рс,, б . 1 35/04, 36/09, 36109-др. закон, 
72/09-др.закон, 43/1ј -УС, 14/16, 76/18 и  95/1 8-др.закон) и  Правилником  о  дозвоњеним  
количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњипЈту  и  води  за  наводњавање  и  
методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник  РС , број  23/94). 

Монцторннг  воде  
Мониторинг  вода  треба  вршити  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  средине  

( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/1 1-УС, 
14/16, 76/18 и  95/18-др.закон  ), 3аконом  о  водама  ( Службени  гласник  РС,т , бр. 30/10 
93/12 и  10 1/16), Правилником  о  nараметрима  екодопіког  и  хемнјског  статуса  
површинских  вода  и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  
( Службени  гласник  РС , број  74/1 1) и  др.важећнм  подзаконским  актима . 

Потребно  је  да  се  испитују  следећи  параметри: температура  воде, температура  
ваздуха  (на  терену), боја, мирис, видњиве  материје, рН, укупне  суве  материје, жарени  
остатак, губитак  жарењем, суспендоване  материје , таложне  материје, НРК, ВРК5 
(хомогенизован  узорак), ВРК5 (филтриран  узорак), амонијак, нитрати, уња  
(угњенотетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, 
детерџенти  (као  алкилбенЗол  сулфонат), натрнјум, укупни  фосфор, укупни  азот, 
калијум, електропроводњивост  и  беланчевине . 

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

Мониторинг  ваздуха  
Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  процене  аерозагађења  на  основу  мерених  или  

процењених  података  u добијања  информација  о  загађујућим  материјама, које  
дослевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  uзвора  загађења. 
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і(онтролу  квалитета  ваздуха  трсба  организовати  тако  да  се  прво  извріди  
идентификација  свих  могућих  присутних  полутаната . Након  идентификације  
присутних  гіолутаната , потребно  је  организовати  систематско  испитивање  квалитета  
ваздуха, мерењем  концентрације  присутних  зага i)ујуbих  материја . 

Гјраћење  и  контрола  ваздуха  на  прсдметном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
3аконом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  36/09 и  10/13), 
Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтсвима  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  11/10, 75/10 и  63/13) и  др-подзаконским  актима. 

Мопиторинг  буке  
Праћење  нивоа  буке  неопходно  је  извршити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  

буке  у  )кивотној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), Правилником  о  
методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  ( Слу)кбени  
гласник  РС , број  72/10) и  др.подзаконским  агсгима  из  ове  области . 

Монцторинг  отnада   
Мониторинг  отпада  треба  вршити  ради  изналажења  оnтималних  варијанти  за  

решавање  санације  насталог  отпада. 

У  цињу  правилног  управњања  отпадом  неопходно  је  идентификовати  све  врсте  
отпадних  материја  које  ће  се  генерисати  п  класификовати  према  пореклу  (onacaі-r отпад, 
комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад). Поступање  са  отпадним  материјама  треба  
да  буде  у  складу  са  Закоuом  о  угјравњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр-  36/09, азiiо  и  14/16) и  осталим  подзаконским  актима  из  ове  области . 

ПредвиђаіБс  промена  параметара  квалитета  животнс  ередине  !га  ПОдруЧју  плана  

I-ја  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  животне  
средине, могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 

Подаци  о  стању  и  кізалитету  )кивотне  средине  првенствено  треба  да  буду  
усмерсни  на  формирање  информационих  освова  за  функционисање  система, што  значи  
планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  
утврГјеним  вредностима  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине. 

Прилрема  п  извођењс  превситивних  актпвііости  заштите  жпвотне  среднпе  

Превентивне  агстивгјости  на  заштити  животне  средине  се  припремају  и  
извршаізају  на  ослову  предвиђања  промена  стања  животне  средипе, и  посредно , на  
основу  аnализе  стања  и  квалитета  животне  средине . Припреме  и  извођење  
превентивних  агстивности  на  заштити  )г(ивотј -Іс  средине  треба  да  обухватају : 

- оперативни  план  превентивних  активности  заштите  животне  средине, 
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- израду  планова  превех-пивног  дсловања  на  појединачним  локаЈТитстима , 

- израду  планова  потрсбних  ресурса  за  планиранс  превентивне  активности  на  
заштити  животне  средине, 

- припрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивних  
активности , 

- израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођења  прсвентивних  активности  
зааітите  и  

контролу  квапитета  извршсних  поступака  на  заштити  )кивотне  срсдине. 

9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  
процсса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, предлога  решсња  за  
спречавање  и  ублажавање, односно  предлога  мера  заштите  животнс  средине  у  свим  
фазама  израде  и  спровођења  планског  документа . Методологија  се  базира  на  
поштовању  Закона  о  заштити  животне  средиНе , а  прс  свега  Закона  о  стратсшкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Рс,т, бр. 135/04 и  88/10). 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовоњна  у  примени  стратешке  процене  
предстоји  решавање  бројних  проблема . У  досадапіњој  праіси  стратепіке  процене  
планова  присутна  су  два  приступа: 

1) технички: који  представња  проширсње  методологије  процене  утицаја  
пројеката  на  плановс  и  програме  где  није  проблем  применити  принципе  за  ЕIА  
(процену  утицаја  на  животну  средину), 

2) планерски: ІCOju захтева  битно  другачију  методологију  из  следећих  
разлога ; 

планови  су  знатно  сло)кенији  од  пројеката , баве  се  стратешким  питањима  
и  имају  мање  детањних  информација  о  животној  средини, 

- планови  се  заснивају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  мери  поред  
еколошких  обухватају  друштвена  и  економска  питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  ефеката  у  
планском  иодруу  нису  примењиве  симулационе  математичке  методе, 

- при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  нарочито  
јавности, због  чега  примењене  методе  и  резултати  процене  морају  бити  разумњиви  
учесницима  процеса  процене. 

Због  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчеniће  
експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници , матрице , 
мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ЅWOT анализа, делфи  метода, 
оцењивање  еколошког  капацитета , анализа  ланца  узрочно-последичних  веза, процена  
гіовредивости , процена  ризика  итд. 
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Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавују  се  матрице  којима  се  
испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабрапих  варијанти . 
Матрице  се  формирају  успоставњањем  односа  измеlју  цињева  плана, планских  решења  
и  цињева  стратеппсе  процене  са  одговарајућим  индикаторима . 

У  овој  стратешкој  ііроцени  примењена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  
развијана  и  доnуњавана  у  последњих  неколико  година и  која  је  углавном  у  
сагласности  са  нОВијИМ  приступима  и  упутствима  за  израду  стратешгсе  процене  у  
Европској  Уннји. 

Onnі ru методолош iси  поступак  іcoju се  користи  прилиісом  израде  стратептке  
процене  и  припреме  Извештаја  о  стратеш iсој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза  и  то: 

дефинисање  садржаја  
стратешке  процене  —scrccnіng 

4, 

дефинисање  обима  стртешке  
лроцене- ІВсорјng Іфаза  

дефинисање  књучних  

. промена  

+ 

ссј  

Предвиђање  (сагледавање  
послелиіа  

Стојановић  Б. , Процела  утицаја  на  животну  среДиНу  и  услоеи  за  заштиту  и  унагіређење  
)кивотнесрединс , Секторски  прилог  за  1,Генерални  план  Приінтине , ИАУС, 1996. 
СтојановиГ  В., Управјање  животном  срсдиіІом  у  просторном  и  урбанистнчком  планирању  - Стање  и  

перспективе, у  монографији  Новији  вриступи  и  искустпа  у  планирању , ИАУС, 2002, стр.1 ј  9-140. 
Стојановић  Б., Н. Спасић , Критички  осврт  на  примену  закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  )КИВОТН  

ССдИТі  у  простор iiом  и  урбајіистичком  лланирању , ИзГРАдЊА , Бр. 1, 2006, стр. 5-1 ! 
A Ѕource Book on Ѕtratcgі c Envі ronmentai Aѕѕeѕѕment of Tranѕport ln&aѕ trііcture Pianѕ  and Progranіѕ, 

Еигореап  Commіѕіon DG TREN, Bruѕѕeіѕ, October 2005. 
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Одређивање  мера  

1, 

Контрола  и  ревизија  

Имплементапија  

Анализирајући  поступак  израде  Извепітаја , може  се  заісњучити  да  се  он  састоји, 
углавном  говорећи  из  tІетири  фазе: 

- полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 

- процена  могућих  у-гицаја  на  животну  средину, 

- мере  запітите  животне  средине, 

- протрам  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  детањније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  
свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  животне  средине. 

Извештај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фазн  израде  Плана  детањне  регулације  
радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора T у  Новом  Саду. Оба  
документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  учешћа  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  npe упуhuвања  захтева  за  добијање  сагласности  на  
Извештај  о  стратешкој  процени. 

Тешкоће  при  пзради  Стратешке  процене  утицаја  на  жiівотну  средигiу  

У  процесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Hлана  на  животну  средину  нису  
уочене  тешкоће  које  би  утицале  на  ток  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  предметног  Плана  на  животну  средину. За  оцену  стања  животне  средине  
извршена  је  процена  на  основу  постојећих  података  о  с-гању  животне  средине  планског  
подручја, услова  надлежних  институција , природних  карактеристиіса , као  и  друге  
доступне  документације . 

У  поступку  израде  Извештаја, успоставњена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
послове  заштите  животне  средине. 
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Уочене  теписоћо, значајне  за  ісвалитетну  процсну  стања  животне  срсдине  u ToІc 
процене  утицаја  стратеілког  карактера  су  

- Непостојање  једиНствене  методологије  за  израду  Стратешгсе  процене  утицаја  
на  ЖИВОТН  Средину, 

- нспостојање  податагса  Јсоји  се  односс  на  мониторинг  животне  средине  на  
простору  у  обухвату  плана, па  су  сходно  томс  коришћени  подаци  за  мониториігг  са  
најбли )јсих  мерних  места, јсоји  не  представњају  реалну  слику  стања  жипотне  средине  
предметног  простора . 

10. 3АКЈУЧДИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратсшка  процсІ iа  утицаја  плајја  ДеТањпе  регулације  радне  зоне  Севср  јт  
северно  од  инфрастругс -гурвог  корпдора  у  Новом  Саду  па  жпвоту  средиву  урађена  
је  у  поступку  израде  Плава  детањне  perynaі uje раднс  зоне  Севср  ІV северпо  од  
инфраструктурног  корлдора  у  Новом  Саду, на  основу  Решења  о  изради  стратеплсе  
процене  утицаја  плана  дстањне  рсгулације  радне  зоне  у  Север  IУ  ссверно  од  
иЈіфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  ЖИВОТ  средину, број  У-З542/19 од  
06.03.2017., којеје  донела  Градска  управа  за  урбаннзам  и  стамбене  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  попіавњу  и  сагласна  је  са  
претпоставкама  којс  су  дефинисане  у  оквиру  3акона  о  стратегјікој  процену  утицаја  на  
животу  средиnу  , ісојим  се  дефивише  садржина  Извештаја  о  Стратешкој  процени  
утИцаја. 

Мере  заштите  животне  средине  односс  се  на  укупан  простор  и  непосредно  
окружење, на  постојеће  и  планиране  активности  и  меро  заштите  животне  средине  које  
се  односе  на  укупну  иифраструктуру . 

На  основу  валоризације  простора  предложене  Су  мерс  којима  се  штетни  утицаји  
могу  спречити , смањити  или  отіслонити . 

Резимирајући  утицаје  Плана  на  гсивоту  среднну  и  елементе  одрживог  развоја, 
може  се  lсонстатовати  да  ће  већина  утицаја  планских  решења  имати  позитиван  утицај  
на  конісретан  простор. Мањи  негативни  утицаји  iсоје  је  могуће  очејсивати  реализацијом  
плансісих  реіііења  Су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размера. Да  би  се  овакви  
утицаји  свели  у  оквире  іcoju ноће  оптеретити  капацитете  простора, потребно  је  
спроводити  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  плана  на  )јсивотну  
средину . 

Планско  решење  усаглашено  је  са  доставњеним  условима  надле)кних  
иігституција . 

Урсђење  и  ісоријнћење  простора  обухваћеног  планом  заснива  се  на  рационалној  
организацији  и  уређењу  простора, на  усІслађивању  његовог  кориuјћења  са  
могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима  и  
потрсбама  дугорочног  развоја  радне  зоне  Ссвер  IV y Новом  Саду . 
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11. КОРИШЋЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

прописњ  
- Закон  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36/09-
др. закон, 72/09-др. закон, 4/11-, 14/16, 76/18 и  95/18,95/18), 

- Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 135/04 и  88/10), 

- Закон  о  планирању  и  изградњи  (,,Слу)І(бени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука  УС, 50/13 - одлука  УС, 98/13 - 
одлука  уС, 132/14, 145/14 и  83/18), 

- Закон  о  јавним  путевима  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  101/05, 123/07, 
ІОІ /11,93/12 и  104(13), 

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

- Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  (,,Службени  гласник  РС  
бр. 135/04 и  88/10), 

- Уредба  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  
гласник  РСТ I , бр. 1 14/08), 
Правилник  о  дозвојњеним  количинама  опасних  и  ппетних  матсрија  у  земјњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (IтСлужбени  гласник  РС , бр. 
23/94), 

- Закон  о  интегрисаном  спрсчавању  и  контроли  загађивања  животне  средине  
( Службени  гласник  рст , број  135/04 и  25/15), 

- Закон  о  полопривредном  земњишту  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр.62/06, 65/08, 41/09, 
112/15 u80/17), 

- 3акон  о  радиационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  ( Службени  гласник  
РС , број  95(1 8) 

- Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС,I, број  36/09), 
- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  

РС  бр.  104/09), 

- Закон  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  ( Службени  гласник  рС,l , број  36/09), 
- 3акон  о  управњању  отпадом  ( Слу)ј(бени  гласиик  РСт, бр. 36/09, 88/10 н  14/16), 
- Правилник  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  

( Службени  гласник  РС , број  92/10), 
3акон  о  заштити  ваздуха  (TtСлу?кбени  гласник  рС ,, бр.  36/09, 10/13), 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ваздух  (,,Службени  гласник  РС  

бр. 71(10 и  6/11), 
- Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  из  

постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 6/16), 
- Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квапитета  ваздуха  ( Службени  

гласник  РС , бр.  11/10, 75/10, 63/13), 
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Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  
израде  извештаја  о  безбедности  и  nлана  заштите  од  удеса  (,,Службени  гласник бр. 
41/10), 

Заісон  о  водама  ( Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12 и  101/16), 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/ і  1, 48/12 и  1/16), 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  повргдинсгсим  и  подземним  
водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (1 Службени  гласник  РС 1, бр. 
50/12), 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник 6р. 24/14) 
Уредбра  о  граничним  вредностима  емисије  приоритетних  и  nриоритетних  хазардних  
супрстанци  ісоје  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 
Затсон  о  цевоводном  транспорту  гасовитих  и  течних  угЈbоводоника  и  дистрибуције  
гасовитих  угњоводоника  (,,Слу)Ісбени  гласник  РС , бр.  1 04/09), 
Правилник  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  зацјтите  изворишта  
водосгјабдевања  (,,Службени  гласнигс  РС , бр-  92/08), 

- Закон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , 6р.  36/09, 
88/10), 

- Правилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  
(тІслужбени  гласник  РС , 6р.  72/10), 

- Закон  о  управњању  отпадом  (ТІСЛУ)кбени  гласник  РСјј, 6р.  36/09, 88/10 и  і 4/16), 
Правилнијс  о  начину  складиштења , паковања  и  обеле)кавања  опасног  отпада  
( Службени  гласгіик  pCІІ , 6р. 92/іО) 

- Правилни iс  о  условима  и  начину  сакупњања, складиштења  и  третмана  отпада  гсоји  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Службени  гласІіик  РС , 
6р. 98/10), 
Закон  о  загдтити  природе  (тіслу)кбени  гласник  РС11 ) бр.  36/09, 88/10, 91/1О-исправка  и  
14/16), 

Закон  о  културним  добрима  (Службенп  гласник  РС , бр.71/94, 52/11 
- др. закон  и  

99/ і  1 - др. закон), 

Правилник  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  ( службени  
гласник  РС , број  56/10), 

Уредба  о  одлагању  отпада  на  деnоније  (,,службени  гласник  РС , бр. 92/10), 
Одлуком  о  одр)кавању  чистоће  (,,Службени  гласник  Града  Новог  Сада , број  
25/2010, 37/2010, 3/2011, 21/2011 И  13/2014), 
Одлуком  о  утврђивању  и  одржавању  депонија  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  6/03, 47/06 и  13/14), 

- Правилн nк  за  поставњање  nосуда  за  сакупњањс  отпада  (,,Слуисбени  гласник  РС , 
бр. 19/11,7/14), 

- 3акон  о  превозу  опасне  робе  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр. 104/2016,83/18,95/18 
др.заісон  и  10/19 —др.зајсон), 
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- Закон  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управлању  ванредним  сигуацијама  ( Службсни  
гласник  РС , број  87/18); 

- Правилник  о  врсти  и  количини  опас•них  супстанци  на  основу  којих  се  сачињава  
План  заппите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , број  34/19); 

- Правилник  о  начину  израде  и  садржају  ллана  заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  
РС 1 , број  41/19) 

-. ADR 2017 ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  техничких  прописа  који  су  саставни  део  
Европског  споразума  о  међународном  друмском  превозу  опасне  робе, анекси  А  и  Б  
,,ADR 2017 
Службени  гласник  РС  - Међународни  уговори , број  6/2017-1 од  29. августа  2017. 

- RГD 2017 - КОНВЕНЦИЈА  О  МЕЂУНАРОДНИМ  ЖЕЛЕЗНИЧКИМ  
ПРЕВОЗИМА  (COTІF) ДОДАТАК  Ц  - ПРАВИЛНИК  О  МЕЋУНАРОДНОМ  
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ(RјD) 
Службени  гласник  РС  - Међународни  уговори , број  7/2017-1 од  30. августа  2017., 

ADN 2017 - ЕВРОПСКИ  СПОРАЗУМ  о  међународном  траЈІспоріу  опасног  
терета иа унутрашњим пловннм путевима  
Службени  гласник  РС  - Међународни  уговориі , број  8/20 1 7- 1 од  04. септембра  

2017 

12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  

1. Извод  из  Плана  генералне  радне  зоне  у  североисточном  дслу  Града  Новог  Сада  АЗ  
2. Аеро-фото  снимак А4 
3. Планнаменеповріпина  1:5000 
4. Инжењерско  - геолопіка  карта  А4 
5. Педолошка  карта  А4 
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РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИ}{А  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : V-35-510/19 
дана: 27. 08. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  кОНТРОли  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА  РАДНЕ  ЗОНЕ  СЕВЕР  IV СЕВЕРНО  
ОД  инфрлструктурног  кОРидОрА  У  НоВОм  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈА  О  

СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА  РАДНЕ  
ЗОНЕ  СЕВЕР  ју  СЕВЕРНО  Од  ИНФРАСТРУКТУРНОГ  КОРИДОРА  У  Новом  САДУ  

НА  жиВОТНУ  СРЕДИНУ  ПРЕ  ЊИХОВОГ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  увид  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ју  северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утнцаја  плана  
детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  
Саду  на  животну  средину, обавњена  је  на  67. седници, одржаној  17.10.2019.године  и  на  100. 
седници  одржаној  27.08.2020. године, са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Урбанизам  
3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

67. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије , Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Антонио  Сандики, члан  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, 
секретар  Комисије . 
100. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије , Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председиика  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић, чланови  Комисије  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове  н  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду, усвојенаје  на  XLIX седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  одржаној  10. маја  2019. године  ( службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Репјењем  
о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Севср  ју  северно  
од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IV северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  биоје  на  раномјавном  увиду  у  нериоду  од  03.06.2019. 
године  до  17.06.2019. године . 

Нацрт  плана  детањнс  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІУ  северно  од  инфраструктурног  
коридора  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  
раднс  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



На  67. седници  одржаној  17.10.20t9. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
детаІне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІУ  северно  од  инфрасгруктурног  коридора  у  Новом  
Саду  и  том  приликоМ  констатовала  даје  текст  за  Нацрт  плана  ггрипремњен  у  складу  са  Законом  
о  планирању  и  изградњи  ( 1Службени  гласник  Репубпике  Србије T, бр.  72/09, 8 1/09-исправка, 
64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19-
др.Закон) али  да  је  гіотребно  назив  планског  документа  ускладити  са  Одлуком  о  изради  плана  
детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  ннфраструктурног  коридора  у  Новом  
Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19). 

На  100. седницн  одржаној  27.августа  2020. године  Комисија  је  поново  разматрала  Нацрт  плава  
кој  и  ј  е  коригован  на  захтев  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . Комисија  је  
том  приликом  прихватила  коригован  Нацрт  плана  у  складу  са  захтевима  Градске  управе  за  
грађевинско  земњиште  иинвестиције  али  је  констатовала  да  назив  планског  документа  није  
усклађен  са  Одлуком  о  изради  плана  детањне  регулације  деnа  радuе  зоне  Север  ју  северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) и  
закњучком  Комнснје  за  планове  наведеним  у  Извештају  о  изврпіеној  стручној  контроли  са  67. 
седнице  одржане  17. октобра  20 1 9. године . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  гірописе, Нацрт  плана  детањне  
регулације  дејга  радне  зоне  Север  IУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Ноізом  Саду  и  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  дета.њне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ју  
северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину , могу  се  упутити  у  
дали  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  nланирању  и  изградњи  
(1 Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 12І /12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон  и  09/20). 

Извештај  доставитж  

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  уrірави  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
5 .Архиви  

Нада  Милић, дипл.ин)к.арх. 

Председник  Комисије  
7 

В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевннске  послове  

  

  

    

Радоња  дабетић , дипл.ин)к.арх. дејан  Михајловић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАКОВЕ  
Број : V-35-5!О/19 
дана: 14.01.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
O OEABJbEHOM ЈАВНОМ  уВиду  у  нАцрТ  ПЛАНА  дЕТАЈБНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  ДЕЛА  РАДНЕ  ЗОНЕ  СЕВЕР  јУ  СЕВЕРНО  Од  

ИНФРАСТРУКТУРНОГ  КОРHДОРА  У  НОВОМ  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  
СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА  РАДНЕ  ЗОПЕ  СЕВЕР  јУ  СЕВЕРНО  Од  ИНФРАСТРУКТУРНОГ  

КОРИДОРА  У  НОВОМ  САдУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДШW 

Комнсија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  ! 13. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
14.01.202 І . године  у  згради  Јп  ,,Спортски  и  пословни  центар Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извеіптај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајЂне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IV северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду. 

113. седници  присуствовали  су: Радоњадабетић , председникКомисије , Зоран  Вукадиновић , заменик  
председника  Комисије, Васо  Кресовић  члан  Комисије, Радосав  Шћепановић  члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове. 

Одпука  о  изради  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструІсгурног  
коридора  у  Новом  Саду, усвојена  на  XLІX седници  Скупппине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  
2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Решењем  о  изради  стратешке  Іхроцене  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктуриог  коридора  
у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  IV северно  од  
инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  биоје  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03.06.2019. 
годинедо  17.06.2019. године . 

Нацрт  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  1V северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  67. седници  одржаној  ! 7. 10.20 I 9. године  Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  и  том  приликом  дала  позитивно  мишјЂење  на  Нацрт  плана, уз  услов  да  се  изврuіе  потребне  корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  угицаја  плана  детајЂне  регулације  дела  радне  зоне  Север  іv северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 
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Нацрт  плана  деталуне  регуЈ]ације  дела  радне  зоне  Север  Г V севері -Іо  од  инфраструктурног  коридора  у  
Новом  Саду  са  Извештајем  о  стратешкој  гІроцени  утицаја  плана  детајЂне  регулације  дела  радне  зоне  
Север  гУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  на  животну  средину  изложен  је  на  
јавни  увuд  у  периоду  од  I. децембра  2020. године  до  30. децембра  2020. годинс  (чијеје  оглашавање  
објавТbено  у  листу  дневник  од  I. децембра  2020. године). У  току  јавног  увида  доставјЂена  је  01 
(једна) примедба  и  0 (једна) примедба  која  је  доставњена  ван  рока  што  је  обрађивач  плана  
констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  уВиду  

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  ппанове  је  на  ! 13. (јавној ) седници , одржаној  
14.01.2021. године, (чије  оглапЈавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) 
разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детајЂне  
регулације  дела  радне  зоне  Север  јУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду  

У  затвореном  делу  седнице, Комисијаје  констатовала  даје  у  токујавног  увида  поднета  01 (једна) 
примедба, и  0 1 (једна) примедба  којаје  доставњена  ван  рока  на  Нацрт  плана  детајЂне  дела  радне  зоне  
Север  і V северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Новом  Саду. 

Гlримедбе  су  доставили : 

1. 1СТР  Іnveѕt доо  Нови  Сад  

Примедба  којаје  доставњена  ван  рока: 

2. Електромрежа  Србије  а.д. Београд  

Прнмедба  6јој  ј   
(подносилац : СТР  іnveѕt доо  Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  радни  простор  радне  зоне  Север  ІV u на  обавезу  израде  урбанистичког  
вројекта  за  нове  комплексе  веће  од  1 ha. Mone да  се  та  обавеза  укинеи  омогући  примена  плана  без  
израде  урбанистичког  пројекта. 

Комисија  за  планове  не  прихвата  примебу, уз  образложење  дато  у  Извеајтају  о  спроведеном  
јавном  увиду. 

Примедба  број  2  
(подносипац : Електромрежа  Србије  а.д. Београд) 

ГІримедбом  се  наводи  да  Електромрсжа  Србије  А.д. Београд  даје  позитивно  мивјњење  на  
Нацрга  плана  детањне  регулациј  дела  радне  зоне  Север  ІV северно  од  инфраструктурног  коридора  
у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  
Север  ІV северно  од  инфраструктурног  коридора  у  Е-іовом  Саду, уколико  се, у  текст  Нацрта  и  
Извештаја  унесе  следеће : 

,,У  непосредној  близини  обухвата  прсдметног  плана  налазе  се  трасе  далековода  
1 10 kV бр. 1005 ТС  ј-Гови  Сад  3- ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  

2. 110 Ку  бр. 176(1 ТС  ,,Нови  Сад  3- ТС  ,,Нови  Сад  9 

3. ј  l 0 kV бр. 176/2 Нови  Сад  9- TE-TO ,,Hoіі n Сад  



з  

4. Г  10 kV бр. 176/3 ТЕ-ТО  ,,Нови  Сад  - ТС  ,,Нови  Сад  4 
5. 110 kV бр. 175 ТС  ,,Нови  Сад  3- ТС  ,,Нови  Сад  4 
Утицај  далековода  на  гіотенцијално  гіланиране  објекте  од  електропроводног  материјала  

(цевоводе ), у  зависности  од  населености  подручја, потребно  је  анадизирати  на  максималној  
удајености  од  1000 пі  од  осе  далековода . У  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  населен0сти  
подручја, у  случају  градње  Телекомуникационих  водова, потребноје  анализирати  утицај  далековода  
на  максималној  удаЈЂености  од  3000 м  од  осе  далековода.. 

Когнисија  за  плапове  лрихвата  пригнедбу . 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  Д0ставла  обрађивачу  плана  па  
надлсжпо  постујјање . 
Након  лостулања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  he гјлапски  Докуrнент  доставuти  
цадлсжном  органу  градске  управе  ради  улуhивања  у  процедуру  дојіошења . 

ПРЕДС  ! Н . КОМИСИЈЕ  

 

В.д. Начелника  

 

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

уРдоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

   

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈБ ; 

1. Васо  Кресовић , дипл!ин)к.арх. 

2. Нада  Милић, Дипл.инж.арх. 

3. Зоран  Вукадиновић , дипл .ин .саобр . 

4. Радосав  Шћепановић , дипл .инж.арх. 

ф  
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