
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поводом  разматрања  Предлога  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извештаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  ЖИВОТН  средину, Скугіштина  Града  Новог  
Сада  на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

ЗАКЈћУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоие  у  Каћу) и  Извештај  о  стратенікој  процени  утицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зове  
у  Каћу) на  животну  средину  пре  излагања  на  јавни  увид  са  112. седнице  од  30.12.2020. 
године , Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоіw у  Каћу) и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  са  1 18. (јавне) седнице  
Комисије  за  планове  од  18.02.2021. године  и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, 
организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) 
на  животну  средину  као  и  Извештај  о  изврјпеној  контроли  усклађености  Нацрта  одлуке  
Комисије  за  контролу  усклађености  планских  докумената  Покрајинског  секретаријата  за  
урбанизам , градитењство  и  заштиту  животне  средине, број  140-06-52/2021-01 од  
01.03.2021. године. 

2. 3аклучак  са  Одлуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Ерој : 35-972/2020-1 
12. март 2021. године  
нОВИ  САД MЅc .Јел вићТјдомировић  



На  основу  члапа  35. став  6. 3ако iга  о  планирању  и  изградгги  (,,Службени  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), 
Скупшти iiа  Града  Новог  Сада  на  ХІ  седници  од  12. марта  2021. године , доноси  

оДлуку  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

(ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  42/20), мења  се  и  допуњује  пгостони  пллн  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
(,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/12) (у  дањем  тексгу: План) за  локалитет  
радне  зоне  у  Каћу . 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Ппана  обухваћен  је  део  подручја  у  обухвату  
Пјгана, у  Катастарској  опјлтини  (у  дањем  тексту : КО) Каћ  и  КО  Ченеј  унутар  описане  
границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  допуна  Плана  (унутар  КО  Каћ), утврђена  
је  тачка  на  пресеку  северне  границе  парцеле  број  6617 (атарски  пут) и  северне  планиране  
регулационе  линије  државног  пута  ІБ-12 у  источном  делу  Плана. Од  ове  тачке  у  правцу  
запада  граница  прати  северну  границу  парцела  бр. 6617 (атарски  пут), 6510, 4537, 6630, 
4536, 6509 (индустријсі(а  пруга), 6631 (атарски  пут), 6633 (саобраћајгјица ). дање, граница  
прелази  у  КО  Ченеј  и  прати  јужну  границу  парцеле  број  4184 (индустријска  пруга ) до  
пресека  са  западном  границом  парцеле  број  3748/2. Од  ове  тачке , граница  скреће  ка  југу, 
прати  западну  границу  парцеле  број  3748/2 до  југозападне  границе  поменуте  парцеле . 
дање, граница  скреће  ка  југоистоку  и  прати  југозападну  границу  парцела  бр. 3748/2, 
3747/2, 3746/4, 3746/5, 3746/6, 3745/2, 3744/3, 3744/4, 3743/2, 3741/2, 3740/2, 3738, 3737, 
3736, 3733/3. 3733/4, 3731, 3729, 3725/2, 3726/2, 3723/2, 3724/3, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 
3721, 3720/2, 3717/2, 3716 и  4172 и  продуженим  правцем  југозападне  границе  парцеле  
број  4172 долази  до  границе  КО  Ченеј  и  КО  Каћ. Од  ове  тачке, граница  скреће  ка  југу, 
пратн  границу  КО  Ченеј  и  кО  Каћ  и  долази  до  тачке  број  18 која  је  тачка  разграничења  
кО  Каћ  и  КО  Нови  Сад  јјј . дање, граница  скреће  ка  истоку , прелази  у  КО  Каћ  и  прати  
јужну  границу  парцеле  број  6515 (др)кавни  пут  IБ-12), пресеца  парцелу  број  6509 
(индустријска  пруга) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  4600, 6512 (др)кавни  ПТ  јБ-12) и  
6509 (индустријска  пруга)7  наставња  у  правцу  истока , прати  ју?кігу  границу  парцеле  број  
6512 (државни  пут  јБ-12), западну  и  јужну  границу  парцеле  број  4599/1 и  западну  
границу  парцеле  број  4712 и  долази  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  
југозападне  преломне  тачке  границе  парцеле  број  6464 (канал). дање, граница  прати  
описани  правац, јужну  границу  парцела  бр. 6464 (канал) и  4712, југоисточну  границу  
парцеле  број  6465 (канал) до  крајње  источне  преломне  тачке  парцеле  број  6465 (канал). 
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Од  ове  тачке, граница  Наставл)а  у  правцу  истока  правцем  паралелним  сајужнОМ  границом  
парцеле  број  4724, у  дужини  од  110 м, затим  граница  скреће  ка  североистоку  и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 4712, 4778/1 и  6686 (саобраћајпица ). дање, граница  прати  јужну  
границу  парцеле  број  6686 (саобраћајница ), скреће  ка  западу  и  прати  северну  границу  
парцела  бр. 6686 (саобраћајница ) и  4712 до  пресека  са  источном  границом  парцеле  број  
4599/1. Од  ове  тачке, граница  наставјБа  у  правцу  севера , прати  источну  границу  парцеле  
број  4599/1 и  њеним  продуженим  правцем  пресеца  парцелу  број  6512 (државни  путјБ-12) 
и  парцелу  број  4494/3 и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  4494/2. дање, грапица  
скреће  ка  истоку , пратијужну  границу  парцела  бр!  4494/2, 4493/2, 4492/2, 4491/2, 4490/2, 
4489/2, 4488/2, 4487/2, 4487/1, 4484/4, 4484/5, 4484/2, 6626/1, 4389/2, 4388/2, северну  
грапицу  парцеле  број  6512 (државни  пут  јБ-12), северну  регулациону  линију  петње  
,,Каћ , северну  регулациону  линију  др)кавног  пута  јБ-12 до  тромеђе  парцела  бр. 4258/2, 
4258/3 и  4257, затим  у  правцу  севера  прати  границу  парцела  бр. 4258/2 и  4257 до  пресека  
са  северном  планираном  регулационом  линијом  режијске  саобраћајнице . дање, граница  
прати  северну  планирану  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице , пресеца  атарски  
пут  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  измена  и  допуна  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухвата  се  369,54 ћа. 

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  ,,Табела  1. Биланс  
површина  у  оквиру  обухвата  плана , у  делу  ,,Поњопривредно  земњиште  број : 
,,41.942,40 замењује  се  бројем : а  број : ,,59,99 замењује  се  бројем : ,,59,8. У  
делу  ,,Грађевинска  подручја  насења, грађевинско  земњиште  у  атару  (гробјЂа, радне  зоне, 
турист. спорт. рекреативне  површине , специјална  намена) број : ,,17. Ј 15,37 замењује  се  
бројем : а  број : ,,24,48 замењује  се  бројем : ,,24,7. 

У  ставу  10. у  првој  алинеји  проценат : ,,3,06 %, замењује  се  процентом : ,,3,25 %, а  
у  трећој  алинеји  проценат: ,,1,22 % замењује  се  процентом : ,,1,44 % 

У  ставу  12. у  првој  реченици  проценат: ,,24,48 %, замењује  се  процентом : ,,24,7 

У  ,,Табели  2: Учешће  грађевинског  земњишта  и  атара  у  поврјлини  катастарских  
опјптина  у  делу  ,,Каћ  број : ,,6020.82 замсњује  се  бројем : број : ,,91,91 
замењује  се  бројем : број : замењује  се  бројем: ,,6408,75, број : 
замењује  се  бројем : број : ,,936.1 1 замењује  се  бројем : ,,1078,32, а  број : ,,12.50 
замењује  се  бројем : 

У  ставу  13. број : ,,41.942,40 ћа  замењује  се  бројем : ,,41.805,43 ћа . 
У  ,,Табели  3: Упоредни  билаiіс  учешћа  поњопривредног  и  іпумског  земњишта  у  

општини  ј-јови  Сад  - Град  и  у  АП  Војводини  у  делу  ..Њиве  број : ,,44867 замењује  се  
бројем : а  у  делу  ,,Поњопривредно  земњипіте  број : замењује  се  бројем : 
,,49627. 

У  ,,Табели  5. Биланс  поњопривредног  земњишта  по  културама  у  атару  у  делу  
,,Каћ  број : замењује  се  бројем : број : ,,99,26 замењује  се  бројем : 

број : ,,5778,99 замењује  се  бројем : број : замењује  се  бројем : 
,,95.89, а  број : замењује  се  бројем : ,,5878,61. 
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У  делу  ,,Укупно  број : ,,3948,О замењује  се  бројем : број : ,,98,О ] 
замењује  се  бројем : број : ,,40283,87 замењује  се  бројем : ,,40141,бб , број : ,,93,98 
замењује  се  бројем : ,,93,96, а  број : ,,42863,О8 замењује  се  бројем: ,,42720,87. 

У  одеѕтжу  ,,3. МРЕЖА  НАСЕЈБА , ДИСТРИЕУЦИЈА  СЛУЖБИ  И  
ДЕЛАТНОСТИ  пододењак  ,,3.2. Просторни  развој  и  дистрибуција  привредних  
делатности  подтачка  ,,3.2.1. дистрибуција  привредних  делатности  унутар  насела  
став  4. прва  реченица  број : ,,1761,9 ћа  замењује  се  бројем : ,,1898,87 

У  ставу  10. друга  реченица  број : ,ј24,О  ћа  замењује  се  бројем : ,,263 ћа , а  у  ставу  
11. трећа  реченица  број : ,,49,О  ћа  замењује  се  бројем : ,,1 88 ћа . 

У  одењку  ,,4. ПРОСТОРНИ  РАЗВОЈ  САОБРАЋАЈА  И  
ИНФРАСТРУКТУРНИХ  СИСТЕМА  пододењак  ,,4.3. Енергетска  инфраструктура  
подтачка  ,,4.З.1. Електроенергетски  систем  став  5. у  табели  после  речи: ,,Тс  ,,Ковињ  
Северозападно  од  насења  Ковил, додају  се  речи : ,,ТС  ,,Каћ  У  радној  зони  насења  Каћ . 

У  табели  ,,далеководи  (ДВ) 400 kV,11O kV u кабловски  (КВ) 110 kV водови  
после  речи: ,,ДВ  1 10 kV за  ТС  Нови  Сад  7 и  ТС  Нови  Сад  1 од  ТС  Нови  Сад  З  
додају  се  речи • ,ДВ  110 kV за  ТС  ,,Каћ . 

У  одењку  ,,7. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ДЕЛОВЕ  
ТЕРИТОРИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  НИЈЕ  ПРЕДВИЂЕНА  ИЗРАдА  УРЕАНИСТИЧКОГ  
ПЛАНА  ИЛИ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  став  1. после  речи: ,,ужих  подручја  
бриіпе  се  тачка  и  додаје  се  зарез  и  речи : 

,,као  и  за  делове  грађевинског  земњишта  ван  грађевинског  подручја  насења  за  које  
се  утврди  директно  спровођење  на  основу  овог  плана . 

Hocne пододењка  ,,7.2. Услови  за  уређивање  туристичко-спортско-
рекреативних  поврпЈина  додаје  се  нови  пододењак  ,,7.3. Услови  за  уређивање  и  
изградњу  привредних  делатности  - део  радне  зоне  у  КО  Каћ, са који  
гласи : 

,,7.3. Услови  за  уређивање  и  изградњу  привредних  делатности  - део  радне  
зоне  у  КО  Каћ, са  окружењем  

На  територији  КО  Каћ, изван  грађевинског  подручја  насења , дефинисано  је  
грађевинско  земњиште  за  привредне  делатности . део  тог  простора  спроводи  се  директно  
на  основу  овог  плана  и  намењен  је  за  радну  зону. Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  се  
простире  северно  од  државног  пута  ІБ  реда  ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - 
Бачка  Паланка  Нови  Сад  - Зрењанин  - Житиште  - Нова  Црња  државна  граница  са  
Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња) (М-7) (у  дањем  тексту : ДП  12), све  до  
железничке  пруге  Нови  Сад  Орловат  (РЖП  208). Западно  и  јужно  од  локалитета  радне  
зоне  планирају  се  инфраструктурни  коридори  за  потребе  радне  зоне  који  се  такође  
дефинишу  овим  планом . 

І-ја  остатку  обухваћеног  простора  задржава  се  поњопривредно  земњиште  које  се  
спроводи  на  основу  планова  генералне  регулације  насењених  места  Каћ  и  Ченеј , осим  
земњишта  које  се  издваја  за  две  ретензије , јужно  од  дП  12, и  спроводе  на  основу  овог  
плана . Планирају  се  и  значајни  енсргетски  коридори  који  се  дефинишу  овим  плаnом. 
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Радна  зона  планира  се  на  површини  од  190,47 ћа  као  вишенаменски  простор  за  
примарне, секундарне  и  терцијарне  делатности . Омогућава  се  формирање  мањих  или  
већих  пословних  комплекса, у  складу  са  планским  параметрима . 

Приступ  и  инфраструктурно  опремање  јтокалитета  радне  зоне  планира  се  са  дП  12. 
Секундарне  и  терцијарне  делатности  планирају  се  на  мањим  парцелама  у  

непосредном  окружењу  постојеће  станице  за  снабдевање  горивом , док  се  на  већем  делу  
простора , на  коме  су  претежно  парцеле  већих  површина, планирају  примарне, секундарне  
и  терцијарне  делатности . 

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  налази  се  на  ,,Старој  високој  обали  дунава , 
због  чега  представња  зону  постојећих  и  потенцијалних  археолошких  локалитета , у  којој  је  
евидентирано  осам  локалитета  са  археолошким  садржајем . 

Опис  границе  локалитета  радне  зоне  са  окружењем  

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  обухвата  грађевинско  подручје  у  КО  Каћ  и  
КО  Ченеј  унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  локалитета  радне  зоне  са  окружењем  (унутар  КО  
Каћ), утврђена  је  тачка  на  пресеку  северне  границе  парцеле  број  6617 (атарски  пут) и  
северне  планиране  регулационе  линије  дП  12 у  источном  делу  Плана. Од  ове  тачке  у  
правцу  запада  граница  прати  северну  границу  парцела  бр. 6617 (атарски  пут), 6510, 4537, 
6630, 4536, 6509 (индустријска  пруга), 6631 (атарски  пут), 6633 (саобраћајница ). дање, 
граница  прелази  у  КО  Ченеј  и  прати  ју?кну  границу  парцеле  број  4184 (индустријска  
пруга) до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  3748/2. Од  ове  тачке, граница  
скреће  ка  југу, прати  западну  границу  парцеле  број  3748/2 До  југозападне  границе  
поменуте  парцеле. дање, граница  скреће  ка  југоистоку  и  прати  југозападну  границу  
парцела  бр. 3748/2, 3747/2, 3746/4, 3746/5, 3746/6, 3745/2, 3744/3, 3744/4, 3743/2, 3741/2, 
3740/2, 3738, 3737, 3736, 3733/3, 3733/4, 3731, 3729, 3725/2, 3726/2, 3723/2, 3724/3, 3722/3, 
3722/2, 3722/5, 3721, 3720/2, 3717/2, 3716 и  4172 и  продуженим  правцем  југозападне  
границе  парцеле  број  4172 долази  до  границе  КО  Ченеј  и  КО  Каћ. Од  ове  тачке, граница  
скреће  ка  југу, прати  границу  КО  Ченеј  и  КО  Каћ  и  долази  до  тачке  број  18 која  јс  тачка  
разграничења  КО  Каћ  и  КО  Нови  Сад  111. дање, граница  скреће  ка  истоку, прелази  у  КО  
Каћ  и  прати  јужну  границу  парцеле  број  6512 (ДП  12), пресеца  парцелу  број  6509 
(индустријска  пруга) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  4600, 6512 (ДП  12) и  6509 
(индустријска  пруга), наставња  у  правцу  истока, прати  јужну  границу  парцеле  број  6512 
(ДП  12), западну  и  ју?кну  границе  парцеле  број  4599/1 и  западну  границу  парцеле  број  
47 12 и  долази  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  југозападне  преломне  тачке  
границе  парцеле  број  6464 (канал). дање, граница  прати  описани  правац, ју?кну  границу  
парцела  бр. 6464 (канал) и  4712, југоисточну  границу  парцеле  број  6465 (канал) до  крајње  
источне  преломне  тачке  парцеле  број  6465 (канал). Од  ове  тачке, граница  наставња  у  
правцу  истока  правцем  паралелним  са  јужном  границом  парцеле  број  4724, у  дужини  од  
110 іп, затим  граница  скреће  ка  североистоку  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4712, 
4778/1 и  6686 (саобраћајница ). дање, граница  прати  јужну  границу  парцеле  број  6686 
(саобраћајница ), скреће  ка  западу  и  прати  северну  границу  парцела  бр.  6686 
(саобраћајница ) и  4712 до  пресека  са  источном  границом  парцеле  број  4599/1. Од  ове  
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тачке, граница  наставња  у  правцу  севера, прати  источну  границу  парцеле  број  4599/1 и  
њеним  продуженим  правцем  пресеца  парцелу  број  6512 (ДП  і 2) и  парцелу  број  4494/3 и  
долази  До  јужне  границе  парцеле  број  4494/2. дање, граница  скреће  ка  истоку , прати  
јужну  границу  парцела  бр. 4494/2, 4493/2, 4492/2, 4491/2, 4490/2, 4489/2, 4488/2, 4487/2, 
4487/1, 4484/4, 4484/5, 4484/2, 6626/1, 4389/2, 4388/2, северну  границу  парцеле  број  6512 
(ДП  12), северну  регулациону  линију  петње  ,,Каћ , северну  регулациону  линију  ДП  12 до  
тромеђе  парцела  бр. 4258/2, 4258/3 и  4257, затим  у  правцу  севера  прати  границу  парцела  
бр. 4258/2 и  4257 до  пресека  са  северном  планираном  регулационом  линијом  режијске  
саобраћајнице . дање, граница  прати  северну  планирану  регулациону  линију  режијске  
саобраћајнице , пресеца  атарски  пут  и  долази  До  почетне  тачке  описа  границе  локалитета  
радне  зоне  са  окружењем . 

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  обухвата  369,54 ћа. 

Опис  граница  грађевинског  земњишта  изван  насењеног  места  за  подручја  
која  се  рсалиаују  на  основу  овог  плана  

Грађевинско  земњипіте  изван  насењеног  места  површине  од  190,47 ћа  намењено  за  
радну  зону  северно  од  ДП  12 у  КО  Каћ  планира  се  унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  радне  зоне  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 65 12 
(ДП  12), 6509 (индустријска  пруга) и  6636 (пут). Од  ове  тачке  у  правцу  североистока  
граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 6509 (индустријска  пруга) и  6510 
(индустријска  пруга) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 6506, 6510 (индустријска  пруга) и  
6617 (пут), затим  скреће  кајугоистоку , прати  северну  границу  парцеле  број  6617 (пут) до  
пресека  са  продуженим  правцем  северне  планиране  регулационе  линије  режијске  
саобраћајнице . дање, граница  скреће  ка  југозападу , прати  претходно  описан  правац  и  
северну  планирану  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  тромеђе  парцела  бр. 
4257, 4258/1 и  4258/2, затим  скреће  кајугу, прати  источну  границу  парцеле  број  4258/2 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4257, 4258/2 и  4258/3. дање, граница  скреће  ка  западу, 
прати  јужну  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  тромеђе  парцела  бр. 4527/2, 
6636 (пут) и  6527/1, затим  скреће  ка  југу  и  западу  пратећи  границу  парцеле  број  6636 
(пут) и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  земњиште  изван  насењеног  
места  намењеног  за  радну  зону  северно  од  дП  12. Од  овог  грађевинског  земњишта  изван  
насењеног  места  намењеног  за  радну  зону  сверно  од  дП  12 издваја  се  део  који  остаје  
намењен  за  појопривредно  земњиште , унутар  описане  границе  за  почетну  тачку  описа  
утврђена  је  тачка  на  пресеку  источне  планиране  регулационе  линије  саобраћајнице  и  
правца  који  је  паралелан  северној  регулационој  линији  планиране  трансформаторске  
станице  на  растојању  од  30 м. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  претходно  
описан  правац  до  пресека  са  границом  парцела  бр. 4515/1 и  4514/1 (пут), затим  скреће  ка  
југозападу , прати  границу  парцела  бр. 4515/1 и  4514/1 (пут) до  пресека  са  северном  
планираном  регулационом  линијом  режијске  саобраћајнице . дање, граница  скреће  ка  
западу, прати  северну  планирану  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  пресека  
са  источном  планираном  регулационом  линијом  саобраћајнице , затим  скреће  ка  северу, 
прати  источну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  почетне  тачке  
описа  границе . 
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Грађевинско  землиште  изван  населеног  места  површине  од  1,36 ћа  намењено  за  
приступни  пуТ  и  ретензију  југозападно  од  ДП  12 у  КО  Каћ  планира  се  унутар  описане  
границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  землишта  изван  населеног  места  
намењеног  за  приступни  пут  и  ретензију  југозападно  оД  ДП  12 утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 6512 (ДП  12), 4599/1 и  6687/1 (пут). Од  ове  тачке  у  правцу  југа  
граница  прати  западну  границу  парцела  бр. 6687/1 (пут), 4713/1 и  источну  планирану  
регулациону  линију  приступног  пута  и  долази  до  северне  границе  парцеле  број  6464 
(канал), затим  скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцеле  број  6464 (канал) до  
пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  приступног  пута. дале, граница  
скреће  ка  северу, прати  западну  планирану  регулациону  линију  приступног  пута  до  
nресека  сајужном  планираном  регулационом  линијом  ретензије, затим  скреће  ка  западу  и  
ка  северу  пратећи  јужну  и  западну  планирану  регулациону  линију  ретензије  и  долази  до  
пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  4599/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
североистоку , прати  јужну  границу  парцеле  број  4599/1 до  пресека  са  западном  
планираном  регулационом  линијом  ретензије , затим  скреће  ка  северу, прати  западну  
планирану  регулациону  линију  приступног  пута  до  пресеке  са  јужном  границом  парцеле  
број  6512 (ДП  12). дале, граница  скреће  ка  истоку , прати  јужну  границу  парцеле  број  
6512 (ДП  12) и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  земњијuта  изван  
населеног  места  намењеног  за  приступни  нут  и  ретензијујугозападно  од  ДП  12. 

Грађевинско  землиште  изван  населеног  места  од  1,33 ћа  намењено  за  ретензију  
југоисточно  од  дП  12 у  КО  Каћ  планира  се  унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  землишта  изван  населеног  места  
намењеног  за  ретензију  југоисточно  од  дП  12 утврђена  је  тачка  на  пресеку  северне  
планиране  регулационе  линије  ретензије  и  северну  границе  парцеле  број  6465 (канал). Од  
ове  тачке  у  правцу  југозапада  граница  прати  северну  границу  број  6465 (канал) до  nресека  
са  јужном  ппанираном  регулационом  линијом  ретензије, затим  скреће  ка  северозападу , 
прати  јужну  планирану  регулациону  линију  ретензије  до  пресека  ка  заnадном  nланираном  
регулационом  линијом  ретензије . дале, граница  скреће  ка  североистоку , прати  западну  
планирану  регулациону  линију  ретензије  до  пресека  са  северном  планираном  
регулационом  линијом  ретензије , затим  скреће  ка  истоку , прати  северну  планирану  
регулациону  линију  ретензије  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  
землишта  изван  насењеног  места  намењеног  за  ретензијујугоисточно  од  ДП  12. 

7.3.1. Правила  урсђења  

Намена  землишта  са  поделом  на  просторне  целине  

Локалитет  радне  зоне  је  саобраћајном  мрежом  nоделен  на  12 урбанистичких  
блокова. 



7 

Блок  1, у  коме  се  налази  постојећа  станица  за  снабдевање  горивоМ, намењен  је  за  
секундарнс  и  терцијарне  делатности ! 

Највећи  део  простора  намењен  је  за  примарне , секундарне  и  терцијарнс  делатности . 
Плаг{ира  се  11 блокова  (блокови  2-12) који  су  ограничени  атарским  путсвима, који  су  
планирани  за  проширење  у  нове  саобраћајнице . Поред  њих, саобраћајну  мрсжу  чини  и  
Летњи  пут  Каћ  - Римски  шанчеви  и  планирана  режијска  саобраћајница , која  се  наслања  
на  постојећу  петњу  ДП  12 и  Др?кавног  пута  ІIA реда  ознаке  129 (Каћ  - Шајкаш  Тител  - 
Перлез  - Ковачица  - Сечањ  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Јаша  
Томић)) који  пролази  кроз  Каћ. У  западном  делу  обухваћеног  простора, ван  локалитета  
радне  зоне, уз  режијску  саобраћајницу , планира  се  трансформаторска  станица  ( і  дањем  
тексту: ТС). Уз  ову  режијску  саобраћајницу  планирају  се  и  две  црпне  станице  и  мерно-
регулациона  гасна  станица . 

Спратност  објекатаје  до  ПIВП+1. 3а  административне  објекте, као  и  за  специфичне  
објекте  са  посебним  конструктивним  и  обликовним  захтевима, због  технолошких  
потреба, не  условњава  се  спратност  и  висина, уз  дефинисану  зону  зајнтите  до  150 м, због  
близине  планираног  аеродрома . 

Поред  радне  зоне, простор  се  намењује  за  поњопривредно  землипіте . 
На  обухваћеном  простору  дефинишу  се  инфраструктурни  објекти  и  систеМи  

неопходни  за  функционисање  радне  зоне. Ван  радне  зоне, површине  испод  енергетских  
коридора  задржавају  намену  поњопривредног  земњишта . 

Нумерички  показатењи  

Укупна  површина  простора  радне  зоне  са  окружењем 369,54 ћа. 
Површина  локалитета  радне  зоне  (простор  за  привредне  делатности ) 190,47 ha. 
Површина  простора  ван  радне  зоне  (поњонривредно  землиште ) 179,07 ћа. 

Табела  број  1: Биланс  површина  локалитста  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  (ha) 
ПрОц:нат  

Радна  зона  - секундарне  и  терцијарне  делатности  1,60 0,74 
Радна зона - примарне, секундарне и терцијарне  
делатјјости  165,67 86,88 

Трансформаторска  станица  12,24 6,13 
Мерно-регулациона  гасна  станица  0,02 0,0 
Хидротехнички  објекат  (црпне  станице ) 0,04 0,02 
Саобраћајне  површине  10,9 6,22 

190,47 100 укупНО  
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Табела  број  2: Биланс  површина  проетора  ван  локалитста  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА - - Површина  (ћа) 
Проц:нат  

Ретензије  2,39 3,35 
Саобраћајне  површине  1,26 1,64 

Мелиорациони  канали  1,36 1,69 

Поопривредно  земвиште  174,06 93,32 
укупНО  179,07 100,00 

План  регvлације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

Површине  јавне  намене  

0д  целих  и  делова  постојећих  јіарцела  образоваће  се  парцеле  јавне  намене  према  
графичком  приказу  дР-3 ,,План  саобраћаја , нивелације  и  регулације  са  планом  регулације  
површина  јавне  намене  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ , у  размери  1:2.500. 

Површинејавне  намене  су: 
- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 4258/2, 4259/2, 4260/2, 4261/2, 4262/3, 

4262/4, 4264/2, 4265/2, 4266/2, 4267/1, 4267/2, 4268/2, 4269/2, 4270/2, 4271/2, 4272/2, 
4273/2, 4274/2, 4275/2, 4276/2, 4277/2, 4278/2, 4279/2, 4280/2, 4281/2, 4282/2, 4371/2, 
4372/2, 4373/2, 4375/2, 4377/2, 4378/2, 4379/2, 4381/2, 4382/2, 4383/2, 4384/2, 4385/2, 
4386/2, 4388/2, 4389/2, 4390/2, 4390/4, 4392/2, 4392/3, 4484/2, 4487/2, 4514/1, 6619/1, 
6619/2, 6621/2, 6622/1, 6622/2, 6623, 6624, 6629, 6636 и  делови  парцела  бр. 4252, 4253, 
4254, 4255, 4256, 4257, 4258/1, 4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4262/2, 4264/1, 4265/1, 
4266/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 4271/1, 4272/1, 4273/1, 4274/1, 4275/1, 4276/1, 4277/1, 
4278/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282/1, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 
4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371/1, 4372/1, 4373/1, 4375/3, 4375/4, 4378/1, 4379/1, 
4381/1, 4382/1, 4383/1, 4384/1, 4385/1, 4386/1, 4388/1, 4389/1, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 
4398, 4399, 4400/1, 4400/2, 4401, 4402, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 
4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4477, 4478, 4479, 4480/1, 4480/2, 4481, 
4482, 4483/2, 4487/1, 4488/1, 4489/1, 4490/1, 4491/1, 4492/1, 4493/1, 4494/1, 4495/1, 4496/1, 
4497/1, 4498/1, 4499/1, 4500/1, 4501/1, 4502/1, 4503/1, 4504/1, 4505/1, 4506/1, 4507/1, 
4508/1, 4509/1, 4510/1, 4511/1, 4512/1, 4513/1, 4515/1, 4516/1, 4517/1, 4518/1, 4519/1, 
4520/1, 4521/1, 4522/1, 4523/1, 4524/1, 4525/1, 4526/1, 4527/1, 4528/1, 4528/2, 4533, 4534, 
4535, 4599/1, 4712, 6617, 6620, 6626/1, 6627; 

ретензија: дсо  парцсле  број  4712; 
- црпна  станица: делови  парцела  бр. 4385/1, 4508/1, 4509/1; 
- мерно-регулациона  станица: део  парцеле  број  4388/1; 
- ТС: делови  парцела  бр. 4384/1, 4520/1, 4521/1, 4522/1. 
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У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  ДР-З, важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  датс  су  у  
односу  на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  
саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  дате  на  графичком  
приказу . 

План  нивелације  

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  налази  се  на  надморској  висини  од  78,50 м  до  
82,50 м, Планиране  саобраћајнице  у  највећој  мери  прате  постојећи  терен . Уздужни  
падови  су  испод  1 %, а  најчсілће  око  0,2 %. Након  детајвнијих  снимања  терена  у  оквиру  
пројектовања  саобраћајница , могућа  су  одређена  одступања , тако  да  нивелациони  план  
представјва  основу  за  дајву  разраду! Остало  земиінте  треба  уредити  након  реализације  
саобраћајница ! У  оквиру  датог  нивелационог  решења  дозвојвена  су  одступања  уз  
поштовање  основне  концепције  Плана . Планиране  коте  заштитног  тротоара  објеката  више  
су  за  0,2 м  од  нивелете  саобраћајнице , односно  треба  их  ускладити  са  нивелетом  
планиране  саобраћајнице , а  рачунати  са  попречним  надом  од  2 %. 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница ; 
- интерполоване  коте ; 
- нагиб  нивелете . 

Трасе , коридори  и  капацитети  инфрастјуктуре  

Саобраћајна  инфраструктура  

Радна  зона  ,,Каћ  има  новојвне  саобраћајне  услове  за  лоцирање  nривредних  
делатности  које  захтевају  добар  приступ  друмском  и  железничком  саобраћају . У  њој  се  
саобраћајна  инфраструктура  изградила  у  складу  са  динамиком  изградње  објеката  у  зони. 

У  постојећем  стању  је  радна  зона  друмским  саобраћајем  директно  повезана  на  ДП  
12. Саобраћајни  нрикњучакје  реализован  на  км  179+541 нреко  раскрснице  у  нивоу  и  то  са  
Општинским  путем  Каћ  Римски  Шанчеви . Поред  овог  онштинског  пута  радна  зона  је  
опслужена  и  сервисном  саобраhајницом  која  је  паралслна  са  ДП  12 као  и  мрежом  
постојећих  атарских  путева  мале  ширине  па  је  мимоилажење  или  претицање  на  њима  
веома  отежано . 

директан  излазак  радне  зоне  на  ДП  12 омогућује  у  садашњем  стању  брзу  
конекцију  са  државним  путем  ј  реда  ознаке  АІ  (стара  ознака  Е-75) (државна  граница  са  
Мађарском  (гранични  прелаз  Хоргош ) - Нови  Сад  - Београд  - ј-Іиш  - Врање  - државна  
граница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  Прешево)), (у  дајвем  тексту : дП  АІ ), а  у  
будућности  и  са  државним  nутем  IБ  реда  ознаке  21 (Нови  Сад  - Ириг  - Рума  - Шабац  - 
Коцејвева  - Вањево Косјерић  - Пожега  - Ариње Ивањица  - Сјеница) тј . тзв. 
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,,Фрушкогорским  коридором  (у  дањем  тексту : ДП  2). Поред  овога, у  будућности  ће  
бити  омогућено  и  остваривање  везе  са  железничким  саобраћајем  преко  Индуструјског  
колосека  ка  Рафинерији  ,,Нови  Сад , односно  преко  Локалних  железничких  пруга  бр. 304 

(Подбара  - Распутница  ,,3 - РаспуІјІица  ,,2 - (Каћ)) и  305 ((Римски  Шанчеви  - 
Распутница  ,,1 - Распутница  ,,3 - (Подбара)). 

Основу  саобраћајног  система  радне  зоне  чине  постојеће  саобраћајне  површине , 

које  ће  се  попунити  новим, а  које  ће  бити  у  функцији  корисника  радне  зоне. На  
обухваћеном  простору  се  не  одвија  јавни  градски  превоз, нити  постоје  изграђене  
бициклистичке  стазе  и  тротоари . 

Планирано  решење  саобраћајне  мреже  заснива  се  пре  свега  на  уклапању  планиране  
мреже  улица  и  путева  са  постојећом  сервисном  саобраћајницом  и  атарским  путевима . 

Саобраћајна  мрежа  прилагођена  је  планираним  наменама  простора, као  и  конфигурацији  
терена. У  Плану  је  дат  акценат  на  повећавању  безбедности  саобраћаја  и  на  решавању  
првенствено  пешачких  и  бициклистичких  кретања. 

Анализа  токова  путничког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зона  поред  северног  
прикњучка  на  дП  12 треба  да  буде  повезана  и  са  његове  јужне  стране, а  све  у  цињу  
растерећења  Каћке  петње  и  омогућавања  бржег  и  лакіпег  приступа  радној  зони  из  правца  
Новог  Сада  и  Зрењанина . 

Јавни  превоз  

Поред  могућности  одвијања  аутомобилског , у  свим  улицама  су  створени  и  услови  
и  за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја  па  се  стога  планира  одвијање  јавног  
аутобуског  саобраћаја  дуж  улица  у  којима  за  тим  има  потребе , а  све  у  цињу  што  веће  
прерасподеле  путовања  са  путничког  аутомобила  на  јавни  превоз  и  бицикле. Аутобуске  
нијпе  је  могуће  извести  тамо  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозвоњавају , иако  
оне  нису  уцртане  у  графичком  приказу  ДР-3 ,,План  саобраћаја , нивелације  и  регулације  
са  планом  регулације  површина  јавне  намене  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ , у  размери  
1:2.500. Могуће  је  дефинисање  траса  линија  јавног  градског  превоза  унутар  радне  зоне, у  
складу  са  плановима  развоја  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  Нови  
Сад  и  потребама  корисника  простора . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај   

У  оквиру  попречних  профила  улица  планирају  се  бициклистичке  стазе  и  тротоари  
обострано , или  једнострано , у  зависности  од  ширине  улице, али  увек  за  двосмерно  
кретање  ових  категорија  учесника  у  саобраћају . На  појединим  местима  су  планирани  и  
пешачкобициклистички  пролази  који  треба  да  обезбеде  повоЈЂније  услове  за  ту  врсту  
учесника  у  саобраћају . 

Најважнија  бициклистичка  стаза  је  планирана  дуж  ДП  12, односно  дуж  сервисне  
саобраћајнице  која  је  паралелана  са  дП  12. Бициклистичка  стаза  је  једнострана  али  
плавирана  за  двосмерни  саобраћај  и  омогућује  везу  са  планираним  бициклистичким  
стазама  дуж  дП  21 као  и  будућу  бициклситичку  везу  ка  Жабњу, Зрењанину  и  Новом  
Саду. 
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Пошто  афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму  
како  би  се  овај  вид  превоза  што  више  популаризовао , Планом  се  оставња  могућност  
изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза, иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  
у  графичком  приказу  ДР-3, или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  
реализацију  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе . 

Поред  бициклистичких  стаза  Планом  се  оставња  могућност  и  изградње  
бициклистичких  паркипга  истог  или  већег  капацитета  као  и  паркинга  за  путничісе  
аутомобиле . 

Станица  за  снабдевање  горивом  

Постојећа  станица  за  снабдевање  горивом  се  задржава, а  омогућава  се  и  
проширење  њеног  садржаја , у  складу  са  условима  дефинисаним  у  подтачки  73.2. 
,,Правила  грађењ , у  делу  ,,Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина . 

Планирани  прикњучци  на  ДП  12 треба  да  омогућавају  ефикасно  и  безбедно  
одвијање  саобраћаја  у  зони  прикњучка  станице , што  се  пре  свега  односи  на  положај  у  
односу  на  раскрсницу , пешачки  прелаз, аутобуско  стајалиште  и  сл. По  правилу, најмања  
удањеност  прилаза  станице  за  снабдевање  горивом  од  суседне  раскрсницеје  25 м. 

Могућа  је  изградња  нових  станица  за  снабдевање  горивом, према  условима  
дефинисаним  Планом . Локација  станице  треба  да  задовоњи  све  услове  управњача  пута, 
надлежних  установа, јавних  и  јавних  комуналних  предузећа . 

Могу  се  градити  станице  за  снабдевање  горивом  као  комплементарни  садржај  на  
комплексима  намењеним  за  друге  делатности  на  подручју  Плана, у  складу  са  условима  за  
те  намене  и  уз  поштовање  саобраћајних , противпожарних  и  других  прописа  који  
регулишу  безбедност  њиховог  коришћења  и  спречавају  угрожавање  окружења . 

Паркирање  

И  поред  планиране  редовне  линије  јавног  градског  превоза  и  мреже  
бициклистичких  стаза, nостоји  потреба  да  се  у  оквиру  комплекса  обезбеде  паркинг  места  
за  путничке  аутомобиле . У  постојећим  комплексима  углавном  су  изграђена  паркиралипјта  
и  такав  начиn решавања  паркирања  треба  примењивати  и  убудуће . Паркинзи  у  улицама  и  
најавним  површинама  у  радној  зони  нису  дозвоњени  (осим  паркинга  за  бицикле), 

На  слободним  површинама  унутар  радних  комплекса, где  се  планирају  нови  радни  
простори  формираће  се  паркинг  простори  за  путничка  возила  (на  три  радника  једно  
возило ) по  принципу  паркирања  на  сопственој  парцсли  или  у  складу  са  нормативима  
зависно  од  функције  комјјлекса . Паркинзи  за  теретна  возила , аутобусе  и  радне  машине  се  
дозвоњавају  према  потребама  корисника  али  иск.њучиво  на  сопственим  парцелама. 
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Табела  број  3: Нормативи  за  паркирање  путничких  аутомобила  у  завиености  
намене  објеката  

Објекти  Тип  објекта  Јединица  мере  
Једно  
паркинг  
место  на: 

администрација , 
индустрија , 
занатство , 
образовање , 
рекреација  

управно-администратг4вни  објекат  
м2  
запослен  

40-60 
5-7 

комунална  предузећа  
м2  
запослен  

25-35 
3-5 

агенције  
м2  
запослен  

25-35 

3-5 

пословни  простор  
м2  
запослен  

45-60 
7-9 

индустрија  
м2  
запослен  

100-150 
15-50 

електро -сервис  
м2  
запослен  

30-60 
4-6 

занатске  радње  
м2  
запоспен  

60-80 
3-5 

магацини  и  складишта  запослен  3-5 

продавнице  робне  куће  
м2  
запослен  

100-150 
25-60 

У  односу  на  предочене  нормативе  у  табели , потребно  је  задовојити  један  од  
услова  за  одређивање  броја  паркинга  или  према  броју  залослених  или  према  површини  
изграђеног  објекта  у  одређеној  намени . 

Положај  и  димензије  саобраћајних  површина  у  простору  дефинисани  су  у  односу  
на  осовинску  мрежу  и  постојеће  границе  парцела, како  је  дато  на  графичком  приказу  ДР-

3. Попречни  профили  планиране  уличне  мреже  саставни  су  део  овог  плана  и  у  Плану  је  
приказан  попречни  профилтипскеулице  ширине  15 м. 

Водна  иифраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  радне  зоне  решава  се  преко  планиране  водоводне  мреже, са  
повезивањем  на  водоводни  систем  Града  Новог  Сада. 

Планира  се  изградња  примарне  водоводне  мреже, дуж  ДП  12 са  профилом  250 

мм, која  ће  повезати  водоводни  систем  Града  Новог  Сада  и  насела  Каћ. 
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Унутар  радне  зоне  планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  дуж  свих  
планираних  саобраћајница  где  то  околна  намена  простора  захтева. Планирана  секундарна  
водоводна  мрежа  биће  профила  О  100 и  О  150 мм, повезаће  се  на  планирану  примарну  
водоводну  мрежу  и  функционисаће  као  једна  целина , 

Воду  потребну  за  технолошки  процес , уколиј(о  се  не  може  обезбедити  из  јавног  
водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  подземних  вода  према  
намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  71. 3акона  о  
водама. 

Одвођење  отпадних  и  атмоеферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  решава  се  преко  сепаратног  
канализационог  система. 

Канализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  оријентисана  ка  канализационом  
систему  Града  Новог  Сада. Планом  се  омогућава  да  се  мањи  део  отnадних  вода  из  радне  
зоне  оријентише  на  канализациони  систем  насезЂа  Каћ, водећи  рачуна  о  капацитету  
постојећег  система  каІІализације  у  Каћу. 

дуж  ДП  12 планира  се  изградња  колектора  отnадних  вода  профила  400 мм, који  
ће  бити  реципијент  отпадних  вода,  са  простора  радне  зоне . 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  која  се  вланира  у  свим  постојећим  и  
планираним  улицама, биће  профила  250 и  е  300 мм  и  оријентисаће  се  на  планирану  
примарну  канализацију  отпадних  вода. 

Кроз  израду  пројектно-техничке  документације  прецизно  ће  се  утврдити  
капацитети  планиране  канализационе  мреже, те  су  у  том  смислу  могућа  мања  одступања  
од  профила  датих  Планом . 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски , и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања , Планом  се  планира  изградња  две  црпне  станице  отпадних  вода, шахтног  типа . 
Црпне  станице  ће  се  рализовати  на  парцелама  предвиђеним  за  ту  намену . 

Планом  се  омогућава  реализација  додатних  црпних  станица  које  се  могу  
рализовати  у  регулацији  улице, шахтног  типа, а  све  у  складу  са  пројектно -техничком  
документацијом  која  се  буде  радила  за  потребе  изградње  канализационог  система . 

На  подручју  радне  зоне  могуће  је  реализовати  и  каналиазциону  мрежу  отпадних  
вода  под  притиском , а  све  у  складу  са  посебно  прибавњеним  условима  од  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Квалитет  отпадних  вода  које  се  могу  упустити  у  канализациони  систем  дефинише  
надлежно  комунално  предузеће  уколико  су  услови  за  упуштање  у  канализациони  систем  
којим  управња  надлежно  комунално  предузеће  строжи  од  услова  датим  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  ( 1Сл. гласник  РСі!, бр . 67/11, 4!12 и  1/16). У  супротном  технолошке  отпадних  
вода  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Отпадне  воде  
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које  не  задовојвавају  тражени  квалитет, морају  се  претходно  третирати , односно , 
пречистити  до  прописаног  квалитета , а  пре  упуштања  у  јавну  канализацију . 

до  изградње  планиране  канализационе  мреже, Планом  се  оставња  могућност  да  се  
отпадне  воде  решавају  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцелама  корисника . 
Посебно  се  инсистира  на  водонепропусности  септичких  јама, да  не  би  дошло  до  загађења  
подземних  слојева. Септичке  јаме  треба  поставити  минимално  3 м  од  границе  суседних  
парцела. 

Одвођење  атмосферских  вода  решава  се  преко  планиране  канализационе  мреже  
атмосферских  вода, са  оријентацијом  на  постојеће  мелиорационе  канале, који  
функционишу  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Ковињ . У  питању  су  канали  К-62 и  К-
611. 

Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  
биће  у  потпуности  контролисано  на  начин  да  ће  се  атмосферска  вода  из  радне  зоне  прво  
ретензионирати  на  парцелама  корисника, затим  на  две  централне  ретензије , а  све  у  цињу  
максималног  растерећења  постојећих  мелиорационих  канала . 

Планом  сс  предвиђа  изградња  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  
атмосферских  вода, дуж  свих  постојећих  и  планираних  улица. 

У  цињу  контролисаног  испуштања  атмосферских  вода  са  парцеле  корисника, 
максимална  количина  атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  планирану  
уличну  атмосферску  канализацију , ограничава  се  на  Q = 30 !/ѕ/ha ca водонепропусних  
повртина  (кровови  и  манипулативне  површине) при  прорачуну  са  количином  која  
одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  усвојити  120 1!ѕ /lia. 

Атмосферске  воде, преко  Q = 30 I/ѕ/ha, морају  се  ретензионирати  у  оквиру  
комплекса  и  временски  одложено  испуштати  у  канализациони  систем . 

Радна  зона  биће  подењена  у  два  сливна  подручја, источно  и  западно . 
Планом  се  предвиђа  изградња  две  централне  ретензије , једна  за  западни  слив, а  

једна  за  источни  слив . Унутар  парцела  предвиђених  за  изградњу  ретензија, реализоваће  се  
и  сепаратори , таложници  и  друга  пратећа  опрема  и  објекти , неопходни  за  несметано  
ф  ункционисање . 

Атмосферске  воде  из  централних  ретензија  ће  се  одводити  у  постојеће  
мелиорационе  канале , који  функционишу  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,Ковињ , преко  
зацевњене  канализационе  мреже . Количина  воде  која  се  из  ретензија  може  упустити  у  
мелиорационе  канале  условњена  је  капацитетом  на  који  су  мелиорациони  канали  
пројектовани  и  капацитетом  црпне  станице  ,,Ковињ  који  износи  2,35 пі /ѕ  (2 х  1,175 м3!ѕ). 

Планом  су  предвиђене  приступне  саобраћајнице  до  ретензија , и  од  ретензија  до  
мелиорационих  канала , како  би  се  омогућио  приступ  возилима  и  механизацији  који  ће  
радити  на  одржавању  ретензија . Унутар  приступних  саобраћајница  реализоваће  се  
неопходна  инфраструктура  за  функционисање  ретензија . 

Профили  канализационе  мреже  дати  Планом  су  оквирни . Кроз  израду  пројектно -
техничке  документације  прецизно  ће  се  утврдити  њихови  капацитети . 

Јужно  од  ДП  12 налазе  се  мелиорациони  канали  К-612 и  К-611. Они  се  планом  
задржавају  у  складу  са  постојећим  стањем, уз  могућност  реконструкције . Ју?кно  од  њих  
налази  се  мелиорациони  канал  К-600, чији  заштитни  појас  са  северне  стране  се  дефинише  
овим  планом . 
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Канали  К-611-1 и  К-613 немају  своје  парцеле  и  није  их  било  могуће  предизно  
идентификовати  пошто  не  постоје  у  подлогама  које  су  гјрибавњене  из  Републичког  
геодетског  завода  за  лотребе  израде  Плана. Планом  се  оставња  могућност  њиховог  
озакоњења, у3 услов  да  се  не  ремете  планирани  садржаји  и  техничка  решења  дефинисана  
Планом . 

У  подтачки  7.3.2. Правила  грађења  у  делу  Водни  услови , дати  су  услови  по  питању  
заштите  водних  објеката . 

У  поступку  обједињене  процедуре  и  исходовања  локацијских  услова  и  грађевинске  
дозволе  за  изградњу  планираних  водних  објската , радиће  се  одговарајуће  студије  у  складу  
са  Законом  о  водама  ( Службени  гласник  РС 1 , бр.  30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и  
95/2018 

- Др. закон) и  Правилником  о  садржини  и  обрасцу  захтева  за  издавање  водних  
аката, садржини  мишњења  у  поступку  издавања  водних  услова  и  садржини  извевпаја  у  
поступку  издавања  водне  дозволе  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/2017 и  44/2018 - др. 
закон). 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземне  воде  су: 
- максимални  ниво  подземне  водеје  од  76,00 до  79,20 м.н.в. 
- минимални  ниво  подземне  водеје  од  74,80 до  75,50 м.н.в. 
Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  североисток - 

југозапад , са  смером  пада  премајугозападу . 

Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Подручје  радне  зоне  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроснергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  овог  простора  електричном  
енергијом  биће  ТС  10/20 kV ,,Римски  јданчеви  и  планирана  ТС  110/20 kV Из  
ових  објеката  ће  полазити  20 kV мрежа  водова  који  ће  снабдевати  ТС  20/0,4 ку. Од  ових  
ТС  ће  полазити  мрежа  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката , чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  овог  подручја . 

Преко  подручја  прелазс  далеководи  110 kV u то: 

- далековод  110 kV број  175 ТС  Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4, 
- далековод  110 kV број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  9 и  
- далековод  110 kV број  1005 ТС  Нови  Сад  3 - ТЕ-ТО  Нови  Сад, 

а  у  близини  подручја  се  налазе  трасе  следећих  далековода : 
- далековод  400 kV број  450 ТС  Нови  Сад  3 - РП  Младост, 
- далековод  400 kV број  406/1 ТС  Нови  Сад  3 - РП  Младост, 
- далековод  220 kV број  217/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Обреновац , 
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- далековод  220 kV број  275 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  3рењанин , 
далековод  110 kV број  176/2 ТС  Нови  Сад  9 ТЕ-ТО  Нови  Сад  и  

- далековод  110 kV број  176/3 ТС  Нови  Сад  4 ТЕ-ТО  Нови  Сад. 

У  западном  делу  радне  зоне  се  планира  изградња  нове  ТС  1 10/20 kV ,,Kah koja je 
неопходна  за  реалиазцију  nланираних  садржаја  у  радној  зони. до  локалитета  планиране  
ТС  је  потребно  изградити  приступни  пут. 3а  потребе  ове  ТС  nланира  се  изградња  два  
једносистемска  далековода  110 kV како  би  се  планирана  ТС  повезала  на  преносни  систем  
Републике  Србије. Траса  далековода  је  дата  у  графичком  приказу  д-4 ,,План  енергетске  
инфраструктуре  и  електронских  комуникација  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ . Приликом  
израде  пројектне  документације  одредиће  се  положај  стубова  далековода , а  могуће  су  и  
мање  измене  трасе, у  зависности  од  просторно -техничких  услова. 

У  случају  изградње  у  заштитном  појасу  далековода  потребна  је  сагласност  
,,Електромрежа  Србије  а.д. Београд, при  чему  важе  следећи  услови: 

- сагласност  се  даје  на  елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

садржај  елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  закона , 
правилника  и  техничких  прописа . 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде : 
елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  

далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  напонског  
нивоа  110 kV од  крајњег  фазног  проводника ,  односно  30 м  од  осе  далековода ; 

елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  населености  
подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удајености  до  1000 м  од  осе  
далековода ; 

елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови); овај  утицај , у  зависности  од  епецифичне  отпорности  тла  и  
насењеноети  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 

У  близини  далековода , а  ван  заштитног  појаса, потребно  је  размотрити  могућност  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

потенцијалне  планиране  објекте  од  електропроводног  материјала  и  
- потенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неопходно  ако  се  

користе  оптички  каблови). 
Предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  средстава  заштите, галванских  

уметака  чији  је  изолациони  ниво  виши  од  граничних  вредности  утицаја,  изоловање  
надземних  делова  nлаетичним  омотачима  и  слично . 

Уколико  постоје  метални  цевоводи , у  зависности  од  насењености  подручја, 
потребноје  анализирати  индуктивни  утицај  на  максималној  удањености  од  000 м  од  осе  
далековода . Индуктивни  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
насењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удаености  од  3000 м  од  
осе  далековода , у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 
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С  обзиром  на  то  да  је  подручје  радне  зоне  намењено  пословно -производним  
делатностима , Нови  објекти  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  углавном  преко  
сопствених  ТС  и  пратеће  нисконапонске  мреже  или  изградњом  нисконапонских  
прикјучних  водова  из  постојећих  Тс, у  зависности  од  потреба . Нове  ТС  могу  бити  и  
дистрибутивног  типа. Нове  ТС  ће  се  градити  као  стубне  или  као  слободностојећи  објекти  
на  парцелама  намењеним  примарним , секундарним  и  терцијарним  делатностима , у  складу  
са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Нове  ТС  ће  се  градити  и  у  оквиру  
објеката, у  призем uу  објекта . Ради  обезбеђења  услова  за  интервенције  у  случају  ремонта  
и  хаварије , свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м, а  
висине  минимално  3,5 м  у  случају  постојања  пасажа. два  надземна  20 kV вода  (изводи  
,,Каћ  и  ,,Ковил  из  ТС  ,,Римски  Шанчеви ) који  прелазе  преко  грађевинских  парцела  ће  
се  делом  или  у  потпуности  демонтирати  и  изградити  подземно  у  регулацијама  постојећих  
и  планираних  улица, уз  услове  ,,Електродистрибуције  Нови  Сад . Постојеће  стубне  ТС  на  
обухваћеном  подручју  се  задржавају . За  прикњучење  пословних  објеката  на  средњем  
напону  са  снагама  већим  од  1,5 MW ће  се  градити  прикњучна  разводна  постројења  на  
фронталним  деловима  парцела  због  приступа . Не  планира  се  изградња  ТС  ни  разводних  
постројења  на  угловима  парцела  код  раскрсница  због  прегледности . 

У  регулацијама  постојећих  и  планираних  улица  потребноје  изградити  инсталацију  
јавног  осветњења . Планиране  20 kV u 0,4 kV мреже  градиће  се  подземно . У  попречним  
профилима  свих  саобраћајница  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  електро-
енергетских  каблова. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  
система, локалних  топлотних  извора  и  обновњивих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  биће  обезбеђено  из  главне  мерно-
регулационе  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  и  из  постојеће  дистрибутивне  гасне  мреке  
насења  Каћ. 

да  би  се  обезбедило  снабдевање  планираних  садржаја  потребно  је  од  раскрнице  
аутопута  и  ДП  12 изградити  дистрибутивни  гасовод  средњег  притиска  од  челичних  цеви  
(МОР  16 bar) до  подручја  радне  зоне . Нови  објекти  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  
изградњом  прикњучака  од  планираног  гасовода  средњег  притиска  до  сопствених  мерно-
регулационих  станица  (МРС) или  изградњом  прикњучака  од  постојеће  дистрибутивне  
мреже, у  зависности  од  потреба. 

Потроілачи  који  не  буду  имали  могућност  прикњучења  на  гасификациони  систем , 
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  и  коришћењем  
обновњивих  извора  енергије . 

На  обухваћеном  подручју  се  налазе  следећи  гасни  објекти : 
- главни  разводни  чвор  (ГРЧ) Немановци ; 
- транспортни  гасовод  МГ-02 ГРЧ  Госпођинци  - ГМРС  Нови  Сад; 
- транспортни  гасовод  РГ-04-04 ГРЧ  Госпођинци  гМРС  Нови  Сад; 
- транспортни  гасовод  РГ-04-1 1 ГРч  Госпођинци  - ГРЧ  Футог; 
- транспортни  гасовод  РГ-04-1 1/111 ГРЧ  Госпођинци  - ГРЧ  Футог. 
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Преко  подручја  у  окружењеу  радне  зоне  пролазе  следећи  нафтоводи : 
- Нафтовод  Бачко  Ново  Село  - Нови  Сад  (ознака  дН-1) у  Новом  енергетском  

коридору  са  паралелно  положеним  телеметријским  оптичким  каблом ; 
- Нафтовод  Надрњан  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад; 
- Нафтовод  Елемир  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад. 

Око  гасовода  и  нафтоводаје  дефинисан  зајнтитни  коридор  који  износи  30 nі  лево  и  
десно  од  осе  цеви  и  у  коме  није  дозвоњена  изградња  објеката  за  рад  и  становање, а  остали  
објекги  се  могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузећа  које  обавња  делатност  
транспорта  гаса, односно  нафте . 

Завршена  је  изградња  нове  трасе  нафотовода  Надрњан  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад  
(РННС) и  Елемир  - РННС  у  новом  енергетском  коридору  који  је  дефинисан  у  заладном  
делу  подручја . Постојећи  нафтоводи  ће  остати  у  земњи  конзервирани  и  у  случају  хаварије  
на  новом  коридору  новоположене  трасе  (који  условњавају  дужи  застој  у  његовом  раду), 
могу  се  поново  активирати  као  алтернативна  варијанта  постојећег  система! Изградња  
објеката  у  постојећем  коридору  могућа  је  само  уз  услове  и  сагласност  НИС  Гаспром  
њефт. 

У  новом  енергетском  коридору, уз  нафтовод  ДН  1 се  планира  изградња  деонице  
продуктовода  Нови  Сад  - Сомбор , према  Просторном  плану  подручја  посебне  намене  
система  продуктовода  кроз  Републику  Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  - Београд  - 
Смедерево  - Јагодина  - Ниш) (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  19/11). 

Пројектовање  и  извођење  термоенергетских  инсталација  и  објеката  радити  у  свему  
према  важећим  законима  и  правилницима  из  ове  области, а  посебно  према  Правилнику  о  
условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  природног  гаса  гасоводима  притиска  већег  од  
16 bar (,,Службени  гласник  РС , бр.  37/13 и  87/15), Правилнику  о  условима  за  несметану  и  
безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  притиска  до  16 bar (,,Службени  
гласник  РС , број  86/15) и  Правилнику  о  техничким  условима  за  несметан  и  безбедан  
транспорт  нафтоводима  и  продуктоводима  (,,Слу?кбени  гласник  РС , 

 број  37/13)! 
Посебно  се  препоручује  што  већа  употреба  обновњивих  извора  енергије . 
За  искоришћење  соларне  енергије , осим  пасивних  система, на  објектима  се  могу  

поставњати  фотонапонски  модули  и  топлотни  колектори ! Применом  топлотних  колектора  
могу  се  постићи  значајне  уіnтеде  код  употребе  топле  потрошне  воде  и  приликом  
загревања  унутрашњих  лросторија  у  објектима . 

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

Постројења  за  производњу  електричне  и  топлотне  енергије  из  биомасе  или  у  
комбинацији  са  другим  ОИЕ  могу  се  градити  у  оквиру  пословно -производних  комплекса , 
За  изградњу  оваквих  објеката  обавезна  је  урбанистичког  пројекта . Такође  је  обавезна  
израда  процене  утицаја  на  животну  средину , Енергија  дрвне  и  бињне  биомасе  се  може  
искористити  као  енергент  у  локалним  топлотним  изворима . 
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Производња  електричне , одНосНо  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновливих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коривіћења  
енергије . 

Електронске  комуникације  

Подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  комуникација . 
Планира  се  осавремењавање  телекомупикационих  чворишта  у  цињу  пружања  

нових  сервиса  корисницима .  Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  (сполним) кабинетима  у  склопу  деценгрализације  мре?ке. 

Споњни  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  землишту, као  и  на  јавној  
површини, у  регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  
постоје  просторне  и  техничке  могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , 
потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  
комуникација . Удаленост  ових  уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  
20 м  од  осовине . Уколико  се  кабинети  поставлају  на  осталом  грађевинском  земњишту, 
потребно  им  је  обезбедити  колски  приступ  ширине  минимално  3 гп. Планира  се  и  
изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  
видео-надзор, у  оквиру  регулација  површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете, 
семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  поврјлина  (на  објектима). 

да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталациј  а  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . Планира  
се  изградња  оптичког  кабла  уз  ДП  12 и  дуж  планираног  Општинског  пута  Каћ  - Римски  
Шанчеви . 

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

- антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније  могу  се  nоставњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника, односно  
корисника  тих  објеката; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  уз  обавезну  сагласност  власника, 
односно  корисника  парцеле ; антенске  стубове  могуће  је  поставњати  на  парцелама  
намењеним  произвдно -пословним  делатностима  на  удањености  од  најближих  објеката  за  
боравак  њуди  минимално  једнакој  висини  стуба; базне  станице  поставњати  у  подножју  
стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице ; 

- антенске  системе  поставлати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локацијс  других  оператера , 
размотрити  могућност  зајсдничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система ; 
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- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишЈвење  надлежне  
управе. 

План  урсђења  зслених  површина  

На  подручју  радне  зоне  планирају  се  зелене  површине  у  категорији  зеленила  на  
површинама  јавне  намене  - дрвореди  у  профилима  саобраћајница , као  и  у  категорији  
зеленила  на  површинама  осталих  намен  високо  и  средње  растиње  у  функцији  загптите  
обрадивих  површина  у  окружењу  од  неповоњних  утицаја  радних  делатности  на  
комплексима , као  и  у  обрнутом  смеру, ради  заштите  делатности  од  неповоњних  утицаја  
ветра  и  непожењне  инсолације . 

Основне  функције  зелених  површина  су  стварање  повоњног  микроклимата , 
заштита  од  прашине  и  гасова, стварање  слободних  простора  за  краћи  одмор  радника . 
Избор  бињних  врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње , карактеру  и  
концентрацији  штетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким, функционалним  и  
декоративним  својствима . 3асади  треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  
гасове, дим  и  прашину . Фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте, при  чему  треба  
избегавати  инвазивне  врсте. У  производним  зонама  зеленило  треба  да  омогући  изолацију  
главних  административних  ијавних  објеката  и  главних  пешачких  праваца. 

На  граници  простора  радне  зоне  са  околним  наменама  пожењно  је  избегавати  
врсте  дрвећа  и  жбуња  које  представњају  прелазне  домаћине  одређених  паразита  
поњопривредних  култура  или  воћака . То  су  врсте : Ветbетјѕ  ѕP. - берберис, Cotoneaѕter ѕp. 
- котонеастер , Рутасапthа  ѕp. - ватрени  грм, Ѕотbиѕ  ѕp. јаребика, Acer negundo - јавор  
и  сл. 

Ободом  планираних  комплекса  у  функцији  пословања  треба  планирати  заіптитни  
појас  различите  спратности , од  високе  лишћарске  вегетације , а  остатак  комплекса  
уредити  на  начин  да  се  несметано  врши  функционисање  и  обавњање  делатности , 
гјаркинг-просторе  равномерно  покрити  високом  лишћарском  вегетацијом , а  слободне  
зелене  површине  треба  да  садрже  травни  покривач . Прилазе  и  улазе  у  комлексе  и  објекте  
нагласити  декоративном  вегетацијом . У  оквиру  пословних  комплекса  - парцела  
минимална  површина  зеленилаје  25 %, од  чегаје  високо  зеленило  најмање  60 %. 

Садња  уличних  дрвореда , једноструких  или  двоструких , вршиће  се  у  складу  са  
расположивим  простором  у  оквиру  профила  улица. дрвореде  је  потребно  парцијално  
допунити  )кбунастим  врстама, због  боњег  очувања  биодиверзитета . Саднице  садити  на  
расторању  од  1 0 м  или  иза  сваког  четвртог  паркинг  места, уколико  су  планирани  у  оквиру  
саобраћајне  површине . 

На  простору  испод  електроенергетских  коридора  не  пnанира  се  садња  високог  
дрвећа, а  у  зависности  од  величине  површине  под  коридором , формираће  се  ниска  
полегла  вегетација , травњаци , лековито  биње, бобичаво  воће  и  разне  повртарске  културе . 



Заштита  градитењског  наслеђа  

Подручје  локалитета  радне  зоне  са  окружењем  налази  се  на  Старој  обали  дунава  
Археолошком  подручју, у  зони  познатих  и  потенцијалних  локалитета  са  археолошким  
садржајем  и  остацима  материјалне  културе  из  праисторијских  периода, времена  антике , 
доба  Сеобе  народа, средњег  и  новог  Века! 

У  документацији  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада, регистровано  је  осам  археолошких  локалитета  на  обухваћеном  простору , који  су  
назначени  на  графичком  приказу  ДР-2! 

Локалитети  се  налазе  на  следећим  катастарским  nарцелама : 
- Локалитет  број  5 - Попов  салаш, парцеле  бр. 4511/1-4527/1, 4577-4596, 4599/1 

и  околне  парцеле  у  КО  Каћ; 
Локалитет  број  5а, парцеле  бр. 4568-4570 и  околне  парцеле  у  КО  Каћ; 
Локалитет  број  10 - Над  ритом, парцеле  бр. 4496/1-4501/1 и  околне  парцеле  у  

КО  Каћ ; 
Локалитет  1 Оа  - Над  ритом , парцеле  бр. 4470-4476 и  околне  парцеле  у  КО  Каћ, 
Локалитет  106 Над  ритом, парцеле  бр.  4505/1-4509/1 и  околне  парцеле  у  

КО  Каћ; 
- Локалитет  1 1 - Над  ритом, парцела  бој  4492/1 и  околне  парцеле  у  КО  Каћ; 
- Локалитет  19а  - Салапјине , ј-јемановци, парделе  бр.  3747/2, 3748/2, 3750, 3752, 

3754 и  околне  nарцеле  у  КО  Ченеј ; 
- Источна  зона  Локалитета  број  48, Огледна  поња  и  Немановци, парцеле  бр. 3172, 

3716, 3717/2, 3720/2, 3722/1 КО  Ченеј  и  4565-4570 КО  Каћ. 

Услови  и  мере  заштите  простора  

У  зонама  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем  обавезна  су  претходна  
заштитна  археолошка  истра?кивања . Обавеза  инвеститора  је  да  приликом  израде  
пројектне  документације , пре  изградње  инвестиционог  објекта , исходује  претходне  
услове  и  мере  заштите  јгадлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада . 

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  заузима  део  високе  Старе  обале  дунава  и  
њеј!ог  залеђа , насењаване  од  праисторијског  времена  до  данас, а  која  по  својим  
геоморфолошким  карактеристикама  и  до  сада  регистрованим  локалитетима  са  
археолошким  садржајем , представња  и  зону  потенцијалних  археолошких  локалитета  
(насења  и  гробања). Зато  се  ипвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  на  
целом  обухваћеном  простору  обавезују  да, уколио  приликом  извођења  земњаних  радова  
наиђу  на  археолошко  налазиште  или  предмете , одмах  без  одлагања  стану, оставе  налазе  у  
положају  у  којем  су  нађепи  и  обавесте  надлежни  Завода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  ј-јовог  Сада . 
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Услови  и  мере  заштите  животјје  сједине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  
запітити  животне  средине  (,,Службени  гласник  Рс , 

 бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 

- Др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др! закон, 95/18 
- Др. закон), приликом  

реализације  планских  решења  подразумева  се  сnречавање  свих  видова  загађења . 
Изградња  привредних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  

нормативима  за  изградњу , уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  
стандарде  животне  средине . 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  
заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  
складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Слу)кбени  гласник  РС , 

 бр. 
135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  нројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , број  1 14/08), обавезно  је  покретање  поступка  процене  утицаја  
на  животну  средину . 

Заштита  земњишта  

Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  обухваћеном  ігодручју , 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 . 

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

На  поњопривредном  земњишту  неопходно  је  контролисано  примењивати  
агротехничке  мере  заштитс  биња  (ограничити  употребу  хсмијских  средстава  заштите  
биња  пестициди , ђубрива). 

Праћење  nараметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја! Земњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеиим  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њпховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  
23/94) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  онасних  материја  у  
земњишту  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/18 и  64/19). 

Заштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  квалитета  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  гласііик  

бр. 1 1/10, 75/10 и  63/1 3), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област . 



23 

Неоnходно  је  обезбедити  праћење  и  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  
местима  потенцијалног  ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  споњашњу  средину , 
сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  
ваздух  из  стационарних  извора  загађивања , осим  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  
гласник  РС  број  1 1 1/15) и  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  
материја  у  ваздух  из  ностројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС  број  6/16). 

Правна  лица  и  нредузетници  дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  цињу  смањења  
емисије  загађујућих  материја  из  складишних  и  др.  објеката, а  у  складу  са  3аконом  о  
заштити  ваздуха . 

Велики  извор  аерозагађења  представњаће  саобраћај , с  обзиром  на  то  да  се  на  
обухваћеном  нростору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја , нарочито  теретног . 
Смањење  емисије  сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, гіостићиће  се  коришћењем  
квалитетнијег  горива  (безоловно ). 

Озелењавањем  ободних  делова  пословних  комплекса  обезбедиће  се  заштита  од  
аерозагађења , утицаја  прашине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заштита  од  буке  
настале  као  последица  кретања  теретног  и  железничког  саобраћаја . Врсте  за  озелењавање  
треба  да  буду  из  групе  отпорних  на  аерозагађење , са  израженом  санитарном  функцијом , 
под  условом  да  не  приnадају  групи  инвазивних . 

Заіитита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  нодразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 
- 3акона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 

др. закон), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујуhих  материја  у  воде  и  роковима  

за  њихово  достизање  (, Службени  гласник  РС , 
 бр. 67/11, 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  (,,Службени  гласник  
РС

, број  50/12), односно  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 
Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  

условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  1ј  класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  
отворене  канале  атмосферске  канализације , путни  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

Расхладне  отпадпе  воде  се  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , 
бр. 67/11, 48/12 и  1/16) сматрају  технолошким  отпадним  водама  те  није  дозвоњено  
њихово  унуштање  у  атмосферску  канализациону  мрежу, а  уколико  се  њихово  испуштање  
планира  у  мелиоративне  канале  квалитет  ефлуента  мора  бити  у  складу  са  nодпоглавњем  
44а  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 
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3а  атмосферске  воде  са  заувених  и  запрваних  површина  (бензинска  пумпа, 
одговарајући  предтретман  (сепаратор  ујга, таложник). Квалитет  ефлуента  мора  
обезбедити  одржавање  11 класе  воде  у  реципијенту . Планом  предвидети  чигпћење  
истог, начин  одлагања  и  складигцтења  издвојених  материја  (ува  и  седимента) на  
сепаратору  и  таложнику , на  начин  да  се  у  потпуности  обезбеди  заштита  
површинских  и  подземних  вода  од  загађивања . 

Све  прикзвучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоѕгапати  прописане  услове  за  
испуштање  ујавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16). 

забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , 
претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , секундарно  или  
терцијално ), тако  да  задовојгавају  прописанс  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  
прсма  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Заглтпта  од  буке  

С  обзиром  на  положај  обухваћеног  простора  (јужно  и  северно  од  дП  12, па  све  до  
железничке  пруге  Нови  Сад  Орловат  (РЖП  208)), могу  се  очекивати  повећани  нивои  
саобраћајне  буке . Такође  повећани  нивои  буке  могу  се  јавити  при  кретању  возила  на  
манипулативним  интерним  саобраћајним  поврLііинама , приликом  рада  производних  
постројења  и  сл . 

Мере  заштите  од  буке  подразумевају  формирање  зеленог  заштитног  појаса  по  
ободима  привредних  комплекса  и  дуж  саобраћајница . 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг, а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвојrене  вредности  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  
РС , бр. 36/09 и  88/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  
утицаја  буке  на  животну  средину . 

Заштнта  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

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

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

дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 
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- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појединих  догађаја , а  привремено  се  поставјвају  у  зонама  повећане  осетливости , 

- природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
матсријали  и  др. 

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

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

- Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  (,,Службени  гласник  
рС  бр. 95/18 и  10/19), 

- 3акон  о  зајнтити  од  нсјонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  36/09) и  
Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,службени  гласник  

Рс
, број  104/09). 

Заштита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управлању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, 
транспорта , 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  поставлање  посуда  на  јавним  
поврпјинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставлање  посуда  за  
сакупњање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 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  локацијске  дозволе  прибави  сагласност  
од  надлежног  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  о  потребном  броју, врсти  и  месту  
за  поставлање  посуда. 

Привремено  складиштење  евентуално  присутног  опасног  отпада  вршити  у  складу  
са  чл. 36. и  44. Закона  о  управлању  отпадом , У  случају  коришћења  отпадних  материја  као  
секундарне  сировине, управјвање  отпадом  обавлати  према  одредбама  Правилника  о  
условима  и  начину  сакупњања, транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергијс . Привремено  одлагање  
чврстог  отпада, који  се  не  може  искористити  као  секундарна  сировина, вршити  у  
посудама /уређајима  одговарајућсг  капацитета , којима  се  обезбеђује  изолација  отпадних  
материја  од  околног  простора . 
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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  инцидснтна  ослобађања  опасних  материја , потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  материја . 

Заштита  природних  добара  

Увидом  у  документацију  коју  води  Покрајински  завод  за  заштиту  природе , утврђено  
је  да  део  обухваћеног  локалитета  припада  станишту  строго  заідтићених  и  заштићених  
дивњих  врста  Пејићев  рит, издвојеном  у  бази  еколошке  мреже  под  кодом  NЅА24. 
Издвојено  станиште  Пејићев  рит  nредставња  остатак  депресија  некадашњег  тока  дунава, 
које  због  својих  специфичних  еколошких , педолошких  и  хидролошких  услова  још  увек  
представња  повојно  место  за  репродукцију  значајних  врста  птица. 

На  наведено  станиште  са  јужне  стране  надовезује  се  станиште  строго  заштићених  и  
заштићених  дивњих  врста  NЅА14е, а  у  зони  непосредног  утицаја  налази  се  станиште  
NЅA 18, које  је  лоцирано  југозападно  од  предметне  радне  зоне, на  минималној  удањености  
од  око  50 тп . 

Услови  заштите  природе  

Станиште  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅА24, чији  део  се  
поклапа  са  малим  делом  обухваћеног  подручја , очувати  и  третирати  га  као  зеленило  
посебне  намене. 

На  стаништима  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  није  дозвоњено  
испуштање  непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  
опасних  материја , одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја , узимање  
земњишта  за  радове  у  радној  зони, као  ни  обавњање  осталих  активности  које  нису  у  
складу  са  очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  природних  вредности . 

У  појасу  до  200 м  од  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  
планско -пројектним  решењима  обезбеђује  се  примена  мера  заштите  дИВЈБHХ  врста  од  
утицаја  загађења, неодговарајућег  осветњегБа  и  буке . 

У  појасу  од  500 м  од  станишта  заштићених  и  строго  запітићених  дивњих  врста ; 
- забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидролошког  

режима  од  којих  зависи  функционалност  станишта  и  опстанак  врста  и  станишних  типова, 
- за  озелењавање  нИје  дозвоњена  примена  инвазивних  врста. 
У  случају  потребе  за  одводњавањем  дела  подручја  на  коме  се  планира  изградња  

објеката  радне  зоне, подсистем  канала  у  сливу  за  одводњавање  треба  да  функционише  на  
начин  којим  се  не  исушује  влажно  станиште , односно  не  угрожава  водни  режим  станишта  
заіптићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста . 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили , минерали, кристали  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
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пријави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  
мере  заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе. 

Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  катастрофа  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, при  
њиховом  пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре , који  
се  односе  на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  
падавина, дебњина  снежног  покривача , јачина  ветра, носивост  терена, висина  подземних  
вода  и  сл.). 

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

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

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

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
објектима , прилагођене  за  склањање  њуди  и  материјалних  добара, напуштени  тунели , 
пећине  и  други  природни  објекти . 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
прилагоди  те  објекте  за  склањање  њуди. 

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

Мере  заштите  од  зсмњотреса  

Подручје  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  сеизмичке  угрожености  од  Ѕ  Mcѕ  скале . 
Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCѕ  скале, објекти  морају  
бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  грађевинске  конструкције  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20), 

Мере  заштите  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  расnоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удаленошћу , обавезом  коришћења  незапањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  nриступа  свим  објектима  у  случају  потребе , а  у  складу  са  
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Законом  о  запјтити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 
др. закони), Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  
гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/18) и  осталим  прописима  који  регулишу  
оВу  област. 

Мере  заштите  од  удара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  
инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземЈЂена . 

Услови  приступачности  

Приликом  пројектовања  објекта  (прилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  површина, треба  применити  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  nриступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). У  оквиру  сваког  појединачног  
паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидети  резервацију  и  обележавање  паркинг  места  
за  управно  паркирање  возила  инвалида . Такође, потребноје  обезбедити  приступачности  у  
објектима  и  у  њиховом  окру?кењу. Улази  у  све  ламеле  морају  имати  прилазне  рампе  са  
максималним  падом  до  5 %. Лифтови  у  објектима  морају  бити  прилагођени  лицима  са  
посебним  потребама . 

7.3.2. Правила  грађења  

Правила  гра l ења  за  објекте  и  комплексе  јавне  намене  

Мерно-регулациона  гасна  станица  

Мерно-регулациона  станица  за  гас  планира  се  у  блоку  број  8, на  делу  парцеле  број  
4388, од  које  ће  се  формирати  грађевинска  парцела  зајавне  намене, површине  око  200 пі2. 
МРС  изградити  према  условима  надле?кног  дистрибутера  и  у  складу  са  Правилником  о  
условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  притиска  до  
16 bar. 

Ретензије  за  прихват  атмосферке  канализације  

На  простору  јужно  од  дп  12 планира  се  изградња  две  централне  ретензије , са  
приступним  путевима : једна  за  западни  слив, површине  око  1,06 ћа, и  једна  за  источни  
слив, површине  1,33 ha. Ретензије  ће  се  реализовати  према  условима  дефинисаним  овим  
планом  у  подтачки  7.3.1. ,,Правила  уређењ , у  делу  ,,Одвођење  отпадних  и  атмосферских  
вода . 



ЦргІНе  станице  отпадних  вода  

На  простору  радне  зоне  планирају  се  две  црпне  станиде  отпадних  вода, у  
блоковима  4 и  10, чије  су  позиције  дефинисане  на  графичким  приказима . Објскти  ће  се  
реализовати  у  складу  са  условима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  
Нови  Сад, на  парцелама  дефинисаним  овим  планом . 

ТС  110/20 kV ,,Kah 

За  изградњу  нове  ТС  110/20 kV ,,Kah дефинисан  је  комплекс  повшине  0,38 ћа, до  
ког  се  планира  приступни  пут. У  комплексу  се  планира  изградња  објеката  у  функцији  
преноса, трансформације  и  дистрибуциј  е  електричне  енергије  (трафо-поња, 
трансформатора , зграде  постројења  и  сл.) и  потребних  пратећих  објеката , у  складу  са  
условима  и  потребама  ,,Електромрежа  Србије  Ад  Београд. 

Уколико  се  укаже  потреба  за  другачијим  дефинисањем  поло?каја  планираних  
инфраструктурних  објеката, намена  и  правила  ће  се  дефинисати  урбанистичким  
пројектом . 

Осим  наведених, могуће  је  градити  друге  инфраструктурне  објекте  и  комплексе  
јавне  намене, у  том  случају  је  обавезна  израда  плана  детањне  регулације . 

Правила  грађења  на  површинама  осталих  намена  

Правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  

За  грађевинске  парцеле  намењене  секундарним  и  терцијарним  делатностима  
минимална  ширина  фронтаје  40 м, а  минимална  површина  парцеле  2.500 м2. 

За  грађевинске  парцеле  намењене  примарним , секундарним  и  терцијарним  
делатностима  минимална  ширина  фронтаје  40 м, а  минимална  површина  5.000 м2, 

Могуће  одступање  од  критеријума  површине  или  ширине  уличног  фронта  парцеле  
је l0%. 

Општа  правила  грађења  објеката  

Општа  правила  грађења  објеката  за  делатности  на  грађевинском  земњишту  унутар  
регулација  планираних  блокова  су: 

- 
у  планираним  блоковима  могу  да  се  задрже  изграђени  објекти, а  планира  се  

изградња  објеката  чије  делатности  не  могу  да  загаде  воду, ваздух, тло  или  да  стварају  
буку, односно  чији  ће  се  неповоњни  утицаји  неутралисати  унутар  њих; 

29 
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неопходна  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комплекса  
већих  од  3 ћа, као  и  ради  изградње  станице  за  снабдевање  горивом  и  станице  за  течни  
нафтни  гас; 

- спратност  планираних  објекатаје  приземње , односно  високо  приземње  до  П+1; 
на  делу  високог  приземња  могуће  је  формирање  две  корисне  етаже  (галерија) на  1/3 
површине  основе ; изградња  подрума  или  сутерена  је  могућа  уз  све  мере  обезбеђења  
објекта  од  подземних  вода  и  онемогућавање  пропуштања  потенцијално  штетних  отпадних  
вода  из  објекта  у  терен ; могуће  је  формирање  техничке  (за  инсталациону  оптрему) на  
крову  зграде; 

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

- заузетост  парцеле  износи  до  50 %; максимални  индекс  изграђеностије  1,5; 
на  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  и  дограђивати  један  или  виіле  

пословних  и  производних  објеката ; на  парцели  се  могу  градити  искњучиво  
слободностојећи  објекти; 

- становање  се  не  планира ; 
грађевинска  линија  за  поједине  блокове  дефинише  се  на  удањености  минимално  

5 до  20 м  од  регулационе  линије  саобраћајница , изузев  портирница  и  рекламних  
елемената , тако  да  је  обавезно  уређење  озелењених  претпростора ; изузетно , грађевинска  
линија  одступа  од  тог  правила  и  поклапа  се  са  планираном  регулационом  линијом  
парцела  где  су  већ  изграђени  објекти ; положај  грађевинских  линија  дефинисан  је  на  
графичком  приказу  дР-1 ,,Намена  земњиіјіта  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ , у  размери  
1:5000; 

кров  је  раван  или  кос  благог  нагиба, до  10 %; 
паркирање  се  у  целини  планира  у  оквиру  нарцеле; потребно  је  обезбедити  

паркинг  места  за  половину  укупног  броја  запослених  по  смени, или  у  складу  са  
нормативима  за  паркирање  путничких  аутомобила  у  зависности  од  намене  објеката, 
дефинисаним  у  подтачки  7.3.1. ,,Правила у  делу  ,,Саобраћајна  инфраструкур ; коловоз  се  гради  са  осовинским  притиском  за  тешки  саобраћај ; 

- парцеле  се  ограђују  транспарентном  оградом  висине  до  2,20 nі, осим  ако  
конкретна  намена  не  условњава  посебне  услове  ограђивања; 

- неопходно  је  вршити  озелењавање  комплекса  и  формирање  заштитних  појасева  
различите  спратности ; минимална  површина  зеленила  на  парцели  је  25 %, од  чега  је  
високо  зеленило  најмање  60 %; 

- 
у  заштитној  зони  енергетског  коридора  није  дозвоњена  садња  средње  и  високо  

растућег  дрвећа; изградња  објеката  се  не  планира, осим  уз  сагласност  ,,Електромре ?ка  
Србије  Ад  Београд ; услови  за  изградњу  у  заштитном  појасу  и  у  близини  далековода  110 
kV дефинисана  су  у  делу  Енергетска  инфраструктура ; 

- објекте  градити  од  чврстог  материјала ; 
обавезна  је  израда  процена  утицаја  на  кивотну  средину  за  потенцијалне  

загађиваче , у  складу  са  законском  регулативом  која  ва?ки  за  ту  област , 
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Постојећи  објекти  на  подручју  радне  зоне  се  задржавају . Могућа  је  њихова  
реконструкција , доградња  и  надоградња  до  параметара  дефинисаним  Планом  за  
одговарајућу  намену. Могућа  је  и  промена  намене  у  оквиру  могућих  делатности  
дефинисаних  за  одговарајућу  намену. 

У  оквиру  планираних  намена  у  радној  зони  могућа  је  изградња  станица  за  
снабдевање  горивом . дозвоњени  индекс  заузетости  грађевинске  парцеле  је  30 %, а  
спратност  П. Могућа  је  изградња  станице  за  снабдевање  горивом  као  комплементарни  
садржај  на  комплексу  намењеном  за  друге  делатности . У  том  случају  се  nримењују  
услови  за  те  намене , уз  поштовање  саобраћајних , противпожарних  и  других  прописа  који  
регулишу  безбедност  њиховог  коришћења  и  спречавају  угрожавање  окружења . 

У  урбанистичком  блоку  број  1, налази  се  постојећа  станица  за  снабдевање  
горивом , са  у?ким  садржајем , која  се  овим  планом  задржава. Могућа  је  доградња  и  
реконструкциј  а  постој  еће  станице  према  дрфинисаним  условима, као  проширење  
садржаја  станице  по  општим  условима  за  изградњу  станида  за  снабдевање  горивом  
(дефинисаних  у  делу  Услови  за  реализацију  саобраћајних  поврінина), уз  обавезну  израду  
урбанистичког  пројекта . 

Услови  за  изградњу  објеката  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  

У  блоку  број  1, поред  постојеће  станице  за  снабдевање  горивом, парцеле  се  
намењују  изградњи  мањих  погона  и  складишта  за  трговину  и  услуге, те  изградњи  објеката  
административног , услужног  и  производног  занатства . То  искњучује  изградњу  кланица , 
мешаона  сточне  хране, силоса, млинова, фабрика  кекса  и  тестенина, те  грађевинских  
производа . 

Изградња  објеката  на  nарделама  у  блоку  број  1 условњава  се  изградњом  приступа  
са  пута  Каћ  Римски  шанчеви  и  планиране  саобраћајнице  дуж  западне  границе  блока. 

Уз  границе  парцела  према  ДП  12, неопходно  је  формирање  заштитног  зеленог  
појаса . Поло?кај  грађевинске  линијеје  минимално  20 м  од  планиране  регулационе  линије  
тог  пута, а  минимално  5 м  у  односу  на  остале  регулационе  линије  саобраћајница . 

Удањеност  објеката  од  граница  парцела, минимално  је  2 м  од  једне  и  4 м  од  друге  
бочне  границе  комплекса . Минимална  удањеност  објеката  на  суседним  комплексима  је  б  
м. 

Услови  за  изградњу  објеката  за  примарне , секундарне  и  терцијарне  
делатности  

Парцеле  у  овој  намени  намењују  се  изградњи  погона  за  прераду  и  складиіnтење  
поњопривредних  производа  (кланице, млинови, силоси, мешаоне  сточне  хране, фабрике  
тестенина , кекса  и  сл), ђубрива  и  репроматеријала  у  функцији  поњопривредне  
производње , објеката  за  смештај  поњопривредне  механизације , те  постројења  за  
производњу  и  складишта  чисте  индустрије , грађевинарства , услужног  и  производног  
занатства, као  и  складишта  за  трговину  и  услуге; не  планира  се  изградња  сточарских  и  
перадарских  фарми. Омогућава  се  задржавање , доградња  или  замена  постојећих  погона, 
као  и  изградња  већих  погона  и  складишта . 
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Поред  планиране  спратности , из  технолошких  или  функционалних  разлога, могуће  
су  и  веће  висине  и  спратност  објеката, уз  поштовање  максималног  индекса  изграђености  
парцеле. 

На  простору  уз  железничку  пругу, за  изградњу  објеката  у  појасу  ширине  25 до  50 
м  од  колосека  железничке  пруге, не  могу  се  планирати  објекти  у  којима  се  производе  
експлозивна  средства  или  складиште  експлозивни  производи  и  други  слични  објкети . 

Удаленост  планираних  објеката  од  граница  парцела, минимално  је  3 м  од  једне  и  7 
гп  од  друге  бочне  границе  комплекса . Минимална  удаленост  објеката  на  суседним  
комплексима  је  10 м. С  обзиром  на  то  да  изграђени  објекти  могу  да  се  задрже, у  
изузетним  случајевима , када  противпожарни  услови  то  дозвојвавају , могућа  су  одступања  
од  ових  параметара , тако  да  се  планирани  објекат  постави  на  минималној  удањености  4 м  
од  постојећег  објекта  суседа . 

Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  попршина  обавезно  
је  ноштовање  одредби : 

- Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18 — др. закон), 
- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 
- др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 

др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 — др.  закон), 
Закона  о  заштити  од  пожара, и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област  

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

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама, 

- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  
(,,Службени  гласник  РС , број  22/15), 

На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивна  реінења  
за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  елементима  из  стандарда  ЅRPЅ  U,CІ . 280-285, а  у  
складу  са  чл. 161-163. Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, иако  то  у  графичком  
приказу  ДР-3 није  приказано . 

І-ја  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  nартерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, a cne y функцији  вођења, раздвајања  и  обеле)кавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта , то  има  практичну  сврху  
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код  изградњс  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичкс  стазе  завршно  обраl)ивати  асфалтним  застором . 

Ширина  коловоза  у  уличној  мрежи  износи  6 tn, a уједносмерним  улицама  3,5 м. 
Тротоари  за  двосмерно  кретање  пешака  морају  бити  минималне  ширине  1,6 м, а  

бициклистичке  стазе  минималне  ширине  2 м. 
Саобраћајне  површине  је  могуће  реализовати  фазно . до  реализације  комплетног  

планираног  попречног  профила  државних  путева, прва  фаза  прикњучења  секундарне  
уличне  мреже  врши  се  на  постојеће  садржаје  попречног  профила  државног  пута  
(коловозе, бициклистичке  стазе, тротоаре ). Такође  се  као  прва  фаза  реализације  могу  
реализовати  аутобуска  стајалишта  уз  постојећи  коловоз  државног  пута. 

Приликом  израде  пројектне  документације  могућа  је  дефинисање  површина  за  
аутобуска  стајалишта , као  и  блаже  корекције  трасе  тротоара  и  бициклистичких  стаза  од  
решења  приказаном  у  графичком  приказу  дР-3 и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  управњач  јавним  површинама  то  захтева, а  за  то  постоје  
специфични  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  
инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  и  
планираних  јавних  површина . 

Општи  услови  за  изградњу  станица  за  снабдевање  горивом  

Станице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  са  ужим  или  шарим  
садр?кајем . 

Под  ужим  садржајем  станице  за  снабдевање  горивом  подразумевају  се  следећи  
садржаји : 

- места  за  истакање  за  све  врсте  горива, 
- манипулативна  површина, 
- цистерне , 
- систем  цевовода, 
- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистерни , 
- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом  и  
- надстрешница . 
Под  ширим  садржајем  станице  за  снабдевање  горивом  подразумева  се  ужи  садр)кај  

станице  за  снабдевање  горивом , уз  додатак  следећих  садржаја : 
- перионице, 
- сервисне  радионице , 
- угоститењства  и  
- паркинга . 
Најмања  удањеност  прилаза  станице  за  снабдевање  горивом  од  суседне  раскрснице  

је  25 м. Њихов  међусобни  поло)кај  мора  бити  такав  да  се  између  две  суседне  станице  за  
снабдевање  горивом  са  исте  стране  улице, налази  раскрсница . 
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Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  нриказу  ДР-
З .Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  
ужи  од  3,5 м. нити  шири  од  б  nі, док  за  тертена  возила  може  бити  шири  од  б  м. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  
истој  саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  
случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  повріпине  
(улице), колски  приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) која  је  
мањег  ранга . Грађевинска  парцела  која  је  намењена  породичном  становању  по  правилу  
може  имати  максималноједан  колски  приступ  по  парцели . 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,5 м. Објекти  у  привредним  и  
индустријским  зонама  морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката, који  не  може  
бити  ужи  од  3,5 м, за  једносмерпу  комуникацију , односно  б  ni за  двосмерно  кретање  
возила. Висина  пролаза  мора  бити  минимално  4 м. 

Положај  колског  приступа  нарцели  зависи  од  диспозиције  објеката  на  парцели , али  
тако  да  је  он  могућ  само  у  зони  улазно-излазних  кракова  раскрснице  уз  поштовање  услова  
да  он  није  ближи  од  10 м  од  почетка  лепезе  коловоза  улазно-излазног  крака  раскрснице  и  
правила  безбедности  саобраћаја  дефинисане  важећом  законском  регулативом . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара , односно  бициклистичке  
стазе, нивелационо  решег{)е  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  
применити  ради  указивања  на  нриоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста , у  односу  на  
возила  која  се  крећу  колским  нрилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  
бојама, материјалом  и  сл. у  истом  нивоу  или  благој  денивелацији  издвојити  или  означити  
колски  пролаз  испред  пасажа . 

Постојећа  саобраћајница  на  катастаркој  парцели  број  6626/1 КО  Каћ  остаје  у  
)ункцији  саобраћајнице  у  постојећој  ширини, до  реализације  режијске  саобраћајнице  уз  
ДП  12. 

Паркирање  и  гаражирање  возила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возила  за  сопствене  потребе, власници  
објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопственој  грађевинској  парцели , 
изванјавне  саобраћајне  површине . 

Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту , изван  габарита  објекта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели . Површине  гаража  објеката  које  се  nланирају  надземно  
на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  нарцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе . 
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Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , 
,,прсфабрикованим  танкостсним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом ) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , довоњне  за  навожење  
возила  и  истовремсно  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде . 
Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функдији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  
намсна  саобраћајних  повргцина . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
На  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) према  тротоару, ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  јс  то  
планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
планира  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  Мо)ке  се  обезбедити  
и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања )  пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама. Близу  улаза, односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалида  
у  складу  са  овим  Правилником . 

Услови  за  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  пешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама . 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.54.234:2020. 

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

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  nовршине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  nоставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 
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Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  Других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 до  гн. а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

3адате  вредности  су  растојања  од  сповне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталациј  а  и  објеката  инфраструктуре . 

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

Није  дозвојБено  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  планираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
[пирине  пута  за  минимум  1 м, са  сваке  стране . 

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

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количине  воде  од  5 л/с  са  притиском  од  0,5 bara, за  
потребе  против  пожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклер  систем, и  тд.). 

За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  
прикњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Прикњучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завргпава  
се  у  склоништу  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатпости  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилником  о  
техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водосјјабдевање  и  технички  
систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
пр  икњучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте, 
поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта, на  парцели  
корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 
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Потребан  пречник  и  положај  прикњучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  прикЈЂучује . 

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

Уелови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  атмосфсрске  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронтуједнострано , или  обострано, уколикоје  
улични  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  О  200 nіrn, a атмосферске  
канализације  О  250 мм. 

Трасе  отпадне  и  опште  канализације  се  поставЈЂају  тако  да  се  задовоње  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре ! 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  1 nі, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоЈЂено  nолагање  отnадне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 nі, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  е  ката. 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  трстман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
планираног  прикњучка  на  постоје I и  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 м. 

Канализација  атмосферски  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упунјтања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  тина  Града  Новог  Сада, 
мора  проћи  третман  на  сеnаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову . 

иректно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  nовршина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 І/ѕ/ha, при  прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 I/ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  каналоизацију . 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отпадне  воде  морају  задовоЈЂити  услове  дефинисане  Одлуком  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). У  колико  исте  не  
задовоњавају  наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 



Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом , а  завршава  се  у  
ревизионом  піахту. 

Пречник  канализационог  гјрикњучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна , у  складу  са  тим  објектом , техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

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

Прикњучење  већих  пословних  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 200 
мм. 

Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линије . 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје, 

могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  
у  канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта , може  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерсње  исцрпњене  воде . 

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

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

Зауњене  атмосфсрске  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  испуілтати  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  исnуштати  ујавну  канализацију . Зависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испутнтање  у  јавну  
канализацију , а  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  јјј, Табела  1. 

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

Воднп  услоВи  

За  планирање  садр?каја  и  намене  простора  и  извођење  радова  у  зони  
мелиорационих  канала , планирати /уважити : 
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- планским  решењем  се  не  сме  угрозити  слободан  протицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  сВим  условима  рада  система , као  ни  стабилност  дна  и  косина  
канала; 

континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  
канала) піирине  од  најмање  5 nі  од  обале  канала, сачувати  за  пролаз  и  рад  механизације  
која  одржава  канал ; 

- 
у  овом  заіптитном  појасу  канала  није  дозволена  изградња  никаквих  објеката, 

поставлање  ограде , депоновање  материјала, садња  дрвећа, као  и  предузимање  других  
радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  канала  и  омета  редовно  
одржавање  канала; 

- поставлање  подземне  инфраструктуре  на  водном  землишту, ітаралелно  са  
каналом, планирати  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  линији  границе  парцеле  водног  
землијпта  (парцела  канала), односно  унутар  парцеле  водног  земњишта  на  одстојању  
највише  до  1 м  од  границе  парцеле  и  да  је  обезбеђено  управно  растојање  између  трасе  
инсталације  и  ивице  обале  канала  најмање  у  ширини  инспекционе  стазе  (запјтитног  појаса  
канала); 

- поставлање  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  земњишта, паралелно  са  
каналом, планирати  изван  ширине  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала); линијски  
објекат  поставити  најмање  i п1 испод  коте  терена  и  обезбедити  од  утицаја  механизације  за  
одржавање  канала; укрштања  инсталација  са  каналом  планирати  іnто  је  могуће  бли?ке  
углу  од  900 у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5 м  од  ивице  постојећег  
моста/пропуста, односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  инсталације , 
уколикоје  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5 м; 

- саобраћајне  површине  планирати  изван  парцеле  водног  землишта  (парцела  
канала); уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација  - повезивање , леве  и  десне  обале  
канала, исту  је  могуће  планирати  уз  изградњу  мостова /пропуста, тако  да  техничко  решење  
пропуста  мора  обезбедити  постојећи  водни  режим  и  одржавање  стабилности  дна  и  
косина; 

у  канале  за  одводњавање  може  се  планирати  упуштање  атмосферске  воде  уз  
услов  да  се  поштују  хидролошко -хидрауличке  карактеристике  (капацитет) реципијента ; 
планским  решењем  обезбедити  функционалност  хидромелиорационог  система, услове  
одржавања  водних  објеката  и  сигурност  од  nреливања  по  околном  терену; 

- атмосферске  воде, претходно  ослобођене  муња, вегетације , масти, уња, 
нафтних  деривата, лебдећих  и  пливајућих  материја , упуштати  у  канал  путем  уређених  
испуста, на  начин  којим  се  неће  нарушавати  стабилност  обале  канала . 

Водоснадбевање  објеката  на  обухваћеном  простору  решити  преко  постојеће  и  
планиране  јавне  водоводне  мреже  према  условима  надлежног  комуналног  предузећа  и  
складу  са  општим  концептом  водоснадбевања  на  нивоу  Града  Новог  Сада. 

Воду  потребну  за  технолошки  процес, уколико  се  не  може  обезбедити  из  јавног  
водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  подземних  вода  
према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  71. 
Закона  о  водама. 
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Корисник  је  дужан  да  воду  корисТи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цињеви  животне  средине . 

Техничко  реіпење  базирати  на  рационалном  и  економичном  коришћењу  воде, 
уважавајући  следеће : 

подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користе  се  само  за: 
снабдевање  становнијптва , санитарно -хигијенске  потребе, напајање  стоке, за  потребе  
индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , фармацеутска  и  др.) и  
потребе  малих  потрошача  (испод  1 1/5) и  не  могу  се  користити  за  друге  сврхе, изузев  за  
гашење  пожара, нити  на  начин  који  би  неповоњно  утицао  на  количину  и  својства  воде ; 

- корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цињеви  животне  средине; коришћење  
вода  за  снабдевање  становнипјтва  водом  за  пиће, санитарно - хигијенске  потребе, напајање  
стоке  и  одбрану  земње  има  приоритет  над  коришћењем  вода  за  остале  намене; 

- воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  
водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  билансом  
и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  3аконом  о  водама, односно  хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  извођења  геолоілких  
истраживања , према  закону  којим  се  уређују  геолошка  истраживања  која  обухватају  
утврђивање  резерви , издашност  и  квалитет  воде  на  одређеном  изворишту . 

У  површинске  и  подземне  воде, забрањено  је  уношење  опасних  и  штетних  
материја  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку, хемијску, 
биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  чл, 97. и  133. (став  9.) Закона  о  
водама . 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке, претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , секундарно  или  терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  
ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

3абрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја , односно  узроковање  
погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Планско  решење  мора  бити  у  скдаду  са  општим  концептом  каналисања , 
пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Нови  Сад. 

Планском  документацијом  предвидети  сепаратни  систем  канализационе  мреже : 
посебно  за  условне  чисте  атмосферске  воде, гтосебно  за  запрњане  и  зауњене  
атмосферске  отпадне  воде, посебно  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде  и  посебно  
за  технолошке  отпадне  воде. дефинисати  реципијент  свих  отпадних  вода . Сви  
објекти  за  сакупњање, одвођење  и  пречишћавање  отпадних  вода  морају  бити  
Водонепропусни  и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издане . 
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Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  ловршина, надстрешница  и  сл., чији  
квалитет  одговара  11 класи  вода  Могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  јавну  
атмосферску  канализацију  уколико  постоји, мелиорациони  канал  за  одводњавање , 
околне  поврпіине  и  др., путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

За  атмосферскс  воде  са  зауњегіих  и  запрњаних  површина  предвидети  одговарајући  
предтретман  (сеггаратор  уа, таложник). Квалитет  ефлуента  мора  обезбедити  одржавање  
11 класе  воде  у  реципијенту . Планом  предвидети  чишћење  истог, начин  одлагања  и  
складиштења  издвојених  материја  (уња  и  седимента ) на  сепаратору  и  таложнику, на  
начин  да  се  у  потпуности  обезбеди  заштита  површинских  и  подземних  вода  од  
загађивања . 

Планирати  одвођењс  санитарно -фекалних  отпадних  вода  и  примарно  пречишћених  
технолошких  отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  са  насењским  или  цснтралним  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), у  складу  са  општим  концегітом  
каналисања , пречинћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града. Услове  и  
сагласност  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  комуналног  предузећа . 

Уколико  јавни  канализациони  систем  није  изграђен  у  близини  објеката  у  којима  се  
отпадне  воде  продукују , до  изградње  исте, предвидети  да  се  санитарно .-фекалне  отпадне  
воде  могу  испуштати  у  водоЈ-тепропусне  септичке  јаме  које  ће  празнити  надлежно  
комунално  предузеће . 

За  технолошке  отпадне  воде, у  зависности  од  врсте  истих, планирати  изградњу  
уређаја  за  примарно  пречишћавање  ових  вода  како  би  се  еуфлент  довео  до  
квалитета  прописаног  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Технолошке  отпадне  воде  пре  упугнтања  у  јавну  канализациону  мрежу  морају  
задовоњити  прогіисане  услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију  према  условима  и  
уз  сагласност  надлежног  комуналног  предузећа, у  складу  са  Одлуком  о  
условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  и  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање . 

Уколико  грејање  објеката  не  може  да  се  реши  на  други  начин, при  планирању  
грејања  објеката  уградњом  топлотних  пумпи  које  користс  подземну  воду  као  топлотни  
извор, уважити  следеће  

- подземне  воде  квалитетом  погодним  за  пиће  се  не  могу  користити  за  техничке  
потребе, прсма  члану  72. Закона  о  водама; 

за  изградњу  бунара  за  потребе  грејања  прибавити  акта  у  складу  са  законом  који  
уређује  енергетику  и  рударство ; 

уколико  се  вода  након  коришћења  за  потребе  грејања, непромењеног  квалитета, 
враћа  у  исти  водоносни  слој , за  такав  објекат  није  потребно  исходовати  водна  акта ; 

- уколико  се  вода  након  коришћења  испушта  у  реципијент  (канализација , 
отворени  канали  и  др.),  обавеза  је  за  коришћење  и  испуштање  воде  прибавити  водна  акта  
у  складу  са  Законом  о  водама; 

Атмосферске  воде  из  радне  зоне  се  усмеравају  ка  мелиорадионом  сливу  ,,Ковињ . 



42 

Слив  ЦС  Ј(овијв   
дужина  свих  канала  у  сливу  је  82.691 м, а  каналисаност  слива  је  24,65 м/ћа. 

Реципијент  слива  је  река  дунав . 
цС  ,,Ковил , чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  

мелиорационог  подручја, има  капацитет  оД  2,35м3/м  (2 х  1,175 м3/ѕ) Локација  ЦСје  на  
стационажи  кт  27+343 насипа  прве  одбрамбене  линије  леве  обале  дунава, са  брањене  
стране . Ре?ким  радних  нивоа  ЦС  ,,Ковил : 

кота  радног  нивоа  уклучења  73,00 mnnі, 
кота  радног  нивоа  исклучења  72,40 mnrn. 

Подаци  о  мелиорационим  каналима  

Канал  К-600 - главни  канал  слива  ЦС  ,,Ковил , ду?кине  1 = 14.700 м. 
Површина  припадајућег  слива  канала  је  3.354 ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  
канала  су: ілирина  дна  b = 3,5-1 м; пад  нивелете  дна  Ј  = 0,1 %; количина  воде  Q = 

3,35пі3/ѕ, висина  воде  Н  = 1,2— ј ,б  м. 
Канал  К-611 - дужина  канала  1 = 150 nі, ca површином  припадајућег  слива  од  15 

ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b 1 m; пад  ивелете  дна  
Ј  = 0,4 %; количина  воде  Q = 90 llѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 м. 

Канал  К-612 дужина  канала  1 = 275 м, са  површином  nрипадајућег  слива  од  15 
!іa. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b = 1 m; пад  нивелете  на  
Ј  = 0,4 %; количина  воде  Q = 90 liѕ, висина  воде  ћ  0,5 м. 

Канал  К-613 - дужина  канала  1 = 275 м, са  површином  припадајућег  слива  од  20 
ha. Пројектовани  хидраулички  елсменти  канала  су: ширина  дна  b = 1 m; пад  нивелете  дна  
Ј  = 0,4 %; количина  воде  Q = 120 llѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 nі. 

Услови  за  приклучсње  на  слектроенсргетску  мрсжу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мреку  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  прикњучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода, кабловске  приклучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикјвучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  ТС. КПК  поставити  на  регулационим  линијама  или  на  фасадама  будућих  
објеката . детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  поло?кај  КПК  и  
ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  
Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гаеоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
приклучка  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- 
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регулационе  гасне  станице . детаЈЂније  услове  за  рикуење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  приклучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Приклучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
приклучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарннх  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман. деталније  услове  за  приклучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Приклучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

7.3.3. Спровођење  

У  обухвату  дела  радне  зоне  у  КО  І{аћ  са  окружењем  дефинишу  се  следећи  начини  
спровођења  Плана: 

- Простор  радне  зоне  основ  за  реализацију  је  Просторни  план, 
- ретензије  са  приступним  путевима  - основ  за  реализацијује  Просторни  план, 
- ТС  110/20 kV ,ј(аћ  са  приступним  путем  - основ  за  реализацију  је  Просторни  

план, 
- далеководи  110 kV спроводе  се  на  основу  Просторног  плана  и  Плана  генералне  

регулације  насењеног  места  Каћ  - Просторни  план  је  основ  за  изградњу  далековода  и  
пирину  заштитног  појаса  далековода , а  за  сва  остала  правила  уређења  и  грађења  је  основ  
План  генералне  регулације  населеног  места  Каћ; изградња  далековода  са  заштитним  
појасом  је  планирана  на  следећим  парцелама  бр.: 4517/1, 4518/1, 4519/1, 4520/1, 4521/1, 
4522/1, 45231ј , 4524/1, 4525/1, 4526/1, 4527/1, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 
4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4592/1, 4592/2, 4592/3, 4592/4, 4593/1, 4593/2, 
4594/1, 4596/1, 6509, 6635, 6636 у  КО  Каћ; 

- магистрални  гасоводи  и  нафтоводи  - спроводе  се  на  основу  Просторног  плана  и  
планова  генералне  регулације  насењених  места  (Каћ  и  Ченеј) у  делу  ван  границе  
грађевинског  земњијпта ; Просторни  план  је  основ  за  гцирину  заштитног  термоенергетског  
коридора, а  за  сва  остала  правила  уређења  и  грађењаје  осНов  план  генералне  регулације ; 

- планирани  продуктовод  - основ  за  изградњу  продуктовода  је  Просторни  план  
подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Републику  Србију  (Сомбор  - Нови  
Сад  - Панчево  - Београд  Смедерево  Јагодина  Ниш); 

- ДП  12 - основ  за  изградњу  овог  државног  пута  је  просторни  план  подручја  
посебне  намене ; 

- уколико  се  укаже  потреба  за  другачијим  дефинисањем  положаја  планираних  
инфраструктурних  објеката )  намена  и  правила  ће  се  дефинисати  урбанистичким  
пројектом ; 

- у  случају  потребе  за  изградњом  других  инфраструктурних  објеката  и  комплекса  
јавне  намене, обавезнаје  израда  плана  деталне  регулације ; 
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- неопходпа  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комnлекса  
већих  оД  з  ћа, као  и  ради  изградњс  станице  за  снабдевање  горивом  и  станице  за  течни  
иафтни  гас.. 

досадапіњи  пододењци  ,,7.3.-7.б. постају  пододелци  ,,7.4.-7.7.. 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  нрикази : 

Размера  
Рефералне  карте : 
Рк-1. Намена  простора АЗ  
РК-2. 2.1. Мрежа  насела  и  саобраћај АЗ  

2.2. Хидротехнички  системи АЗ  
2.3. Енергетски  системи  и  телекомуиикације АЗ  

Рк-з . Заштита  простора  и  туризам АЗ  
РК-4. Карта  спровођења АЗ  

детална  регулација  дела  радне  зоnе  КО  Каћ:  
ДР-1. Поло?І(ај  локалитета  радне  зоне  у  п111 І-{овог  Сада АЗ  
ДР-2. План  намеnе  землишта  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ 1:5.000 
дР-3. Плаn саобраћаја , nивелације  и  регулације  са  планом  регулације  

површинајавпе  намене  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ 1:2.500 
ДР-4. План  водне  инфраструктуре  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ 1:2.500 
ДР-5. План  енергетске  иифраструктуре  и  електронских  комуnикација  

дела  радnе  зоне  у  КО  Каћ 1:2.500 

Карактеристични  попречни  профили  улица 1:200. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допуnама  Просторног  nnana Града  І-јовог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу) садржи  текстуал nи  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада  и  графичке  nриказе  израђене  у  Три  примерка , које  својим  потписом  оверава  
председник  Скуnштине  Града  Новог  Сада . 

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

документациона  осnова  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевииске  послове . 
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Одлука  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скушптине  Града  Новог  Сада, 
Жарка  3рењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан  5. 

Ова  одлука  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 : 35-972/2020-1 

12. март 2021. године  

Председница  

НОВИ  САд MЅc Јелена  Марицковић  Радомировић  





ИЗЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ЛРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
ЛСКАЈIИТЕТ  FАДНЕ  ЗОЕ  У  КАМ  

ј  РЕФЕ  1t V РТА  Б?ОЈ 4 КА?ТА  СП?ОВОЂЕЊА  
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На  основу  чзіана  27. став  2. тачка  4. Hравилника  о  садржини, начину  и  постуін(у  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службепи  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈА.ВЈБУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ОДЛУКЕ  О  И3МЕнЛл  И  ДОПУНАМА  
пРостоРНог  ПЛАНА  ГРЛДА  НОВОГ  САДА  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу): 

- ПРИПРЕМЈ},ЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  ИЗГРАДЊИ  И  
ПРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  И  дА  ЈЕ  

HPunPEMJbEH H УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕНОМ  
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1. УВОДпЕ  НАЈТОМЕТјЕ  

3аконом  о  заштити  ЖивотНе  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 72/09-др. закон, 43/1 l-УС, 14/16, 76/1 8, 95/1 8 н  95/1 8-др. закон) утврђена  је  обавеза  израде  стратешке  процене  )ггицаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  урбанисТи t ог  планирања, с  тим  да  једивица  јтокалне  самоуправс, у  оквиру  својих  права  и  дужиостu, одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратемка  процсна  утицаја  на  животну  средину. 
Скупштина  Града  Новот  Сада  донеда  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  )т(ивотну  средииу  (,,Службевu лист  Града  Новот  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђсно  да  се  стратешка  Процена  утицаја  на  исивотду  средину  израђује  за  Простории  план  Града  Новот  Сада. Оддуком  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плаНа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  42/20) чији  је  саставвu део  Решење  о  изради  стратемке  процене  утицаја  одлуке  о  Измснама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  )кивотну  средину, број  V-35-655/20 од  1&09.2020. ТОдине, које  је  донела  Градска  улрава  за  урбанизам  и  трађевинске  послове, утврђена  је  обавеза  израде  стратешкс  процене  утицаја  на  животну  средину. 
Овим  решењем  дефиuисано  је  да  се  Пристула  изради  стратешке  Процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новот  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину, као  н  да  ће  Извештај  о  стратешкој  Процени  утицаја  плана  на  Животну  средину  бити  Изложен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  пзгана. Стратешком  flроценом  утврдиhе  се  утицај  планиранот  решења  на  Животну  средину  у  цилу  утврђивања  смерница  за  заТптиту  )кивотне  средине, којима  he ce обезбедити  заштита  животне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сатледавањем  свих  нсгативнuх  Промена  у  просторно -функционој  оргавизацији . У  оквиру  стратемке  процене  утицаја  плана  на  Животну  Средину  разматраhе  се  постојеће  стање  животне  средине  на  flростору  обухваћеним  nланом, значај  и  карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садржаја  на  )ІсивоТну  средину  и  друга  Питања  и  nроблеми  заштuтс  животне  средине  у  складу  са  Критеријумима  за  одређивање  могућлх  значајних  утицаја  на  животну  средину, узимајући  у  обзир  плавuране  намене  објеката  и  намену  поврпіиnа  на  овом  подручју. Извепітај  о  стратсшкој  процени  утицаја  Одлуке  о  измепама  н  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитст  радне  зонс  у  Каћу) на  )І(ивотну  средину  (у  Далем  тексТу: Извештај) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  стратешкој  Процени  утицаја  на  )киволгу  средину  (,,Службени  тласnик  РС , бр. 135/04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗј{Е  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратат  г1р -Глед  цјјЊеЕа  ;г  садржја  Hз I н  в  довува  плава  

Цизв  израде  Измева  и  допува  Ппана  јс  дсфинисаг i е  нове  површине  радне  зоне  у  

КО  Каћ  северно  од  ДП  ІБ-I2, и  стварање  услова  за  рсализацију  пословних  садржаја  
у  

складу  са  потребама  корисника  и  стратеЈлким  
опредењењем  Града  за  развој  овиХ  

садржаја  на  овом  лојсалитету . 

Измене  и  допуве  Плана  односиће  се  на: 

- промену  намсне  у  делу  прсдмстног  подручја  и3 поњопривредног  

зсмњимта  у  грађевинско , као  и  утврђивање  проширене  радне  
зоне  као  

грађевивског  земњипlта  ван  грађевинског  подручја  насезва  Каћ; 

утврђивање  на  подручју  радне  Зове  и  
инфраструктурних  објеката  и  

система  јwпосредног  основа  за  рсализацију  плавираних  
намена , као  и  

детаЈЂне  планске  разраде  простора  у  овом  делу  
са  свим  елементима  

саобраћаја , регулације  и  пивелацијс ; 

утврГ)ивање  правила  кориіпћсња  уре ])ења, грађења  и  заштите  простора  

КОЈН  су  неопходни  за  рсализацију  рад lІе  зонс; 

дсфиііисаі bс  новрпіина  јавнс  иамснс  и  ЊИХОВО  разграничење  
од  површина  

осталих  ?Іамсна, итд. 

На остајш \І  дсловама  плаІІскоІ оДр \ ја. ІрІІмсњиваћс  се  планска  

докумсНтациј  а  кој  а  je І  і a C Н L3И  - 
Правнла  уређсІ bа, грађења  u заштнтс  уТврДuћс  сс  па  основу  смерница  и  правила  

утврђених  ГјросторгІиМ  планом , коІпІіиуитста  са  урбаі  СТнЧКиМ  плановима  донетим  у  

преткодноМ  периоду , услова  и  гіроірама  јаІшІЗх  
комуналних  предузећа  н  осталих  

институција . 
Измепс  и  дојіуне  llлана  нзвршићс  сс  у  геІсстуаЈіном  и  графичком  делу  

Просторног  нлана  и  На  рсФералним  картама . 

САДРЖАЈ  

ТЕКСТУАЛНH ДЕО  

LУВОД  

1.1. Правни  и  плавски  основ  за  израду  плана  

1.2. ОбухЕаТ  Іілана  

2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  

3. МРЕЖА  НАСЕЈЂА, дистРиБУЦИЈА  слУЖБИ  И  
ДБЛАТНОСТИ  

3.1. Мрежа  насења  и  јавних  служби  

з  . 1 . i. становништво  

3.1.2. Однос  градских  и  сеоских  насења  и  
фувкционално  

повезивање  васезва  и  цевтара  

3.1.2.1. функционални  односи  у  мрежи  насења  

. і .з . Организација  јавних  служби  

2 



3.2. Просторни  развој  и  дистрибуција  нривредних  делатности  
3.2. 1. Дистрибуција  привредних  делатности  унугар  насела  
3.2.2. Просторна  дистрибуција  и  организација  позЂопривреде  
3.2.3. Просторни  развој  туризма  

4. ЛРОСТОРНи  РАЗВОЈ  САОВРАЂАЈА  И  ИнФРАСТРУкТУРНЈх  СИСТЕМА  
4.1. Саобраћајна  инфраструісгура  

4. 1. 1. Друмски  саобраћај  
4.1.2. Железнички  саобраћај  
4.1.3. Водни  саобраћај  
4.1.4. Ваздушии  саобраћај  
4.1.5. Интермодални  транспорт  и  догистпчки  цснтри  

4.2. Водна  инфраструктура  
4.2.1. Водоводни  систем  
4.2.2. Канализациони  систем  
4.2.3. Одводњавање  атарских  површина  на  територији  Града  Новог  Сада  
4.2.4. Наводњавањс  атарских  ловршuна  на  територији  Града  Новот  Сада  
4.2.5. Одбрана  од  поплава  

4.3. Енергетска  инфраструктура  
4.3. 1. Нлеісгроенергетски  систем  
4.3.2. Снабдсвање  топлотном  енерГијом  
4.3.3. Обновл,иви  извори  енертије  

4.4. Телекомуникације  и  информациони  системи  
4.5. Комунална  инфраструктура  
4.6. Зсленило  

5. ДЕЛОВИ  ТЕРНТОРИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  пРЕДВИЂЕнА  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПЛАНА  НЛИ  УРБАНИСТиЧКОГ  HPOJEKTA 
6. ПЛАНИРАНА  ЗАјпТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРј4јНЋЕЊЕ  М  РАЗВОЈ  пРНРОДНИХ, 
КУЛТУРНИХ  ДОЕАРА  И  ЖuВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. 3апітита, уређсње, коришћсњс  и  развој  природних  добара  
6.1.1. Заштићена  подручја  
6. 1.2. Станијпта  запітићсних  и  строго  заппићених  врста  
6.1.3. Еколопјки  коридори  
6.1.4. 3аштита  и  уређсње  предела  

6.2. Заштита, уређењс, коришћење  и  развој  кулгурних  добара  
6.3. Занітита, уређење, коришћење  и  развој  животне  средине  

6.3.1. Услови  за  заштиту  и  коришћење  земњишта  
6.3.2. 3атuтита  ваздуха  
6.3.3. 3ајптита, унагіређење  и  управњање  водама  
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6.3.4. заштита  од  буісе  
6.3.5. Заіптита  одјонизујућег  и  нејоннзујућег  зрачења  

6.3.6. Заштита  од  акцидената  

6.3.7. Заштита  од  отпадгјих  и  опасних  материја  

6.3.8. Регионална  депонија  
6.3.9. Информациови  систсМ  животне  средине  

6.3.10. Услови  уређења  и  заштите  зелених  површина  

6.4. Заштита  и  организација  простора  у  случају  ратне  опасности  и  елементарних  

непогода  
7. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА, ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ДЕЛОВЕ  ТЕРИТОРИЈЕ  

ЗА  КОЈЕ  НИЈЕ  ПРЕДВИЋЕНА  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНА  

7.1. Изградња  на  поњопривредном  земњиіпту  

7.1.1. Објекти  у  функцнји  тгоњопрнврсдне  производн)е  

7. 1.2. Остале  јіривредііе  делатности  

7. 1.3. І(омуііални  објскти  и  површиНс  

7.1.4. Изградња  у  оквиру  внкснд -зоnа  н  воћарско -виі-lоградарских  зона  

7.2. Успови  за  урсђНван )е  тvрвстп T і  коспортсКО  рскрсатпВІ -Іих  ловршві -Іа  

7.3. Услови  за  урсђіјвање  лрнврсдііПх  делаті -іостн  - дсо  радне  зоне  y 1(0 1(аћ  са  

ивфраструктурнн  м  к0рнд0р1 ма  

7.ЗЈ . Гlравила  урсђсња  

7.3.2. flравила  грађења  

7.3.3. Спровођсњс  

7.4. Услови  и  мере  заштите  непокретних  културпих  добара  

7.5. Услови  за  рсализацију  инфраструктурнвх  снстема  

7.5. 1. Услови  за  изградњу  саобраћајнс  ннфраструктуре  

7.5.2. Водна  инфраструктура  

7.5.3. Енергетска  ивфраструктура  

7.5.4. Услови  за  изградњу  телстсомуни iсационе  мреже  и  објеката  

7.6. Услови  којима  се  површине  и  објскти  јавне  uамене  чине  тіриступачним  

особама  са  инвалидитет0М5 у  складу  са  стандардн iх-lа  приступачности  

7.7. Услопи  и  мере  заштите  од  елементарних  нспогода  и  ратних  дејстава  

8. МЕРЕ  И  HНСТРУМЕНТИ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ГјЛАНА  

8. 1. Приоритетна  планс iса  рсшења  и  гіројекти  

9. МЕРЕ  ЗА  РАВНОМЕРНИ  ТБРИТОРИЈАЛНИ  РАЗВОЈ  ЈЕДИНИЦА  ЛОКАЛНЕ  

САМОУПРАВЕ  
10. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  ПЛАНА  
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ГРАфичкјј  ДЕО  
Списак  графичіснх  приісаза  

Рефералне  карте:  

рк-1. Намена  простора А3 

РК-2. 2. 1. Мрсжа  насејЕа  и  саобраћај Аз  
2.2. Хидротехлички  системи Аз  
2.3. Енсргетски  системи  и  тслкомуникације АЗ  

рк-з. Заштита  простора  и  туризам АЗ  

РК-4. Карта  спровођења АЗ  

2.2. Веза  са  плановіјма  витнег  реда  п  друптм  плановнма  
Услови  и  смернице  од  значаја  за  израду  Измена  и  допупа  Плана  садржани  су  у  планским  документима  вишет  реда: Просторном  плану  РСІхублике  Србије  од  2010. до  2020. године  ( Службени  гласник  РС , број  88/10) и  Ретионалном  nросторном  плану  Аугономне  ггокрајиче  Војводине  ( Службени  ЈШСТАП  Војводине , број  22/11). 

Плапски  документн  вишег  рсда  

- 3акон  о  Просторном  плану  Републике  Србије  оД  2010. до  2020.године  (,,Службени  
гласник  РС  број  88/10); 

- Ретионалuu просторни  план  Аугономне  Покрајине  Војводине  (,,Слу)Кбени  лист  АнВ  број  22/І D; 
- Просторни  плал  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  

11/12); 

Просторни  плав  подручја  инфраструкгурнот  коридора  аутопута  Е-75 Суботица-
Београд  (Батајница) (,,Слу)Ісбеuu тласник  РС , бр. 69/03; 
Просторни  ллан  подручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  државног  
пута  првог  реда  бр.21 (Нови  Сад-Рума-Шабац) и  државног  пуга  првог  реда  бр.19 
(Шабац-Лозница), (,,Службени  тласник  РС,ј, број  40/1 D; 

- Просторни  план  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Републику  
Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  - Београд  - Смедерево-Јагодина  - Ниш) 
(,,Слу)ісбени  гласник  РС , број  19/11); 
Просторни  план  подручја  посебне  намене  Фрушка  гора  до  2022. године  
(,,Слу)кбени  лист  АГјВ , број  8/19); 

ѕ  



- Просторни  план  подручја  посебне  намене  сРп  ,,ковињско -петроварадинсКи  рит  

(,,Службени  лист  АПВ , број  3/12); 

- Просторnи  план  подручја  посебне  намене  међународног  водног  пута  E 0 - дунав  

(Паневропски  коридор  VІІ) (,,Службени  гласник  РС1 , број  14/15); 

Просторни  план  подручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  

железничке  пруге  Београд  - Суботица  државна  граница  (Келебија) (,,Слу?г(бени  

гласHик  Рс,ј , број  32/17); 

- Просторни  план  подручја  посебнс  намене  културног  предела  Сремских  ј(арловаца  

( Службени  лист  АП  Војводине , број  57/20 17); 

- Просторни  план  подручја  посебне  наменс  коридор  аутопута  Београд-Зрењанин- 

Нови  Сад  (у  изради). 

2.3. Концепција  просТорјІог  урсђења  

Радна  зоnа  планпра  се  на  поврпіинн  око  1956 ha као  ВиІпснаменски  простор  

планиран  за  примарне , секупдарнс  и  терцијарне  делатностк , тако  да  ће  се  омогућити  

формирање  магих  или  већих  пословних  коМплскса  на  оспову  планских  параметара . 

Планирају  се  секугідарне  и  торцијаРІі L дслат lіости  на  мањим  парделама  у  

нспосредном  окружсњу  nocToІ ehc станице  за  сјгабдсвањс  горивсм , док  се  на  остатку  

простора  iia коме  С  ilрсте)К FіО  всhс  парцс. e і Jnaiі upa]y прнмарггс , сскугідарне  и  

терциј  арне  делатности . 

планнраном  ігросторном  оргаггизацијом  ојірсдсли hе  се  ггодручја  која  су  погодна  

за  поједине  врсте  делатности  у  завіісгјости  од  јг0л0 гсаја  у  простору , величине  и  

структуре  планираних  блокова, могућности  прпступа , хомуналног  опремања  итд. 

Приступ  и  инфраструктурно  опремање  nnaіІ uі)ahc cc ca ДП  јБ 12. 

Постојећи  і-іекатегорисани  путеви  у  оісвиру  планиране  радне  зове , који  су  

тренутно  у  функцији  проласка  поњопривреднс  механизацијс  на  поЈвопривредно  

земњиште  у  окружењу, планираће  се  за  проширењс , као  део  саобраћајне  мреже. 

Поред  радне  зоне, простор  сс  намењује  појБопривредном  земзишту . 

У  окружењу  лоі(алитета  радне  зоне  дефининiу  се  ипфраструктурни  објекти  и  

системи  неопходви  за  функционисање  радlіе  зоне . Површинс  nспод  енертетских  

коридора  задр)кавају  намену  поњопривредног  зсмЈЂишТа . 

Нумервчкп  показатењХі  

Укупііа  Јховриіина  простора  радне  зоне  са  оісружењем 369,54 ћа  

Повргиипа  локалитета  радне  зоне  (простор  за  јхравредке  делатности ) - 190,47 ћа  

Поврілина  хјростора  пан  радне  зоіІе  (поњопривредно  земњхіпіте) - 197,07 ћа  

Б  



Табела  1: Биланс  поврПіила  локалитета  радне  зоне  

НАМЕНА  поврјнинл  Повр tдппа  (ћа) 
Процепат  

% 

Радна  зона  - секундарне  и  терцијарне  делатности  1,60 0,82 

Радна  зона - примарне, секундарне  итерцијарне  делатностн  165,67 87,32 

Мерно-регулациона  гасна  станица  (МРС) 0,02 QОЗ  

Хидротехни tтки  објекат( цргже  станицс) 0.04 0,05 

Саобраћајне  поврптинс  10,8 5,52 

УјбЛНО  190,47 100,00 

Табела  2: Биланс  површина  простора  ван  локалитета  радне  зонс  

НАМЕНА  ПОВРшинА  Површппа  (ha) 
Процепат  

% 

Трансформаторска  станица  (ТЦ  12,24 6,26 

Рстензије  2,39 1,37 

Саобраћајне  површине  1,26 0,72 

Мелиорациони  канали  1,36 0,78 

Полопривредно  30мЈјипјтс  174,06 97,12 

Укулно  197,07 100,00 

2.4. Карактерпстпхе  животјте  средиве  п  раЗІатрапа  пптања  
и  ПроблсмЈј  ИЗ  областјi заштпте  жцвотпе  средпне  
Животна  средина, као  спсцифичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  

човекових  активности, мора  се  посматрати  у  оквиру  ширсг  друштвсног  контекста, 
односно  укупне  социјалне, приврсднс  и  економске  ситуације. Процсс  интсгрисања  
)т(ивотне  средине  у  другс  секторскс  политике  омогућује  усклађивање  раззтичитих  
интереса  и  дистизање  цuЈіева  одрживог  развоја. 
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У  току  израде  Измсна  и  допуна  Плана , разматрани  су  бројни  постојеђи  и  

потенцијални  проблеми  живОТНе  средине  и  пІ)едложеІја  су  адекватна  решсња  која  ће  

регулисати  или  гіак  ублажити  постојање  истих  

1) Утјјцај  саобраћаја  па  коNlпопенте  ЖІІВОТІІе  средппс  

С  обзиром  і-ra то  да  су  на  подру t у  обухваћсІ -гом  Изменама  и  допунама  Плана  

заступјЋени  И  друмскu И  )келезнички  саобраћај , очекују  се  значајне  емисије  

угенмоноксида , угЈЋовоДоника  и  азотних  окснда  у  ваздух , као  и  повећани  нивои  буке . 

Осим  тога, бензински  мотори  су  главни  извори  загађсіbа  оловом, док  дизел  Мотори  

емитују  изузетно  велике  количине  чађн  и  дима . 

Имајућ.и  све  ово  у  виду, приликом  израдс  Измена  и  долуна  Плана  узет  је  у  обзир  

утицај  саобраћаја  на  животну  средину  и  гірописане  су  одреlјене  мере  којима  ће  се  

смањити  аерозага lјење, као  и  повећани  нивои  буке  нредметног  простора . 

2) Утпцј  отнадпііх  вода  і ra жввотву  средііііу  

Потенцијалііи  емитори  заулеІіих  отпадних  вода  су  скоро  свИ  индустријски  

објекти  и  великu део  услужіих  дејіатіјості -L Бсз  обзнра  на  делатігост  индустрије , свака  

индустрија  има  всликіг  број  пумпи  са  моторіІма . компрссоре  и  другс  машине  које  се  

п0дма3vју  іlрІісуство  ;ісрпвата  п  провзволі l І arj)rc. іћііхова  манигіулација  и  замене  

доводе  до  pacІІ n і a ІІ)a іі  формпрагћа  зауЈасіінх  вода . 

Квалитет  воде  мелиорационих  канала  ІіоІ -орІшп{а  сс  услсд  дирсктног  изливања  

отпадних  вода. Гјодзсмне  воде  знатно  се  загађују  УколИко  постоји  директно  упуіптање  

непрсчишћсних  отпад -ніх  вода  у  подземЈbе. 

Изменама  и  допунама  Плана  решава  се  инфраструктурно  опремањс  предметног  

простора, а  самим  тим  и  проблем  одвођеіаа  опјадних  вода, али  и  дефининЈу  

одговарајуће  мсре  заштите, како  поврІіЈинскихтако  і-і  подземних  вода . 

3) УтІніај  отпада  ііa жіівоту  средиігу  

Утицај  отпада  і-і a животну  средину  јс  вашсструко  негагиван , услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очуван)у  жпвотне  срсдине . 

Отпад  утиче  па  зсмЈЋиште  и  чини  њсгов  поврінински  загађивач . накупЈЂањем  

отпада  на  неку  површину , нагомилавају  се  органске  и  неортанске  материје  које  загађују  

земјЂиште  и  подземне  воде. 

Приликом  израде  Измена  и  допуна  nnaua дефинисане  су  мере  којс  ће  допринети  

репіавању  овог  проблема  (мере  заштите  од  отпадних  материја  у  складу  са  важећом  

законсісом  регулативом ). 

4) 3аштита  прігродііпх  добара  

С  обзиром  да  је  утврђено  да  дсо  nредметііе  локације  припада  станишту  строго  

заштићених  и  заштићених  дивЈЋих  врста  Пејићеіі  рит, издвојеном  у  бази  еколоІнке  

мреже  под  кодом  NЅА24, прописане  су  мере  заштите  овог  станишта )  а  све  у  складу  са  

условuма  надлс)Існог  Поісрајинског  завода  за  заштиту  природе . 

а  



Приказ  разлога  за  Изоставл,ац,е  одреГ)ених  питања  и  проблема  ІјЗ  постушса  
процеве  

Овом  стратеідком  проценом, у  складу  са  Донетим  Рептењем  о  приступању  изради  стратемке  процене  утицаја  одлуке  о  Изменама  и  допунама  предметног  пдана  на  животну  средину, Нису  разматрани  прекограни tшим  утицаји, из  Тог  разлога  шТо  нема  планом  прсдвиђених  садржаја  у  простору  који  би  у  току  експлоатације  својим  технолошким  поступком  мотли  имати  прекограничне  утицаје. 

2.5. Пржжаз  плаиом  предвпђепих  варијаитјтих  рсшења  у  контексту  заштитс  животне  срсдцне  

Измснама  И  Допунама  предметног  плана  нису  предвиђена  варијантна  реілења. 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, у  Изветптају  су  разматране  две  варијанте: варијанта  да  се  Измене  и  допуне  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) Не  усвоје  и  варијанта  да  се  Измене  и  допуде  плана  усвоје. 
Укулни  ефекти  Плана, na u утицаји  на  животну  средину, могу  се  уТврдити  само  порсђењем  са  постојећим  стањсм, са  цилевнма  и  решењима  плана. ОграНичавајућд  се  у  том  контексту  на  nозитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имадо  усвајање  или  неусвајање  nредметног  плана, стратсшка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијавте. 
Детал.нији  приказ  варијанти  датје  у  логлавл.у  5. 

2.6. Резултати  претходпнх  консултација  са  затІнтересовапттм  органима  п  оргавизацијама  

За  потребе  израде  Измена  и  допуна  Просторног  nлана  Града  Новог  Сада  (локалитет  раднс  зоне  у  Каћу) услове  су  доставили  следеће  институције  и  предузећа: 1) ЖH Информатика , 
2) Телеком  Србија , Предузеће  за  Телекомуникацијс  а.д., 
3) ЈT(јј  Чистоћа  
4) ЈП  Емисиона  техника  и  везе 1, Београд, 
5) Акционарско  друтптво  Електромрежа  Србије , Ееоград, 
6) Електропривреда  Србије, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, 
7) кn Градско  зеленидо , 
8) Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру, 
9) Министарство  унутрашњих  nосдова, Сектор  за  ванредне  сиТуацијс  у  Новом  Саду, 
1О)НиС, а.д., Нови  Сад, 
1 1) Покрајински  секретаријат  за  пол.опривреду, водопривреду  и  пІумарство , 
12)ЈН  Пошта  Србије , 
13) JH Србијагас , 
14) Транснафта , а.д., Панчево, 
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15) JKH Водовод  и  канализација , 

16) Покрајински  завод  за  заштиту  природс , 

17) Инфраструктура  железнице  Србије , а.д., 

18)завод  за  занпиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  

3. ГіРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  CTAІbA KBAnHTETA жиВОТНЕ  СРЕДИНЕ  НА  

ПОДРУЧЈУ  ИЗМЕНА  14 ДОПУНА  ПЛАНА  

3.1. Првродпс  ІсараЈсТерпстІЈІе  

3.1.1. ј4нжсП.ерсЈсо -геолошІсс  Јсаратстерпствкс  И  НОГОДІ IОСТ  тереЈта  за  изградњу  

На  основу  инжснерск0-геолоІпкс  карте , на  локалитету  обухваћсном  Изменама  и  

допуіама  ГЈлана, заступл)сНс  су  следсhе  категорије  терсна  прсма  погодІ-IОСТИ  за  

изградњу : 

- тсрен  погодаі  за  градњу  (ОрНстІтаднОт !о  дозВоЈћетІО  оІггере hењс  износи  2,5-2,0 

kg/см2), могућа  с  градіћа  свііх  врста  оо )еката . зев  посебно  осетл NВих  коІіструкција , 

- тсрсн  средЈће  і ioі  одан  за  градњу  (opujeiіі  aцііOno дОзвОл)ено  оп iерсћсњс  износи  

1,0-2,0 Кg/см2),моуhа  градІ bа  лаких  објската  уОбІјчајсних  конструкција , 

- тсрен  негјогодан  за  градњу  (орі-іеІ-Ітаіо -ІОнО  дОзвОЈbенО  ОІЈгсре hење  износи  1,5-

0,5 kg/см2) могућа  градња  лаких  објеката  , ЈјеосетњНвнх  на  слеГање , 

- тсрен  врло  ЈІепогодан  за  градЈћу  ( орнјенТацЈІОнО  дозволено  оптерећење  износи  

0,5Кg/стn2), терен  нсупотрсбњив  за  градњу . 

ЛитолошЈу  кпасификацнју  локалитста  обухваћеног  Изменама  п  догЈунаМа  Плана  

- преталожеН  лсс; уништена  лесна  структура ; nOBehaІІ  садр)кај  песковите  

фракције . У  одиосу  на  лес, кохезијаје  смањеНа ; 

- лесва  суглвна ; лесва  структура  уништена  деловањем  подземне  воде, али  без  

транспорта; кохезија  и  угао  унутрашњег  трења  у  односу  на  лес, неLпто  нИ)Ј(И  

- старији  речни  нанос; глиновито  песiсовит, ДО  извесног  степена  консолидован  

- седимеІіТи  саврсмених  мочвара; веома  богати  оргаіІским  Материјама , врло  

стишњив . 

3.1.2. Педолоппса  струiстура  
заступњени  типови  земјишта  на  предметном  локалитеТу  

- чернозем  на  лесу  и  лесоликuм  седиментима -оглејани , 

- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седимеІТНма -оглејани  са  знацима  заслањивања , 

- алувијално  земњиште  (Флувисол) - заслањено  

- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седимс l{ТИМа  - излужени  и  
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- Ритска  црница  (Хумотлсј) - карбонатна . 

3.1.3. Сеизмцчкс  карактерлстикс  

Сеизмичкс  каратстеристике  условњенс  су  инжењерско  - теолојлким  
характеристикама  тла, дубином  подземннх  вода, рсзонантним  карактеристиКама  тла  И  
Друтим  факторима. 

Прсма  карти  сеизмичке  рсјонизацијс  Србије  подручјс  Града  Новот  Сада  налази  
се  у  зони  осмот  стеnена  MCЅ  скале. Утврђсн  степен интензитета  можс  сс  
разликовати  за  +- 1° MCЅ  што  је  потребно  ПОВСИТИ  истражннм  радовима. 

3.1.4. Климатске  карактерпстикс  

Клима  јс  умерено-коннентајшот  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  микротермајше  климе. Главне  карактеристике  овот  типа  климе  су  толла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Пролећки  и  
јесењи  месеци  су  умсрено  топли  и  одликују  сс  већом  количином  падавина. 

Временска  расподсла  падавина  се  Еарактерише  са  два  максимума: јули  72,8 
мм/ш2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  - март  35,3 ммјм2  и  ссптембар  33,4 
пІтвјм2, при  чсмује  укупна  сума  водс  од  падавина  593 мгпјм2. 

Релативна  влажност  ваздухаје  у  распону  од  60-80% током  цсле  годинс. 
Најчепјћк  ветар  јс  из  јутоисточног  и  северозападног  правца. Остади  правци  

встра  нису  посебно  значајни . Јачина  встраје  између  0,81-1,31 mlѕ. 

3.1.5. 3апјтијјена  прпродна  добра  
Увидом  у  документацију  коју  води  Покрајинсіси  завод  за  заіцтиту  природе, угврђсно  јс  да  део  прсдмстне  локације  припада  станипЈту  строго  заштићених  и  залітићсних  дивјгнх  врста  Псјићсв  рит, издвојсном  у  бази  сколошке  мреже  под  кодом  NЅА24. Издвојено  станиште  Пејићев  рит  представл,а  остатак  дспресија  некадајпњет  тока  Дукава, које  збот  својих  специфичних  еколотких, псдозгошких  и  хидролошких  условајош  увек  прсдставла  повоњно  место  за  рсnродукцију  значајних  врста  птица. 
На  наведено  станиште  са  јужне  странс  надовезујс  се  станиште  строго  заштићенuх  и  заштuћеких  дивл,их  врста  NЅА14е, а  у  зони  нспосрсдног  угицаја  налази  сс  станитnте  

NЅАI8, које  је  лоцирано  јутозападно  од  предмстне  радне  зоне, на  минималној  удањеностн  оД  ОКО  50 м. 

3.1.6. 3еленило  - постојеіlе  стахБе  вегетације  
На  простору  у  обухвату  плана  прсовлађује  обрадиво  земјгиште  - њиве  са  различитим  бињним  културама  и  атарски  пугсви, дуж  којих  нема  висојсог  3еленила. Поред  наведеног  зеленила, у  обухвату  плана  јавња  се  и  зеленило  у  оквиру  постојсћих  компјіекса  посзіовања. 
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3.2. Створене  карактерпетпке  

3.2.1. заштпћеЈіа  културва  добІ)а  

Подручје  локалктета  радне  зоне  са  окружењем  налази  се  на  Старој  обали  дунава  

- Археолошком  подручју , у  зони  познатих  и  потенцијалних  локалитета  са  археолошким  
садржајем  и  остацима  материјалне  култУре  из  праисторијскііх  периода, времена  антике, 

доба  Сеобе  народа , средњег  и  новог  века. 

У  дојсументацији  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  

Сада, регистровано  је  осам  археолопіких  локолитета  на  предметном  простору, icoju cy 

назначени  на  графичком  приісазу  дР- 1. 

Локалитети  се  налазе  на  следећим  катастарским  парцелама : 

Локалитет  број  5 Попов  салаш , парцеле  бр. 451 1/1-4527/1, 4577-4596, 4599/1 и  

околине  КО  ј(аћ; 
Локалитет  61)ој  5а, парцелс  бр. 456g-45-70 н  околиііс  КО  1(аћ; 

Локалитет  број  10 - Г-lад  ритом , парцсле  бр. 4496/1-4501/1 и  околине  КО  Каћ; 

Јlокалитст  l0а  - Над  ритом , rі apncnc бр. 4470-4476 и  окоЈіине  КО  ј(аћ, 

Локалитет  106 - ј-Јад  ритом, парцсле  бр. 4505/1-4509/1 н  окојіине  1(0 ј(аћ; 

Локајіитст  і  1 - ! !ад  рптсм . парцела  6р .  i42ј 1 н  око:пінс  1(0 Каћ ; 

Ј1ок uј nтст  і  9а  - Салашпі tс. і  јеманојіј  І ; - ггtрј  јсл  &р. З !472, З74/2, 3750, 3752, 

3754 и  околине  і(O Ченсј ; 

Источііа  зина  Локајінтста  број  4Ѕ, огледііа  пола  п  НеманоВцв . парцеле  бр. 3172, 

3716, 3717-2, 3720/2, 3722/] !(0 Ченсј  н  4565-4570 КО  Каћ . 

3.2.2. Идејп -ифінсација  хазарда  

На  основу  извршене  идентифпкацијс  хазарда  може  сс  закјЂучити  да  на  подручју  
обваћеном  Изменама  и  допунама  Плаuа, након  рсализацнје  планираних  садржаја, 

постоји  ризик  од  настанка  аiсцидената  који  могу  угрозити  здраве  и  животе  ЈЂудИ, 

животну  средину  и  материјална  добра . 

Степен  опасности  хазардних  материја  зависН  од  специфичних  карактеристика  
сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поње  утицаја. У  животној  
средини  битно  је  јсонстатовати  и  најмање  ісонцентрације  опасних  и  штетних  материја  
које  се  ослобађају  током  родовног  рада  процесниХ  постројења , због  временски  
неограниченог  негативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  све  категорије  
становништва . 
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3.3. Отіремл.еност  ппфраструтсгуром  

3.3.1. Саобраћајна  ннфраструктура  
Предмстни  простор  са  ссвсра  отраничава  регионална  железничка  пруга  Нови  Сад  

- Орловат  (ЛЖІТ  208) са  које  се  издваја  локална  железничка  пруга  (лжп  305) ка  жслезнкчкој  станици  Подбара. Са  јужнс  сіране  лростор  ограничава  Државни  пут  ДП  ІБ-12 (Суботица  - Сомбор  - Оцаци  - Бачјса  Паланка  - Нови  Сад  - 3рењалин  - Жигипле  - Нова  Црња  државна  граница  са  Румулијом  (гранични  прелаз  Српска  Дрња)), који  се  на  источној  страни  предмстног  простора  укрліта  са  регионалном  желсзничком  пругом  Нови  Сад  - Орловат  (ЛЖH 208) и  Државним  путем  д1І  ТІА  129 (Каћ  - Шајкаш  - Тител  - Перлез  - Коватмца  - Сечањ  - државна  граница  са  Румунијом  (граничии  прслаз  Јаша  Томић) денивслисаном  расгсрсницом  . У  западном  делу  простора  , у  Немановцима . постоји  општински  пуг  Римски  шанчеви  - Немановци . 
У  Радној  зони  Каћ  саобраћајна  инфраструктура  се  градuла  у  складу  са  изградњом  објеката  у  зони. У  постојећем  стању  јс  поред  ДH ІБ-12, на  који  са  зона  саобраћајно  повезујс, изграђена  деоница  сервисне  саобраћајницс , rіapanenue са  ДH ГБ  12. 

Саобраћајни  прнкњучак  радне  зоне  на  ДП  ІБ-12 је  постојећа  раскрсница  у  нивоу  са  општинским  лутем  за  Каћ  - Римски  пЈанчеви. Нспосрсдно  уз  раскрсницу  се  постојећа  сервисна  саобраћајница , која  оnслужује  радну  зону, прикјгучује  на  Општински  пут  Каћ  - Римски  шанчсви. Некатсгорисани  путеви  су  у  фулкцији  поЈЂопривреднс  производње  и  нсмају  изграђене  коловозс. 
Дуж  ДП  ІБ-12 се  одвија  јавни  градски  и  приградски  саобраћај . уз  ДП  IБ-12 је  изграђена  станица  за  снабдевање  моторних  возила  која  опслужује  смер  ка  Новом  Саду. Не  постоје  изграђсне  пешачкс  и  бициклистичке  стазе. 

3.3.2. Водпа  инфраструтпура  

З.3.2Ј. Снабдевање  водом  

Локалитет  радпс  зонс  није  комунално  опрсмњен  водоводном  мрсжом. Појединаtлте  потребс  за  водом  постојећих  корнсника  су  се  решавале  прско  бушених  бунара  на  сопствсИим  парцелама. Највећи  део  планиране  радuе  зоне  представл,ао  јс  позЂопрнвредно  земјrшлте, па  самим  тим  није  нн  постојала  потрсба  за  изградњом  
водоводнс  мреже. 

3.3.2.2. Одвођење  оттіадних  в  атмосферсјсих  вода  
Локалитст  радне  зоне  није  комунално  опремњсн  канализационом  мрежом  отпаг,дних  вода  ннти  атмосферских . Јужно  од  nланиране  раднс  зоне  постојс  

мелиорациони  канали  који  припадају  мслиорацuоном  сливу  Ковињ . Појединачне  
потребе  за  одвођсњем  отпадних  и  атмосферских  вода  постојећих  корисника  су  се  
решавале  локално  на  сопственим  парцелама. Највећи  део  планиране  радне  зоне  
прсдставњао  је  поњопривредно  земњнште, na самим  тим  није  ни  постојала  потреба  за  изградњом  канаЈгизационе  мрсже. 
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3.3.2.3. Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземне  воде  су: 

-максимални  ниво  подземне  воде  је  од  7600 до  79,20 м.н.в., 

-минимални  НИВО  подземнс  водеје  од  74,&0 до  75,50 м.н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  
североистоК -

југозапад, са  смером  пада  премајугозападу . 

3.3.3. Енергетска  инфраструктура  

3.3.3.1. СвабдеваІhе  електричном  ејјергијом  

Снабдевање  елсктричном  енергијом  обавЈва  се  пре!со  постојеће  

електроенергетске  мрсже  кој  а  фуіткционише  у  склопу  ј  сДИНСТВСнОГ  
елсктроенергетског  

система . Постој  ећн  садржај  и  се  снабдсвај  у  из  траі  ісформаторскс  станице  (
ТС) 1 0/20 

kV Римски  Шанчсви , као  и  преко  20 kV ползсмнс  и  надземіге  мрежс  каблова, 

трансформаторскнх  станица  20(10)10,4 kV u іјискоНапонске  0,4 kV мреже. постојећа  

МрсЖа  задовО.њава  іјотребс  садаuгН)И \ корНсника  i poc і  opa. 

3.3.3.2. Сііабдевање  тогілотігом  стјерГнјО  

Снабдевање  топлотном  снсріијом  обав.ња  сс  из  гаснфикационог  система  града  

Новог  Сада  и  локалних  топлотних  нззора . Снабдеваі bе  из  гасифиісационог  система  је  

обезбеђено  из  диструибутивне  гасне  мрс)кс  іІ uckOі  притиска . Снабдевање  топлотјіом  

енергијом  сс  одвија  нссметано  и  у3 поштовањс  свих  бсзбсдоносних  услова  који  важе  за  

врсту  инсталације  која  се  односи  на  цеви  под  притиском . 

На  подручју  обухваћеном  плапом  се  налазс  следсћи  гасни  објскти : 

- главни  разводни  чвор  (ГРЧ) Немановnи; 

- Транспортни  гасовод  МГ-02 ГРЧ  Госпођинцн -ГМРС  Нови  Сад; 

- транспортни  гасовод  РГ-04-04 ГРЧ  ГоспођинциТМРС  Нови  Сад; 

Транспортни  гасовод  РГ-04-11 ГРЧ  Госпођинци -ГРЧ  Фугог; 

- Транспортни  гасовод  РГ-04-1 1/НI ГРЧ  Госпођинци-ГРЧ  Футог. 

Преко  подручја  обухваћеног  планом  гЈролазс  следећи  нафтоводи : 

нафтовод  Бачко  Ново  Село-Нови  Сад  (ознака  ДН-1) у  новом  енертетском  

коридору  са  паралелно  положеним  телсметријс kим  оптичкИм  каблом; 

Нафтовод  надрњан-Рафинсрија  вафтс  Нови  Сад; 

- Нафтовод  Елемнр- Рафинерија  нафте  Новн  Сад. 

Око  гасовода  и  нафтовода  јс  дефинисан  заптитни  коридор  који  
износи  зом  лево  и  

десно  од  осе  цеви  и  у  коме  није  дозвоњена  изградња  објеката  
за  рад  и  становање, а  
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остали  објекти  се  могу  традити  уз  услове  и  сагласност  предузећа  које  обавла  делатност  транспорта  таса, односно  нафте. 

3.3.3.3. Ележпроттске  комунИкације  

Едсктронска  комуІ-тикациона  инфраструктура  на  подручју  је  заступњена  гіреко  телекомуникацоне  мреже  и  мрсже  Оптичке  комуІ-тикационе  инфраструктуре , Постојећа  Мрежа  задоволава  потребе  садашњих  корисника  простора. 

3.4. Мониторингживотне  среднне  

На  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допyнама  Плана  Није  успоставњен  мониторииг  чинилаца  Животне  средине. 

4. општи  и  ПОСЕБНи  ЦИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
И  ИЗБОР  иНдикАтоРА  

Општи  и  посебни  цилеви  стратемке  гјроцене  дефинишу  се  на  основу  захтева  и  цињева  у  потледу  заштите  животне  средине  у  другим  плановима  и  протрамима, цилева  затптите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међyнародном  нивоу, гlрикуплених  података  о  стању  ЖИвотНе  средине  и  значајних  Питања, проблема  и  предлога  у  погледу  запітите  животне  средине  у  плалу  или  протраму. На  основу  дефинисаних  цилева  врши  се  избор  одговарају1јх  индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  Процене. 

4.1. Општв  циЈеви  

дефинисање  ОпштИх  цилева  Стратешке  процсне  утицаја  врши  се  на  основу  постојећет  стања  И  кагтацитета  Простора, потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  из  гЈланских  докумената  випјет  хијерархијскот  нивоа. Општим  цињевима  Стратејпке  процене  утицаја  поставња  се  оквир  за  Њихову  дању  разраду  кроз  дефинисање  посебних  цињева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цињу  очувања  животне  средине  као  и  спровођење  приНциnа  одрживот  просторнот  развоја  подручја  плаuа. 

Оппжти  цилеви  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуwама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лотсалитет  радне  ЗОНС  у  Каћу) на  )кивотну  средину  су: 
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постизање  рационалнс  органи3ације  и  урсђења  простора , усклађивањеМ  његовог  

коришћсња  са  могућностима  и  огранкчењима  у  располагању  
природмм  и  

створсним  врсдностима  и  са  котрсбама  дугорочног  скономског  
развоја , 

обсзбеђење  просторниХ  услова  за  рсаЈхизацију  концспта  трајно  одрживог  

(уравнотеженог ) развоја  у  области  жввотне  срединс, економсКс  и  друштвене  

сфере, 
обсзбсђење  адекватнс  лрсаснцијс , мониторинга  и  коНтролс  свих  облика  

загађивања , 

- зауставзЂањс  даЈвс  деградацијс  простора , угрожавања  и  унипітавања  природних  

ресурса  и  добара, 

су36ијање  непланске  изградњс  и  коришћс iћа  простора, 

активирање  нових  поврхпина  за  приврсђивање  уз  поштовање  
критеријума  

заштите  животие  срсдине . 

4.2. Поеебаи  ЦпЊСВн  

посебни  цињсвн  стратсшке  пронснс  прдставњају  разраду  
општих  цињСва. Они  

сс  дефинишу  на  основу  навсдсних  општих  ціuћсва  стратсшке  процснс , дефинисаних  

планскнх  лоставки  н  концепциа . 

Oiiu треба  да  обсбеде  субјсктима  о: лчитања  јасну  u;і uky o суіЈЈтинскиХ  

утицајима  плана  на  ЖИВОТНУ  средииу , на  оснону  којс  је  могуће  донети  одлукс  којс  су  у  

фікцији  заштитс  животие  средине  н  рсализапије  осноВнИХ  Наче:Іа  
одржавања  развоја . 

Посебни  цил,сви  стратсшке  процснс  уп1цаја  одјхукс  о  изМснама  и  допунама  

Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитст  раднс  зоие  у  Каћу) на  жмвотну  

срсдину  у  І-Іовом  Саду  односс  сс  на: 

очувањс  сколошког  капацнтета  простора  и  побоњшања  
квалитета  )кивотнс  

срсдине, 

подстицање  производњс  и  примсвс  тсхиологија  којс  смањују  загађивање  

животнс  срсдинс  и  производњу  отпада , 

заштиту  и  побоЈЂшање  квалитста  површинских  и  подзсмних  вода, 

- смањењс  испуштања  Нутрмјсната  и  других  опасних  матсрија  у  
земзвиштс, 

- побоњпјање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардиМа , смањењсм  смисија  из  

индустријс  и  транспорта , 

смањсњс  емисије  буке, 

увођењс  сакупЈБања  и  трстмана  отпада , 

- обнавњањс  и  подизање  заштитног  зелснила  на  начин  да  сс  
очувају  и  повећају  

општскорисне  функције ,  
успоставњањс  систеМа  мониторинга  на  значајним  смитсрима, 

заштиту  природних  добара , 

обавсзу  сіјровођсња  Поступка  процене  утицаја  на  животну  
средину, у  складу  са  

Законом  о  процени  утицаја  на  животну  срсдину 
 (iслужбени  гласник  Републикс  

србијс t , бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Урсдбом  о  утврђивању  листс  пројската  

за  које  је  обавезна  процсна  утицаја  и  Листс  пројската  за  
којс  се  може  захтевати  
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продена  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Рспублике  Србије  број  114/08). 

4.3. Избор  Пітдикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  циЛева, врпіи  се  избор  одговарајух  индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  угицаја  на  животну  средипу. ицдикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцсњивање  планскuх  решења  са  становишта  могућлх  штета  у  животној  срединu и  за  утврђивање  које  НеповоЛ,нс  утицаје  греба  смањити  ипи  елиминисати . ОНи  Представл,ају  један  оД  инструмената  за  систематско  ндснтификовање  оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  сагледавање  последица. Они  су  средство  за  праћсње  извесне  променњиве  врсдности  у  прошлости  и  садашњости  а  неопходнu су  као  улазни  подаци  за  планирање. 
да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  компарацију, неопходан  је  усаглашен  систем  праћења  који  подразумева : 

- јединствене  показатење, 
- једикице  Мерења, 
- мстод  мерења, 
- период  лраћења, 
-. начин  обраде  података, 
- гтриказивање  резултата. 

Подаци  се  прикупњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  ИНСтитуцијама  статисм  завода, заводи-ма  за  јавно  здравње  и  здравствену  заштиту, Хт-гДрометеоролошм  службама, геолошким  и  геодетскнм  заводима, заводима  за  заштиту  природе  и  др. 
Приказ  индuкатора  одрживот  развоја  је  лимитиран  начином  Прикупњања  и  обраде  статистичких  података. Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  коришћени  у  контактима  са  међународним  ортанизациј  ама  и  институдијама . 
На  основу  Правилника  о  Националној  листи  иnдикатора  заштите  Животне  средине  (1Службени  гласнитс  РС,I, бр. 37/1 1), на  Подручју  обухваћеном  Изменама  и  Допунама  Плана, као  и  у  Непосредној  близини, релевантни  су  следећи  индикатори: 
-годипјња  температура  ваздуха, 
-годншња  количина  падавина, 
-угрожене  и  запјтићене  врсте  и  
-заштићена  подручја. 

5. іІРОЦЕНА  мОгуЋих  УТиЦАЗА  ПЛАНИТАЈШХ  АКТКВНОСТИ  НА  ЖИВОТКУ  СРЕдину  

Цињ  израле  Стратеіпке  процене  утицаја  на  )Ісивотну  средину  јс  сагледавање  могућих  негатИвних  угицаја  планских  решења  на  квалиТет  животне  средине  и  проПисивање  одтоварајућлх  мера  за  њихово  смањсње, односно  довођење  у  
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прихватњиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . Да  би  се  

поставњени  цињ  остварио , потребноје  сагледати  Гјланом  предвиђене  активнОсти . 

5.1. Процена  утпцаја  варија iiтнiiх  реідсња  nna ІІa na жпвој iу  среди lІу  

са  мерама  заштитс  іі  варпјантпо  решење  у  случају  нсрсалгповатБа  плана  

Закон  не  прописује  шта  су  ваі)ијантна  решења  Плана  која  подлежу  стратеlпкој  

процени  утицаја . 
Изменама  и  допунама  Плана  нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  

ВиДу  чињеницу  да  је  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину  

прописана  обавеза  разматрања  варијантник  решења, у  Извештају  су  разматране  две  

могуће  варијанте : 
Варпјаiіта  І  - да  се  Измене  и  допуне  Просторног  гілана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зоне  у  Каћу) не  усвојс; 

- ВаријаіІта  11 - да  се  Измеие  и  допуне  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локаліІтет  радне  зоне  у  Каћу) усвоје  и  имплсмеігтИрају . 

Утицаји  стратеші(ог  карактсра  и  укупнп  ефекти  Плана  на  ЖИВОТІ{у  средину  

утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  ІІ OCTOJChCr стања , цилева  и  планских  решења, 

ограііичавајући  сс  у  ТОМ  КОІІТе I(СУ  на  гІозІпнВпе  н  негативне  е4)сктс  доношења  илн  

нСДОІІОНІеІІ )а  плана . 

Приказ  Вапијагпе  1 -  нсусвајање  плавг   

Плански  докумснт  гіредставла  OCHOBH І I пнсірумент  уiiравлања  простором . 

Непостојање  Плана  значи  Непостојање  адекватних  мера  н  услова  за  Организовање  

ај(тивности  у  простору  и  І herOBo корншћење  уз  обавезне  мере  зашТиТе  и  унапређења  

животве  средине, нрописане  Стратешком  пронепом  утицаја  Пјiана  на  )кивотну  средину . 

Прихватањем  Варијанте  1 задржало  бvі  се  постојсћс  стање  у  простору  које  

подразумева : 
- непостојање  инфраструктуре , 

непостојање  мониторинга  чинилаца  живот l-Іе  средине , 

- неискоришћеност  потенцијала  простора  за  потребе  проширења  радне  зоне. 

Неусвајаnе  Плана , може  за  последицу  имати: 

-недостатак  мера  и  иuструмената  за  управњање  простором  на  еколопгки  

прихватњив  и  одржив  пачин , 

-нсповловање  олштих  и  посебјгпх  смерница  и  мера  згптите  животве  

срсдине. 

Приказ  ВарпјаіІтс  јј  - усвајање  п  пмплсме iттирање  плана   

Првхватањем  Варијанте  11 сТворилИ  бп  се  услови  за  побоњшање  квалитета  хсивота  

грађана, уз  спровођење  мера  зајптите  и  унапређења  животне  срединс  прописаних  

Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја  
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Усвајање  Измена  и  додуна  плана  представл)а  варијанту  којом  се  стварају  услови  

очување  сколошкот  кагјацитста  простора  и  поболшања  квалитета  животне  средине, 
- подсткдање  Производње  и  примене  технологија  које  смањују  затађивање  жИвотпе  средине  И  Ггроизводњу  отпада, 
- замтиту  и  побоњмање  квалитега  ПОВршинсКІ  и  ттодземних  вода, 
- смањење  испумтања  нутријената  и  других  опасних  материја  у  земл,иште, 
- поболшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  статтдардкма , смањењсм  емисИја  из  индус lрије  и  транспорта, 
- смањење  емисије  буке, 
- увођење  сакуплања  И  Третмана  отпада, 
- обнавлање  И  Подизање  замтитног  зеленила  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  оІппТекорисне  функције, 
- успоставлање  система  мониторинга  на  значајним  емитерима, 

заштИту  природних  добара, 
- обавезу  спровођења  Поступка  Процене  утицајана  животну  средиНу, у  складу  са  Законом  О  Процени  утицаја  на  животну  средину  ( службени  гласuик  Републике  Србије , бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утврђивању  листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  Процена  утнцаја  на  ?кивотну  средину  ( Службени  гласНнк  Републике  Србије  број  114/08). 

5.2. Поређење  варијавтних  реілења  и  прптсаз  разлога  за  избор  пајповолнијег  решења  са  аспејТа  загвтите  Жлвотне  срединс  

Поређење  Варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитквних  и  негативних  угицаја  које  би  оне  имале  на  Простор, а  који  су  датн  у  претходном  Поглавлу. 

Најприхватливија  варијанта  у  Погледу  запітите  )І(HBoTne Средине, јесте  она  варијанта  која  би  омогућила  поболшање  квалитета  животне  средине  применом  мера  за  спречавање  негатквнИх  утицаја, повlтовање  Прикцила  одрживот  развоја, као  и  рационално  кориuјћење  свих  природг-шх  ресурса. 
Разлози  за  избор  најповолније  Варијанте: 
1.у  варијанти  да  се  Измене  и  допуне  предметног  Плана  не  усвоје  и  да  се  развој  наставн  пО  досадашњем  Iренду  моту  се  очекuвати  одређеuu негативни  ефекти  по  животну  средину  

- неадекватно  коришћење  земњишта, деградација  простора  услед  Непостојања  одговарајуће  инфраструктуре , па  самим  тим  и  наруmавање  квалигета  вода, землишта  и  Ваздуха. 
2.У  варијанти  да  се  Измене  и  допуве  Плана  усвоје, уз  примену  адекватних  мера  заштите  животне  средине, могу  се  очекивати  одређени  позитивни  сфекти  на  животну  средину  (подстицање  еІ(оломких  технологија, инфраструктурно  опремање  чиме  се  
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спречава  загађење  поврuЈинских  и  подземних  вода  и  зсмњијлта , успоставњање  

ефиісасног  система  уіравњања  отпадом , озелењавање  привредних  ісомппекса  и  Др.). 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведсно , у  нашсм  случају, Варијанта  ІІ  

(усвајање  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лоі(алитет  радне  зоне  

у  Каћу) представња  повоњnију  варијанту  са  аспекта  заштите  животне  средине. 

5.3. Вероватпоћа , кнтензитет , сложекоет , реверзвб itлiіост, времекска  u npocTopІІa 

дкмензнја  утицаја  плана  

У  наставку  стратеші(е  процене  угнцаја  изuрніена  је  евалуација  значаја, просторних  

размера  и  всроватноће  утицаја  планских  регпења  предложене  варијанте  пдана  на  

животну  средину. Као  основа  за  развој  ове  методе  послужиле  су  методе  које  су  

потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Европске  уније . 

Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  

просторне  размере  ва  којима  се  може  остварнтп  утицај . Утицаји , односно  ефекти, 

планских  решења. према  всјгичиіги  проме IІа  сс  оцсlbују  бројевима  од  -3 до  +3, где  се  

знак  минус  односи  ва  негdтивне, а  з lјај( + ііa позІ •гТиВнс  промеі-Іе  (табсгіа  3). 

табела  3: КрнЈерІ -іју \Ні  за  oHelLua і bC вс  I і L јгј I с  у  пјцаіа  

Всличпна  уіпцај  Озіга;са  Ou іі c 

Критичаі  -З  Јак  іегативан  утицај  

Воћи  -2 Всћи  ІІсгативан  утицај  

Мањи  - і  Мањи  негативан  утицај  

Нема  утицаја /нејасан  
утицај  

0 ј-lема  утицаја , іІема  података  

Позитиван  +І  МањЈІ  позитиваіг  утицај  

Повоњан  +2 Већи  позитиван  утицај  

Врло  повоњан  +3- •. Јак  позитиван  утицај  

а  4: КDитеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  

Размере  утпцаја  Ознаiса  OnІІc 

Регионални  Могућ  утицај  у  простору  регије  

Опілтински  О  Могућ  утицај  у  простору  опјптине  

Градски  Могућ  утицај  у  подручју  града  

Локални  Л  Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  

града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењеІги  утицај  догодити  у  стварности  такоГ)е  

представња  важан  критеријум  за  довоілење  одлука  у  току  израде  Плана. Вероватноћа  

утицаја  одређује  се  према  следећој  скали : 
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Табела  5 Скала  за  nроцену  вероватноћс  утицаја  
Вероватјіоћа Ознака Оппс  

в  
Утицај  могућ  

Утицај  није  Вероватан  

Поред  тога, додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  времегту  трајања  утицаја, ОДНОСНО  последица. У  том  смислу  могу  се  дсфигшсати  привремени-повремени  (П) идуготрајпи  (,U) ефекти. 
Табела  (ј: Врсме  трајања  утидаја  

Озпака Ојтпс  

  

дуготрајни  

 

, 

п привремени-повремени  

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских  решења  на  ЦиЈЂеВе  стратешке  процене  врши  се  евалуација  значаја  идентификованих  угицаја  за  остваривање  цињева  стратешкс  процене  утицаја. У  наредној  табелu дата  су  планска  решења  у  предлогу  Измсна  и  допуна  плана  обухваћена  проденом  утицаја: 

Табела  7: Плансіа  репЈења  у  предлоту  Измена  и  допуuа  плана  обухваћена  проценом  утицаја  

плапста  рсшепа  
Промена  намене  земЈњишта  из  ПоЈЂопривредног  у  грађевинско  и  ширење  радне  зоне  
Лоцирање  еколомкu прИхватливш  технологија  
і4нфраструктурно  опремање  простора  (ширење  саобраћајне  Мреже, 
одвођењс  атмосферских  и  отладних  вода, измештање  енергетске  
инфраструктуре ) 
3амтита  природиих  добара  (заштита  станишта  запатићених  и  строго  
заштићених  дивњих  врста) 
3аштита  старе  вuсоке  обале  Дудава  
Озелењавање  привредних  комплекса  

2. 

з. 

4.  

5.  

б. 

Мање  оД  ј% 

Манс  оД  50% 

Више  од  5О% 

IОО% 

М  
Н  

Утицај  вероватан  
Утицај  известан  

Ознака  
1. 
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Табела  8: Процсна  велнчнііс  утицаја  планских  решења  на  ЖиВОТНУ  средину  

ЦиЈБеВИ  СпУ  Лланска  решења  
1 2 3 4 5 б  

1. очувањС  СКОЛОШГ(ОГ  капацитета  простора  и  
побоЈБшања  квалитета  животне  сј)СДІ4НС  

-з  +3 +2 +3 +З  +3 

2. подстицање  производње  и  примене  техноЈІогІІЈа  које  
смањују  загађива ibс  )КИВОТНС  срсдиНе  Н  пј)оuзВодЊу  
отпада  

0 +З  +2 0 0 +2 

3. заuјтита  и  побоЈБшањс  квалитета  површинских  и  
пОд3емниХ  вода  

-2 +2 +З  О  +2 О  

4. смањење  нспуштања  нутријегтата  и  друШ1Х  опасііих  
матернја  у  земЈпшТе  

-3 +З  +3 О  0 +2 

5. побоњшање квалитета наздуха у скаладу са  

стандардима , смањењем  емисија  из  иидустрије  и  

транспоі)та  

-2 +3 . -2 О  О  +3 

б. с NіањеІ bс  смНсие  букс  -2 +2 -2 0 0 +3 

7. увођење  сакупњања  н  третмаі -Іа  отпада  0 +2 О  О  0 О  

8. обІјаВЈБањС  И  подизаі )е  зашті iтног  зсленнја  на  ІІачиІІ  
да  сс  очувау  и  поосћау  општској )іІсІ Iе  футіј(ціІјс  

-2 і-1 -2 +2 -4-2 +3 

9. успосіавЈБањс  сіјсісма  І \ І OІ-HnCpH ІІі a ua злачајп \ і  
І  і  І  T C p І і  a 

() 2 О  0 О  0 

10. заштіІта  ПриРОДІІІІХ  добара -2 О +1 +3 +1 +2 

сла  9: Ппоцеиа  іі poc і opІІ uX разісра  утпцаја  nnaііcicuX решења  ua животну  средину  

Цил)Сви  СГТУ  ГЈланска  решења  
І  2 3 4 5 б  

очува ]bе  еколопјісог  капацитета  простора  
побоњпЈања  квалі -ітета  ?і cі -І BOTHC срсдиііе  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  

2.  подстицање  гіроизізодње  и  примекс  TeXHonOrі-]ja које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  производњу  
отпада  

Л  Л  Л  

3.  заштита  и  побоњшаІНе  квалитета  поврвіинских  и  
подземних  вода  

Л  Л  Л  Л  

4.  смањење  испупзтања  нутријената  н  дГИХ  опасних  
материја  у  земЈЂиште  

Л  Л  Л  Л  

5.  побоњнiање квалитета ваздуХа у сісаладу са  

стандардима , смањењем  емпсија  uз  вндустрі 4је  и  

транспорта  

Л  Л  Л  Л  

6.   смаіbење  емисије  буісе  Л  Л  Л  Л  

7.   увођење  сакупњања  и  третмана  отпада  Л  

8.  обнавњање  и  подизање  заштиТноГ  зеленіuіа  на  начин  
да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  фунјсције  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  

9.  успоставњање  система  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

Л  

10.  заштита  ііриродних  добара  Л  Л  Л  Л  Л  
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Табејха  10 : Процена  вероватноће  утицаја  Планскuх  решења  на  животну  средину  и  елементе  Одрживог  развоја  
Цилеви  сп  

гlодстицање  Производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађнвање  животне  средине  и  Производњу  
отпада  

побојвшање  квалитета  ваздуха  у  скаладу  са  
стандардима , смањењем  емисија  из  иццустриЈе  И  
Транспорта  

увођење  сакупл,ања  и  третмана  отпада  
обнанл,ање  и  подизање  запітитног  зеленила  на  гіачин  
да  се  очувају  и  повећају  огтпітекорисне  функцнје  
успоставњање  система  мониторинга  на  значајнuм  
емитерима  

1. 

2. 

5. 

7. 

9. 

1 2 3 4 5 6 и  и  и  и  и  14 

и  в  в  

В  и  и  и  
и  и  и  в  
и  и  и  и  

в  и  и  и  в  
и  в  и  и  и  и  

В  

в  в  и  в  в  

Табела  11: Процена  времеца  трајања  утицаја  плаНскuх  решења  на  животну  средину  и  елементе  одрживот  развоја  

Цињеви  сп  

подстицање  производње  и  примене  техлологија  које  
смањују  загађивање  животне  среднне  и  производњу  
отпада  

побојњшање  квалитета  ваздуха  у  скаладу  са  
стандардима, смањењем  емисија  из  иццустрије  и  
Транспорта  

смањење  емисије  буке  
увођење  сакупњања  u третмана  отпада  
обнавд,ање  и  подизање  заштитног  зсленила  на  начин  
да  се  очувају  и  повећају  опілтекорисне  функције  
успоставл,ање  система  монигоринга  на  значајним  
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8. 

8. 

Планска  решења  

очување  еколојпког  капацитета  простора  и  
побол,шања  квалитета  хшвотне  средине  

запІТита  и  побол,тдање  квалитета  гтоврпіинских  и  
подземних  вода  
смањење  Испуштања  лугријената  и  других  опасних  
Материја  у  земл,ншТс  

3. 

4. 

смањење  емисије  буке  б. 

заштита  природних  добара  1 О. 

Hланска  решења  

очување  екологпкот  каnацuтета  гіростора  и  
побол,Ілања  квалитета  животне  средине  

заштита  и  побол,шање  квалитета  површинскuх  и  
подземних  вода  
смањење  испуіптања  нутрнјената  и  других  опаснuх  
материја  у  земл,иште  

3. 

4. 



емитерима  
10. заштита  природних  добара  д  д  д  д  д  

Резиме  знажd ІujІu утнцаја  алааа: 

На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаннм  у  претходним  табелама , 

закЈЋучује  се  да  имплементација  Измспа  и  допуна  Плана  не  производи  стратешки  

значајнс  негативне  у-гицаје  на  планском  подручју , односно  да  планска  реіпења  неће  

имати  значајнијс  нсгативнс  ефсктс  на  животну  срсдину  уз  примену  адекватних  мера  

занјтитс . 

5.4 Кумулативап  в  спнсргетски  сфектіі  

У  складу  са  Законом  о  стратсuјкој  процени  (члаа  5.) стратешка  процена  треба  

да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  сивсргетских  сфеката. Ови  ефекти  су  делом  

идснтификовани  у  преГходном  поглавњу , али  зпачајни  сфскти  могу  настати  као  

резултат  интсракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојсћнх  објеісата  и  активности  и  

различитих  планираних  активности  на  подручју  пгана . 

Кумулативни  е(ј )екги  пастају  када  појединачиа  плаіІска  рсшсња  немају  значајан  

утицај . а  неісолико  мндивидуалІіих  сфската  зајдІо  nory да  имају  значајан  ефскат . Као  

примср  се  може  навести  загађивањо  ваздуха ,  вода  unu пораст  букс. 

Синергстски  сфскти   настају  у  интеракцПјИ  гіојединачних  утицаја  који  производе  

укупНи  сфекат  који  јс  всћи  оД  збира  појсди ]-ІачІІІ -іх  утицаја . Синергетски  ефекти  се  

најчешћс  манифестуј  у  код  лудских  зајсдница  и  природних  стаНишта . 

идентификација  кумулативних  и  синсргетских  ефеката  планских  решења  ва  

животну  средину  приказанаје  у  нарсдној  та6ели  

1t припнd ністіија  могvћих  кумулативних  и  синергстских  сфската  

Интсракција  
планских  
репења  

Област  стратешке  nроценс  утицаја  

Управњање  квалИтетом  ваздуха  

2, б  Лоцирање схолошки прихватњивиХ техкологија и озелењавањс  

привредпих  хомплекса  имаће  позитивне  сфекте  на  квалитст  ваздуха. 

1, З - гЈромсна  намеве  земЈЂишта  из  поЈЋоприврсдног  у  трађевинско  и  

ширење  раднс  зоне, као  и  инфраструктурно  опрсмање  гІростора  у  

смнслу  піирења  саобраћајне  мреже  имаћс  нсгативне  ефектс  на  квалитет  

ваздуха. - 

Утіравњаіbе  и  запітита  вода  

- 2, 3 Лоцирање еколошки прихваТЈЋиВих тсхНологија, као и  

инфраструЕтурно  опрсмање  простQра  и  репіавање  проблема  одвођења  

атмосферских  и  отпадних  вода  допринсћс  заштити  кв wтета  воца. 

заштита  н  корпiiіћење  земњИшта  
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Лоцирањсм  сГсолоппси  прихватзгивuх  технологлја, решавањем  ітроблема  одвођсња  отпадних  вода  (инфраструктурно  олрсмање  гіростора) и  рсализацијом  зслених  поврлјниа  на  приврсдвим  комллсксима  спрсчиће  сс  загаЂењс  земл.ишта. 

2, 3, б  

Промсна  наменс  зсмњишта  из  ПозголриВрдног  у  грађсвuјјско  и  Јпирење  раднс  зонс  имаlіе  .трајне  негатuвн  ефскте  на  зсмлиште  као  природан  и  необновњив  ресурс. 
ЗамтиТа  оД  буке  

Лоцирањс  eіcononncu прихватл,ивих  техЈіолотија  и  рсализанја  зсленшс  површина  допринећс  смањењу  нивоа  бујсе. 
Прмсиа  наменс  зсмл2uліта  нз  пQњопривредног  у  грађсвикско  і  ширењс  радне  зоне, внфраструхтурно  оііремања  простора  и  іпирсњс  саобраhајнс  мрсже  допринеће  повећању  вивоа . буке  предмстног  Простора. 

  

Управњање  отттадог  
Лоцирањс  сколопіки  прихватллви.х  тсхнологија  и  рсализадја  зслсних  Порпипја  имаће  позитuвнс  еф.екте  на  систем  управзгања  отпадом. 

Становііиштво  и  лудско  здравл,е   
Примсна  мера  зашхите  природнuх  добара, заппита  старе  Високе  обалс  дунава, озслсњавање  лривредаuх  Ісомплскса, имаhс  непосрсдно  позитuвнс  ефехте  на  становвиштво  н  згудсісо  здравлс. 

Заштита  природних  вредностіт  
планом  . сс  гірдвиђају  мерс  заідтите  станиппа  заштићсвих  и  строго  зајатићсних  дивјгих  врста. 

2, б  

4, 5, б  

 

  

4 

 

  

5.5. Процена  утпцаја  планирајмх  ајстввностп  ца  животіју  среднпу  

Процсна  карактеристичн uх  утицаја  за  планско  подручје, извршсна  јс  на  осноВу  карактсристика  и  структуре  садржаја, намснс  и  функције  Простора, као  и  природних  карактерист uка  подручја . 

5.5.1. Ваздух  

Лодирањс  еІсолошки  прихватЈЂив uх  тсхнологија  изискује  примсну  савремснс  технологијс  која  подразумева  примсну  мера  заштитс  Ваздуха  и  спречавање  аерозагађсња . Реализацијом  зслсних  површина  уаутар  приврсдних  комплекса, као  и  уз  саобраћаницс  лобол,шаће  сс  микрОклиматсј  услови  и  смањити  утицај  прашинс  и  издувних  гасова  кахо  унутар  радне  зоне  тако  и  ширс. 
Промена  наменс  земњишта  из  долоприврсдног  у  грађсвинско  и  мирење  радне  зоне, као  и  инфраструктурно  опремање  Простора  у  смислу  таирења  саобраћајне  мреже  имаће  нсгатnвне  ефекте  на  квалитет  ваздуха . Ови  негативни  ефскти  се  могу  свссти  у  гралице  прихватл.ивости  уз  примену  свих  прописанuх  мера  замтите  од  асрозагађења . 
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5.5.2. Вода  

Инфраструктурно  опрсмање  простора  и  решапање  проблема  одвођења  отпадних  

вода  допринеће  заштити  квалитета  вода  на  прсдметнОм  простору . 

Применом  одговарајућих  мера  заштите  земњишта  спречиће  се  гіродирање  

загађујућих  материја  из  3емлишта  у  подземне  воде. 

5.5.3. 3емлиінте  
Решавањем  проблема  одвођења  отпадних  вода  са  предмстног  простора  и  

реализацијом  зелени  површииа  спречиће  се  загаl)ење  землишта . 

Приликом  радова  на  инфраструктурном  опремању  простора  (грађевински  радови  

и  сл.) доћиће  До  негативног  утицаја  на  квалитет  земњишта . Међутим  ови  утицаји  су  

привременог  јсарактера  и  престају  након  извођења  радова . 

Промена  намене  зсмњишта  из  поњопрііврсдног  у  грађевмнско  и  іпирење  
радне  

зоне  имаће  трајне  негатИвНе  утицаје  на  зсмњиште  као  нео6повливи  природни  ресурс . 

5.5.4. Прнродна  добра  

Планске  акти uности  поће  uмати  упца  на  ііриродна  добра, с  обз  иром  да  на  

простору  у  обухвату  измена  и  допуна  nnana іі e постојс  свидентирана  заштићена  

природна  добра., а  да  су  ПпаноМ  прсдвиђсне  мере  заілтите  за  стаіиііта  заштићених  и  

строго  заштићених  диuњих  врста  (стаииште  NЅА24). 

5.5.5. CTanOBHHHІTBO 

Уколигсо  се  поштују  све  мерс  заштите  дефинисане  планским  решењем  
за  

предметни  простор , можс  се  констатоватн  да  предвиђене  активности  неће  
имати  

негативне  ефекте  на  становпигптво . 

5.5.6. Непокретгја  културна  добра  

Планске  активности  неће  имати  утицај  ua непокретна  културuа  добра  

(археолоіпке  лоісалитете ), с  обзиром  да  су  плапским  решењем  испоштоване  проrіисане  

мере  заштите  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе . 

5.5.7. Инфаструктура  

Ѕ.5.7.1. саобрагіајва  ивфраструктура  
Радна  зона  ,,Каћ  има  повоњне  саобраћајне  услове  за  лоцирање  привредних  

делатвости  које  захтевају  добар  приступ  друмском  и  железничкОМ  саобраћају . У  њој  се  

саобраћајна  инфраструктура  изградила  у  складу  са  динамиком  изградње  
објеката  у  

зони. 
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У  постојећем  стању  је  радна  зона  друмским  саобраћајем  директно  nовезана  на  Државни  пуг  м  12 Суботица-Сомбороџаци Паланка-нови  Сад.-3рењанин  Житиште.-нова  LТрња-државна  грапица  са  Румупијом  (гранични  прелаз  Српска  Прња) (у  даЈЂем  тексту:ДП  12). Саобраћајни  прикњучак  је  реализован  на  км  179+541 преко  раскрснице  у  НиВоу  и  то  са  општипскјјм  пугем  Каћ  .. Римски  Шанчеви. Поред  овог  оплітинског  пуга  радна  зона  је  опслужена  и  сервисном  саобраћајницом  која  је  паралелиа  са  ДП  12 као  и  мрежом  постојећих  атарских  пугева  мале  ширине  па  је  мимоилажење  или  претицање  на  њима  Веома  отежано. 
Диреіпан  излазак  радне  зоне  на  Дп  12 омогућујс  у  садатпњем  стању  брзу  конекцuју  са  државним  пугем  дп  АІ  (Б75) іІдржавна  траница  са  Мађарском  (гранични  прелаз  Хортош)-Нови траница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  flрепісво), а  у  будућности  и  са  Државним  nутем  м.2lІтнови  Сад- 

тј  Тзв. ,,Фрумкоторским  корИдором  (у  даЈЂем  тексту  Дгј  21). Поред  овога, у  будућлости  ће  бнти  омогућено  и  остваривање  везе  са  железни tтки  саобраћајем  преко  Индустријскот  колосека  ка  Рафинерији  Нови  Сад , односно  преко  Локалних  железничких  пруга  број  ЗО4иЗО5. 

Основу  саобраћајног  система  радне  зоне  чине  uостојеће  саобраћајне  поврглине, којс  ће  се  попунити  новим, а  koje he битu у  функцији  корисника  радне  зоне. На  предметном  простору  се  не  одвија  јавни  градски  прсвоз, нити  постоје  изграђсне  бициклистичке  стазе  и  тротоари . 

Гіланирано  репЈење  саобраћајне  мре?ке  заснива  сс  прс  света  на  уклопању  плавиране  мреже  улида  и  путева  са  nостојећом  сервисном  саобраћајпицом  и  атарскнм  Пугевима. Саобраћајна  мрежа  nрилагођена  је  планираним  наменама  простора, као  и  конфитурацији  терена. У  nnany je дат  акценат  на  повећавању  безбедности  саобраћаја  и  на  решавању  првенствено  пешачких  и  бициклистич  кретања. 
Анализа  токова  пугничког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зона  поред  северnог  ПрикњуЈСа  на  дП  12 треба  да  буде  повезана  и  са  његове  јужне  стране, а  сВе  у  циЈЂу  растерећења  Каћке  петње  и  омогућавања  бржег  и  лакшег  приступа  радној  зони  из  прапца  Новог  Сада  и  ка  Зрењанину. 

Јавни  превоз  
Поред  могућности  одвијања  аугомобилског  у  свим  улицама  су  створени  и  услови  и  за  одвијање  аутобускот  јавног) саобраћаја  па  се  стога  планира  одвијање  јавног  аутобуског  саобраћаја  дуж  улица  у  којима  за  тим  има  потребе  а  све  у  цињу  піто  веће  прерасподеле  Путовања  са  Пугничког  аугомобила  на  јавни  превоз  и  бицикли. Аутобуске  ниме  је  мотуће  известu тамо  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозвол,авају, иако  оне  нису  уцртане  у  трафичком  приказу  Іплан  ретуладије  површина  јавне  намене . Могуће  је  дефинисање  траса  линија  јавног  градског  превоза  унугар  радне  зоне  у  складу  са  Плановима  развоја  Јавног  Градског  саобраћајног  предузећа  Нови  Сад1  и  потребама  корисника  простора . 

БИЦиТсЈІИстнчк  И  lтемачкіј  саобраћај  
У  OІCBupy попречних  профила  улица  планирају  се  бициисј t стазе  и  тротоари  обострано  или  једнострано  у  зависности  од  ширине  улице, али  увек  за  двосмерно  
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крстања  ових  категорија  учссника  у  саобраћају. На  појсдиним  мсстима  су  плавирани  и  

пачко-бициклиеТички  пролази  који  треба  да  обезбеде  повојвнијс  услове  за  ту  врсту  

учссника  у  саобраћају . 

Најважнија  бициклистичка  стаза  је  планирана  дуж  д1ј  12 односно  дуж  ссрвисне  

саобраћајнице  која  је  паралелана  са  ДП  12. вициклистичка  стаза  јс  једнострана  али  

планирана  за  двосмерни  саобраћај  и  омогућује  ізезу  са  планираним  
бициклистичким  

стазама  дуж  ДП  21 као  и  будућу  бициклситичку  везу  ка  )ј(абњу, зрењанину  и  Новом  

Саду. 

Пошто  афирмација  бициклистичког  саобраіаја  треба  да  буде  у  шТО  
ширсм  обИму  

како  би  се  овај  вид  лрсвоза  што  више  популаризовао , планом  сс  оставња  могућност  

изградњс  тротоара  и  бициклистичких  стаза  нако  овс  саобраћајне  
површинс  нису  

уцртане  у  графичком  приказу  іплан  регулације  површина  јавне  вамене  или  у  

каракТеристич HОМ  попречном  профилу. Услов  за  рсализацију  је  да  су  испуњени  сви  

саобраћајни  услови  са  становишта  заковскс  регулативе . 

Поред  бициклистичких  стаза  планом  сс  оставња  могућност  и  изградње  

бициклистичких  паркинга  истог  или  већег  апацитета  као  и  паркинга  за  путничкс  

аутомобиле . 

паІ)кврање  

и  порсд  nJІ aHupaІІ C редов lіс  J І H ІІІ ijC ВПОГ  јРаДСКОГ  ГІрСВОЗ  и  мреже  

бициклистичких  стаза, постоји  гіотреба  да  се  оквиру  комплекса  обезбсде  паркивг  

места  за  путничке  аутомобиле . У  постојсћим  комплексима  углавном  су  изграђена  

паркиралишта  и  такав  начин  решавања  паркирања  трсба  
примењивати  и  убудуће . 

Парісинзи  у  улицама  и  на  јаввим  површинама  у  радној  зони 
 ((Каћ > нису  дозвоњени  

(осим  паркинга  за  бицнкле). 

На  слободним  површинама  унутар  радііих  к0мплекса  гдс  се  плапирају  Нови  

радни  простори  формираћс  сс  паркинг  просторН  за  
путничка  возила  (на  три  радника  

јсдно  возило) по  принципу  паркирања  на  сопствсној  парцели  
или  у  складу  са  

нормативима  зависио  од  функције  комплекса . Паркинзи  за  теретна  возила, аутобусе  и  

радне  маијине  се  дозвојвавају  гірема  потрсбама  кориснНка  али  искњучиво  на  

соnственим  парцелама . 

Табсла: Нормативи  за  паркирање  путничких  аутомобвла  у  
зависности  од  намсне  

објската  
Тип  објекта Јединица  мсрс  Јсдно  

паркинг  
место  на: 

40-60 
5-7 

25-35 
3-5 

25-35 
3-5 

45-60 

м  
запослсн  
п12  

запослен  
гп2  

запослен  
nі2  

- управноадминистраТивнИ  објекат  

- комунална  предузећа  

- агенције  

- пословни  простор  

Објекти  

Администрација , 

индустрија , 
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занатство , 
образовање  
рекреација  

Продапнице  

индустрија  
запослен  

 

7-9 

   

м2  
запослен  

100-150 

  

  

15-50 

  

- електро-сервис  

    

гл2  
запослен  
м2  

запослен  
запослен  
м2  

залослен  

 

30-60 

  

занатске  радње  

 

4-6 

   

 

60-80 

  

- Магацини  и  скла,ципlта  
-робнекуће  

 

3-5 
3-5 

   

100-150 

  

   

25-60 

   

       

У  односу  на  предочене  нормативс  у  табели, потребно  је  За,доволити  један  од  услова  за  одређивање  броја  паркиттта  или  према  броју  запослсних  или  лрема  површини  изграђеног  објскта  у  одрсђеној  намени. 
Положај  и  димекзије  саобраћајних  површина  у  простору  дефинисани  су  у  односу  на  осовннску  мрежу  и  постојеће  транице  парцела, како  је  дато  на  трафичком  приказу  План  намене  повргпина, саобраћаја, ретулације  и  нивелацијеІ , у  размери  1 :2500. 

5.5.7.2. Водпа  ипфраструктура  

Снабдевање  водоМ  
Снабдсвање  водом  радне  зоне  биће  решено  преко  плаииране  водоводне  мреже, са  повезивањем  на  ВоДоводни  систем  Града  Ноnот  Сада. 
планира  се  изградња  примарне  Водоводне  мрсже, дуж  државнот  пута  IВ-12 (М-7), са  профнлом  250 мм, која  ће  повезати  водоводни  снстем  Града  Новог  Сада  и  насења  Каћа. 

Унутар  раднс  зоне  планира  се  изтрадња  секуццарне  водоводне  мрсже  дуж  свих  плаНиранвх  саобраћајница  тде  то  околна  намена  простора  захтева. nланирана  секуццарна  водоводна  мрежа  биће  профила  О  100 и  О  150 mіn, повезаће  се  на  планирану  примарну  водоводну  мрежу  и  функционисаће  каоједна  цејіина. 
Потребе  за  Технојјошком  водом, рсшаваће  се  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева  преко  бултених  бунара  ка  сопственим  парцелама . Услове  експлоације  подзсмних  вода  биће  дефинисани  у  nодкаслову  б.12.Іімере  запттите  у  области  Водне  инфраструктуретт . 

Процењујс  се  да  ће  планирано  техничко  решење  снабдсвања  водом  очувати  и  унапрсдити  квалитет  животне  средине. 

Одвођене  отпадпцх  п  атмосферскнх  вода  
Одвођепе  отладних  и  атмосфсрских  ВоДа, биће  решено  преко  селаратнот  канализационот  снстема. 
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ј(анализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  орпјснтисана  ка  
јсанализационом  

систему  Града  Новог  Сада  и  планираном  централном  пречистачу  отпадних  вода, који  

ће  се  изтрадити  на  лојсалитету  Роісов  поток  у  Петроварадину . 

Ду)1с  државног  пута  јБ-12 (М-7) планира  се  изградња  колсістора  отлаДнс  вода  

профила  е400 мм, који  liс  бити  реципијент  отпадних  вода, са  nростора  обухваћенот  

овим  планом. 

Планврана  секундарна  канализациона  Мрежа  изградиће  се  у  свим  постојећим  
и  

планираним  улицама, биће  профила  е  250 и  е  300 мм  и  оријентисаће  се  на  планирану  

примарну  канализацију  отпадних  вода. 

Кроз  израду  пројектно  техничке  докумевтације  прецизно  ће  сс  утврдити  

капацитети  планиране  анализациоИе  Мреже , те  су  у  том  смислу  могућа  мања  

одступања  од  профила  датих  планом. 

ИМајући  у  виду  да  јс  тсрен  изразито  равничарски , и  да  се  пости)Ісу  знатне  дубине  

уісопавања , планом  се  предвиђа  изградња  две  црлне  станпцс  отпадник  
вода, шахтног  

типа. Црпне  станице  ће  се  рализовати  на  парцелама  предвиђеним  за  Ту  
намену. 

Планом  се  омогућава  реализадија  додатНих  црпних  станица  које  се  могу  

реализовати  у  регупацији  улицс, шахтпог  типа , а  све  у  складу  са  пројсктно  техничком  

докумснтацијом  која  се  буде  радила  за  гјотребе  нзградњс ализаці [оізог  система. 

На  подру1іју  плана  могућс  је  рсализоват i Іі  каііалиазциону  мрсжу  отпадних  вода  

под  гіритиском . а  све  у  склалу  са  поссбно  праба FоLсііИм  посебішм  условима  од  Јавног  

комуналног  предузећа  1Водовод  и  каиализација . 

Квалитст  отпадuих  вода  које  се  могу  упустити  у ализациоНи  систем  дефинише  

надлекно  комунално  предузеће . У  сугіротном , отпадне  воде  које  не  задовоњавају  

квалитет, морају  се  претходно  третирати , одноеНо , пречистити  до  nponucanor 

квалитета , а  пре  упуштања  ујавну  канализац uју. 

до  и3градњс  планиране ализационе  мрсже, плаНом  се  оставња  могућност  да  се  

отпадне  воде  решавају  преко  водонепропусниХ  септичких  јама  на  парцелама  

корисника . Посебно  се  инсистира  на  водонспропусности  
септичких  јама, да  нс  би  

дошло  до  загађења  подзсмннх  слојсва . Септичкс  јамс  треба  поставити  миииМално  3,0 м  

од  траницс  суссдних  парцела . 

Одвођсње  атмосферских  вода  бићс  решено  преко  планuране  нализационе  мреисе  

атмосфсрских  вода, са  оријентацијом  на  постојеће  Мелиорационс  канале, који  

фуккционишу  у  склопу  мслиорационог  слива  
і iковињі

, у  питању  су  канали  К-612 и  К- 

611. 

Упуілтање  атмосферских  вода  Из  раді-іс  зоне  у  мслиорационе  Kaііane 

биће  у  потпувости  контролисано  на  начин  да  ће  се  
атмосферска  вода  из  радне  зове  прво  

ретснзионирати  на  парцелама  корисника, затим  на  две  централне  ретевзије , а  све  у  

цињу  максималног  растерећења  постојећих  
мелиорационих  канала. 

Планом  сс  предвиђа  изградња  примарнс  и  секукдарне
ализационс  мрсХсе  

атмосферских  вода, дуж  свих  постојећих  и  планираНі1Х  улица. 

У  цињу  контролисаног  испуипања  атмосферских  вода  
са  парцсле  корисвика, 

максимална  количина  атмосферских  вода  која  сс  може  дuректно  упустити  у  планирану  

уличну  атмосферску  каиализацију , ограничава  се  на  Q30 1/ѕ/ha ca водовепролусних  
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површина  (кроВови  и  манипулативне  повріпине) при  прорачуну  са  Количином  која  Одтовара  дваДесетоминуој  киши  повратног  периода  двс  ГОДИИС-усвојитu 120 1/ѕ/ha. 
Атмосферске  воде, преко  Q=3О  1/ѕ/ha, морају  се  ретензионирати  у  оквиру  комллекса  н  временски  Одложено  ИсПуштати  у  канализациолu систем. 
Радна  зона  биће  п0делена  у  два  сливна  подручја, источно  и  западно. 
Планом  се  гтредвиђа  изградња  двс  центрајІне  ретензије, једна  за  западнп  слив, а  једна  за  источни  слuв. Унугар  парцела  предвиђекјх  за  пзгралњу  реТензија, реализоваће  се  и  сспаратори  таложници  и  друга  пратећа  опрема  и  објектu, Неопходни  за  несметано  ф  унКционисање  
Атмосферске  водс  из  централних  рстензија  ћс  се  одводитн  у  постојеће  мелиорациОне  канале, који  функционишу  у  сгсдопу  Мелиорационот  слива  Ковињ , прскО  зацевл,ене  канализациоНе  Мреже. Колкчина  водс  која  се  uз  ретензија  Може  упусТитu у  мелuорационе  канајје  условл,ена  је  капацитетом  на  који  су  мелиорацчо  канали  гтројектовани  и  кападитетом  црпне  Станице  Ковил  који  износu 2,35 піЧѕ  (2х1,175 хп3/ѕ). 
Планом  су  предвиђсне  приступне  саобраћајнице  до  ретензија, и  од  реТензија  до  мелиорационих  канала. Унугар  пристутјних  саобраћајница  реазшзоваће  се  неопходна  инфраструктура  за  функционисање  ретензија . 
Профилu канализационе  мреже  дати  лланом  су  оквuрни. Кроз  израду  цројектно  Технипге  документације  прецизно  ће  се  утврдитп  њихови  капацИТети. 
У  обухвату  плана  налазе  се  мслиорациони  канали  К-612 и  К-бІ  1, ouu ce планом  задржавају  у  складу  са  постојећим  стањем, уз  могућност  реконструкције . Уз  јужну  гранuцу  пЛана  налази  се  део  Мелиорационог  канала  К-бОО, он  нпјс  обухваћен  плавом, планомје  дефинисан  његов  заштитни  појас  са  северне  стране. 
Канали  К-61 1-1 и  К-613 немају  своје  парцеле  и  није  их  било  могућс  прецизно  идентификовати  попхто  не  постоје  у  flодлогама  које  су  прибавлене  из  Републичког  геодетскот  завода  за  потребс  израде  плана. Планом  сс  оставла  могућност  Њиховот  озакоњења, уз  услов  да  се  не  ремете  планирани  Садржаји  и  техпичка  решења  дефинисана  планом. 
Процењује  се  да  ће  планирано  техничко  решење  одвођења  отгхадних  и  атмосферских  вода  очувати  и  унаІіредити  квалитет  животне  средине. 

5.5.7.3. Енергетска  инфраструктура  н  електроіјске  комуникацнје  

СпабдевајБе  електрлчном  елергијом  

Hланом  се  у  дслу  снабдевања  електричвом  енергијом  планира  изградња  Нових  капацитета  далековода  110 kV, трансформаторске  станице  (ТС) І  10/20 kV, 20 kV водова, ТС  20/0,4 kV u пратеће  дистрибутивне  мреже  и  мреже  јавног  осветњења. Планирана  електроенергетска  Мрежа  градиће  се  подземно. Предвиђева  је  и  заштита  далековода  110 kV запјтптним  коридором  у  коме  је  изградња  објеката  ограНичена  условима  надлежног  имаоцајавних  овлашћења  
Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативан  угицај  на  животну  средину. То  подразумева  примену  свuх  норматива  и  
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стандарда  који  се  примењују  при  изградни  овакве  врсте  објеката  и  поштовање  
услова  

надле)Існих  органа  и  организација  код  издавања  услова, одобрења  и  сагласности  за  

изградњу  електроенергетских  објеката . 

Слабдевање  ТОПЛОТјјОМ  спсрпіом  
Планом  се  у  делу  сјіабдевања  топлотном  енергијом  планира  снабдевање  

из  

гасификационог  система  и  ОбНоВЈЂИВИХ  извора  енергијс . Снабдевање  из  

гасификационог  система  могуће  јс  са  планиране  гасоводне  мреже  средњег  притиска  

или  из  планираних  мерпо-рсгулационнх  гасних  станица  (МРС). 

Кориілћење  обновњивих  извора  енергије  има  велики  угицај  на  заiптиту  животне  

средине . дати  су  услови  за  коришћење  соларне  енергије , енергије  биомасе  и  

геотермалне  енергије . 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  днЈЂеве  у  овој  области  

одвијају  са  цињем  да  се  спрсчи  негативаи  \ тнцај  на  животну  срсдину. Приликом  

изградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  прописаі [е  мере  заіптите  и  

технички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планиранс  активности  у  вези  са  елсктроенергстс lсом  и  

термоснсргетс ]сом  иіјфј)астј)уЕ(туром  нсћс  иматн  утицаја  ііa очување  и  унапређење  

ісвајіитста  животве  средиі iс. 

ЕлекТроІтскс  комуникацНјс  
Піаііом  сс  предви l)а  повезивање  свих  будућих  објеісата  у  систем  слектроНских  

комуникаuија, изградЕ hом  ПОдзС.МіјС  мрсже  јсви  кроз  којс  ће  пролазити  будућа  

инсталација  електронских  комупикација . планира  се  и  јіостав.њање  мултисервисних  

платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинстпма  у  сiслопу  децентрализације  мре)ке. На  

подручју  плана  могућа  је  и  изградња  базних  стаіјица  и  
антенских  стубова  мобилне  

телефоннје  и  осталих  слектро iгскпх  комуііикацкја . 

Све  активности  везаНе  за  планиране  цнјЂеве  у  области  електронских  

комуникација  одвијаћс  се  са  циЈЋем  да  се  СПСЧH нсгативан  утицај  на  животну  средину. 

уз  све  потребне  мере  заінтите , процсњује  се  да  планиране  аістивности  неће  имати  

утицаја  на  очување  и  унапређењс  квалитета  животне  средиве . 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАННЧАВАЊЕ  нЕГАтиВјЛ  УТИЦАЈА  

І{А  жuвотнУ  СРЕДИНУ  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средиНс, у  складу  са  Законом  о  

заштwП  животне  среднне  (Іслужбени  гласЕјик  РС 1 , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 

72/09-др.закон, 43111-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95118-др.закон), приликом  реапизације  

планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  вnдова  загађења . 

Изградња  привредних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  

нормативима  за  изградњу , уз  примену  теХнологија  и  процеса  који  испуњавају  

прописане  стандарде  )кивотне  средине . 

32 



За  све  пројскте  који  се  буДу  реализовали  у  границама  Измена  и  долуиа  Hлана, утврђује  сс  обавеза  Предузимања  мсра  заштите  животне  срсдине, а  за  пројскте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  лроцени  угицаја  на  живолту  средину  ( Службени  гласник  РСј , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  Пројската  за  које  јс  обавсзна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  сс  може  захтевати  лроцејта  угицаја  на  животиу  средину  ( Службенл  тласник  РС , бр. 1 14/08), обавезно  је  Покрстање  гтостуика  процене  утицаја  на  животну  средину. 

6.1. Заштпта  вазnуха  

Праћење  и  контрола  квајјитета  ваздуха  на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допунама  Hnaua hc се  вршити  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  Рс,І, бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласним  PCT, бр. 11/10, 75/10 и  63/13), одкосно  у  складу  са  важећим  ПроПисима  који  регулипту  ову  област. 
Неопходно  је  обезбедити  праћење  и  пречиіпћавањс  продуката  емисије  на  свим  местима  потенцијалног  ризика  од  емисијс  загађујуhих  материја  у  споЛ.апГПу  средину, сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  Врсдностима  загађујућих  материја  у  ваздух  из  стационарних  извора  загађивања , осим  Постројења  за  сагоревање  ( Службени  гласник  рсІј, бр. 111/15) и  Уредбс  о  транитпојм  предностима  емисија  затађујућих  Материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  ( Службсни  гласітик  РС1, бр. 6/16). Правна  лица  и  прсдузетници  дужни  су  да  Примењују  технимке  мере  у  циЈЋу  смањења  емисије  загађујућих  материја  из  складијгјних  и  др. објеката, а  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  тласник  РСІј, бр. 36/09 и  10/13). 
Велики  извор  аерозагађења  представл)аће  саобраћај , с  обзиром  да  се  на  Предметном  лростору  очекујс  велика  фреквенција  саобраћаја , нарочито  теретног. Смањење  емисије  сумпор  диоксцца  и  олова  у  ваздух, постићuјіе  се  коришћењем  квалитетнијсг  горива  (бсзоловно). 

Озелењавањем  ободних  делова  комплекса  пословања  обсзбсдиће  се  заштита  од  аерозахађења, утицаја  прашине  и  ширења  негтријатиог  мириса, као  и  зајптита  од  буке  настале  као  последица  крстаи,а  терстног  саобраћаја. Врстс  за  озелењавање  трсба  да  буду  из  групе  отпорних  на  аерозагађсње , са  израженом  санuтарном  функцијом, под  условом  да  не  пригјадају  грули  инвазивних . 

6.2. Заштита  земЈbпШТа  

Услови  и  начин  коришћења  Земњишта  на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  доггунама  Плана, обавезују  све, да  приликом  корипіћења  и  експлоатације  земјњишта  обезбеђују  рационазшо  коришћење  и  заштиту  овог  Природног  ресурса. 
Загађивач  земл.ишта  који  испуштањем  опаснuх  и  штетних  Матсрија  загађује  земл.ипјте, дужанје  да  сноси  тројпкове  рекултивације , Односно  санације  земњишта. 
3аул.ене  отпа,цне  воде  са  Паркинга  и  малипулативних  површuuа  и  платоа, морају  се  лрихватuти  лутем  таложника, пречистити  и  онда  уnустити  у  канализацију. Чврсти  и  течии  отпаци  морају  сс  одлагати  у  складу  са  санитарно.хигијенскuм  захтевима. 
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На  поњопривредном  земњипіту  неопходно  је  контролисано  примењивати  

агротехничке  мере  заштите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  
заштите  

биња-пестициди , ђубрива). 

Праћење  параметара  квалитета  земњигпта  је  нсопходно  како  би  
се  спречила  

његова  деградација  услед  иродирања  опасних  матсрија . Земњиште  треба  контролисати  

у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  колнчинама  опасних  
и  штетних  материја  у  

земњишту  и  води  за  Наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (
СлужбснИ  

гласник  РС , бр. 23/94) и  Уредбом  о  граничним  врсдностима  загађујућих , пјтетних  и  

опасних  матерuја  у  земњишту  ( Службени  гласник  РС , бр. 30/1 8). 

6.3. заштпта , увапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заплита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 

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

95/18- др. закон), 
Уредбе  о  граничНим  вредностима  емисијс  загађујућих  матерИја  у  

воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гјіасник  РС1 , бр. 67/11, 48/12 и  

1/6). 
- урсдбс  о  граничним  вредностима  јlриој)итетних  и  приоритетНих  хазардних  

сулстаіЕП  којс  загађују  површннскс  нодс  и  рокОвима  за  
њНховО  достизање  

( Служб iнІ  гласннк  РС , број  24/14). 

- Урсдбс  о  граНичним  врсдностима  загађујућих  материја  у  
површинсКим  и  

подземним  водама  и  ссдименту  и  роковима  за  њнхово  достизање  

(liслужбени  гласник  РС . број  50/12) , односно  гіримсну  свих  важећих  

прописа  који  рсгулишу  ову  област . 

Условно  чисте  атмосферске  водс  са  кровних  и  чистих  
бетонских  површиНа  и  

условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ) чији  квалитет  одговара  Н  класи  воде, могу  

се  без  пречиіпћавања  путсм  урсђених  испуста  који  су  
осигурани  од  срозије, упуштатu у  

отворене  канале  атмосферске  канализације , ГЕуТНИ  јарак , околни  терен  и  затворе l-іу  

атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  поврглина  (
бензинска  пумпа, 

паркинзи, маНипулативне  површине) и  технолошке  отпадне  воде  (од  чишћења  и  прања  

објеката), пре  улива  у  рециnијент, предвидети  одговарајући  лредТретМаН  (сепаратор  

уња, таложник). 

Све  прикњучене  тсхнолошке  отпадне  воде  морају  задовоњавати  
прописане  услове  

за  испунітање  у  јавну  канализациоНу  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  

складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  ( службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  
осим  условно  чистнХ  

атмосферских . Уколико  се  планира  uспуштање  осталих  
отпадних  вода  у  водотоке, 

претходно  се  морају  комплетно  nречистити  (
предтретман  вримарно , секундарно  или  

терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  
квалитета  ефлуента  

према  Уредби  о  граничним  вредностима  смисије  загађујућих  
матсрија  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  ( службеl{и  гласник  РСј I , бр. 67/11, 48/12 и  1/16) и  

Уредби  о  граничі-іим  вредностима  загађујућих  матсрија  у  површинским  
и  подзсмним  
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водама  и  седименту  и  роІсовиМа  за  њихово  достизање  (ІІСЛУЖбСНИ  гласиик  РС , број  50/12). 

6.4. ЗаштјІта  од  отпадних  Материја  
Постулање  са  отладним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  3аконом  о  )травл.ању  ОТпадОМ  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18- Др.закон), Правијпшком  о  начину  скла,Диштења, паковања  и  обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласнкк  РС , бр. 92/10) и  Правклииком  о  условима  и  начииу  СакуГЈл.аЊа, склациПпења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  uJіu за  добијање  енергије  (Іслужбени  тласник  РС , бр. 98/10), односно  у  складу  са  важећим  Прописима  који  регулишу  ову  област.. 
Број, врста  Посуде, места  и  техничкк  услови  за  поставјвање  посуда  на  јавним  поврптинама  дефинисани  су  Правилликом  о  условима  за  поставл.ање  посуда  за  сахупњање  ОтпаДа  ( Службени  лист  Града  Новот  Сада , бр. 19/20 1 1, 7/20 1 4). 
На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  ( Службски  гласник  Града  Новог  Сада , бр. 25/10, 37/10, 3/1 I, 21/1 1 и  13/14), инвеститор  је  у  обавези  да  Приликом  прибавл.ања  лоісацијске  дозволе  прибави  сагласност  оД  надлежиог  ЛШ  Чистоћа  о  потребном  броју, Врсти  И  Месту  за  поставњање  посуда. 
Привремено  складиштење  евентуалјто  присугног  опасног  отпа,ца  врпіити  у  скгтаду  са  члановима  36. и  44. 3акона  о  управл.ању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18). У  случају  коркшћсња  Отладних  материја  као  секуuдарпе  Сировине, улравјБање  отладом  обавл.ати  Према  одредбама  Правилника  о  Условима  и  начиuу  сакупњања, траиспорта, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  КОРИСТИ  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Службеки  гласник  PCІІ, бр. 98/10). Привремено  одлагање  чврстог  отпада, који  се  не  може  ИскористиТи  као  секундарна  сировина, вршити  у  посудамаЈуређајима  одтоварајућет  каПацитета , којима  се  обезбеђује  изолација  отпадтпх  Материја  од  околпог  простора. 
Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  некот  технолошког  процеса, један  је  од  озбињuuх  складишнuх  и  еколошких  проблема. Да  би  се  спречила  неконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпулости  исПопітовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опаснuх  Материја. 

6.5. Мере  затптпте  од  букс  
С  обзиром  на  Подожај  предметног  простора  (јуисно  и  северно  од  ДН  ЈБ-12, па  све  до  железничке  пруге  Нови  Сад  -. Орловат  (РЖП  208)), на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допунама  Плана  могу  се  очекивати  повећани  нивои  саобраћајне  буке. Такође  повећанu нивои  буке  могу  се  јавити  при  кретању  Возила  на  манипулативним  интерним  саобраћајним  Површинама , приликом  рада  проиЗводНЈх  постројења  и  сл. 
Мере  заштите  од  буке  nодразумевају  формирање  зеленог  заштитног  појаса  по  Ободима  привредНuх  комnлекса  и  дуж  саобраћаница , као  и  озелењавање  слободних  повріпина  унугар  пословнuх  комплекса. 
Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајућu мониторинг, а  уколико  Ниво  буке  буде  прелазио  дозво.зЂене  вредностИ  у  околној  животној  средини  у  складу  са  3аконом  о  запітити  од  буке  у  животној  средини  

35 



(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/1 0) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  

отклањање  негативног  утицаја  буке  на  )јСИВОТНУ  срсдину. 

6.6. Заштита  од  јоЈІизују lіег  и  вејонизујућег  зраісња  

Обавезно  је  успоставњање  система  ісонтроле  интензитета  зрачења  
и  нивоа  

контаминације  у  објеістима  у  којима  постоје , односно  где  се  ради  са  изворнма  зрачења  и  

околине  ових  објеІсата , као  и  система  контроле  индивидуалнс  и  колективне  

излоисености  јонизујућим  зрачењима . 

Потевцнјални  извори  зрачења  су: 

и3ВОрИ  нискофреквентног  елеІ(тромагнетског  по.ња, као  што  су: 

трансформаторске  станице , постројење  електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј  вадземНи  или  подземни  каблови  за  пренос  

или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 

базне  ставице  мобилне  телсфоније  којс  се  користе  за  додатно  покривање  
за  

време  појединих  догаi)аја , а  привремсно  се  поставњају  у  зонама  повећане  

осстњнвостИ , 

прнродЈЈо  зрачење  радиоакТнвних  іатсрИјала  радон , појсдини  грађевински  

матсријали  и  др. 

РадІј  зпі]Тите  сгаііоіі uЈІЈпа  о;і  іоІіЈ iзх ]\hеІ  Јрачеііа  потребно  јс  обсзбедити  

услове  за  ефикасну  коЈ-Ітролу  извора  јоіјизујућсг  зрачеЈі )а  и  успосгавити  систематску  

контролу  ралиоактивне  контаминације  животнс  срсдНнс . 

Радн  заштите  од  јоіііізујућег  и  јісјо iіизхјућег  зрачеі l а  НеопходІІО  је  поштовати  

следећу  законсісу  регулативу : 

-Закон  о  радијапиоНој  и  нуклеарној  сијурностН  И  
безбедности  ( Службени  

гласнизс  РС 1, бр. 95/ ј 8), 

-Заісон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласниіс  РС 1 , бр. 36/09) и  

-Правилник  о  границама  излагања  нејоіііізујућим  зрачењима  ( Службени  гласнијс  

РС , бр.104!09). 

6.7. Заштита  првродіпіх  добара  

Ставиште  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅА24, чији  део  ее  

појслапа  са  малим  делом  предметЈ -Іог  додручја , очувати  и  третирати  га  као  зеленило  

посебне  намене . 

На  стаништима  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  
није  дозвоњено  

испуштање  непречишћених  и  непотпуно  прсчишћених  отпадних  
вода, складиштење  

опасних  материја , одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, узимање  

земњишта  за  радове  у  радној  зони, као  ни  обавЈLање  осталих  активности  које  нису  у  

складу  са  очувањем  интегритета  стаиишта  и  постојећих  природних  
вредности . 

У  појасу  до  200м  од  станишта  заuпићсних  и  строго  заштићених  дивњих  врста  

планско-пројектним  решењима  обезбеђује  се  примена  мера  заштите  
дивњих  врста  од  

утицаја  загађења, неодговарајућег  осветЈЂења  и  буІсе. 

У  појасу  од  500 м  од  станишта  заштићених  и  строго  заштићевих  дивњих  
врста: 
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-забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хндролошког  
режима  од  којих  зависи  функционалност  станишта  и  опстанак  врста  и  станипших  
типова, 

-за  озелењавање  није  Дозвоњена  примена  инвазивних  врста. 

У  сзіучају  потребе  за  одводњавањем  дела  подручја  на  коме  се  планира  изградња  
објеката  радне  зоне, nодсистем  канала  у  сливу  за  одводњавање  треба  да  функционнше  
на  начин  којим  се  не  исуијује  влажно  станитпте, односно  не  угрожава  водни  режим  
станишта  зајптићених  и  строто  запітићених  днвл.их  врста. 

Пронађена  теодотпка  н  палеоктолошка  документа  (фосиліј, мннерали, кристалн  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићену  природву  вредност, налазач  је  дужан  да  пријави  надлежном  Министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  прокаласка, и  предузме  мере  захптите  од  уништења, омтсћивања  или  крађе. 

6.8. Заштита  културнпх  добара  
У  зонама  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем  обавезна  су  претходна  

заштитuа  археолошка  нстраживања . 

Обавеза  иавеститора  је  да  придиком  нзраде  пројектнс  документације , пре  изградње  инвестиционог  објекта, исходује  претходне  услове  и  мере  заштите  надлежвог  Завода  за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 
Локалитет  радне  са  окружењем  заузима  део  високе  Старс  обале  Дунава  и  њеног  залеђа, насејваване  од  праисторијског  времена  до  далас, а  која  по  својим  

геоморфолошким  карактеристикама  н  до  сада  регистрованим  лоісалитетима  са  археолошким  садржајем, представња  и  зону  потенцијалних  археолошких  локалитета  
(насеЈва  и  гробазња). Зато  се  инвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  ка  целом  предметном  простору  обавезују  да, уколико  приликом  нзвођења  земзњанuх  радова  каиђу  на  археолошко  налазиппе  или  предмете, одмах  без  одлатања  стану, оставе  
налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  обавесте  надлежни  завода  за  заштиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада. 

6.9. Заштита  зеленпла  и  заштита  зелсннлом  
Што  већи  проценат  квалитетне  вегетације  задржати  на  површинама  где  се  неће  

врптити  радови  на  формирању  радне  зоне  и  осталих  пратећuх  аісгивности , а  на  осталим  
поврптинамаје  очувати  до  момента  отпочпњања  радова. 

Простор  за  зеленило  резервисати  на  локацијама  ка  којима  се  утицаји  раді-те  зоне  
на  окружење  најефикасвије  смањују. 

Уређењс  овог  подручја  подразумева  да  се  планирају  зелсне  површине  у  фуккцији  
заідтите  обрадивих  површина  у  окружењу  од  неповозњдих  угицаја  радиих  делатности  
на  тсомплексима, као  и  у  обрнутом  смеру, ради  заіптите  делатности  од  неповоњних  
утицаја  ветра  и  непожењне  инсолације . 

Главне  функције  ових  зелених  попршина  су  стварање  повоњног  микротслимата , 
заштита  од  праптине  и  гасова, стварање  слободних  nростора  за  краћи  одмор  радника. 
Избор  бијвних  врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње, карактеру  и  
концентрацији  штетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким, фуuкционалним  и  
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дскоративним  својствима . Засади  треба  да  се  карактерипіу  високом  отпорношћу  на  

гасовс, днм  и  прашину. Фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте , при  чему  треба  
избетавати  инвазивне  врсте . У  производним  зонама  зеленило  треба  да  омотући  
изолацију  главних  административних  и  јавпих  објеката  п  тлавних  псшачких  праваца. 

На  граници  предметног  простора  са  оісолиним  намсвама  пожењно  је  избегавати  
врсте  дрвећа  и  ?кбуња  које  представњају  прелазнс  домаћинс  одређених  паразита  
поЈЂоприврсдних  култура  или  воћака . То  су  вртсе  Berberіѕ  ѕp. - берберис, Cotoneaѕter ѕp. 

- котонеастер , Pyracantha ѕp. - ватрени  грм, Ѕorbuѕ  ѕp. - јаребика , Асег  negundo - јавор  и  

сл. 

Ободом  планираних  комплекса  у  функцијп  пословања  треба  планирати  заштитни  

појас  различитс  спратности , од  високе  лншћарске  вегетацје , а  остатак  комплекса  

уредити  на  начин  да  се  несметано  врши  функционисање  и  обавњање  делатноети . 

Паркинг  просторе  равномерно  покрити  вuсоком  лишћарском  вегетацијом , а  слободне  
зслсне  површинс  треба  да  садрже  травни  поісрнвач . 

Садња  дрвореда, једноструких  нли  двоструких , врпіиће  се  прсма  дозвоњеним  

условима  профила  улица . дрворсде  јс  потребно  парцијално  допунити  жбунастим  

врстама , због  6олег  очувања  биодпверзитста . 

На  простору  исіјод  електроенергстских  корпдора  изоставла  се  садња  високог  

дрвеhа. а  у  зависности  од  величинс  новршнпе  под  коридором . формираће  се  нисіса  

полегла  вегетациа . травњаци . јгековИто  би:іс . обіјчаво  воће  и  разне  повртарске  

кулгуре . 

6.10. 3аіптІіта  оД  аіцј!Дсі{ата  

Ради  предузимања  мера  за  спречавање  деса  и  ограничавања  утицаја  тог  удеса)  

потребно  је  гіоштовати  одредбе  Закона  о  смагј)ен)у  ризика  од  катастрофа  и  управњању  

ванрсдним  ситуацијама  ( Службени  гласник  рс , бр. W7/20 8), где  је  наведено  да  је  

привредно  друштво  и  друго  правно  лицс  дужно  да  прибави  сагласност  Надлежног  

министарства  на  израђен  и  доставњен  План  заштитс  од  удеса  у  складу  са  Правилником  

о  врсти  и  количини  опасних  супстанци  на  оснсву  кој uх  се  сачињава  План  заштите  од  

удеса  ( Службсни  гласник  РС , бр. 34/2019) и  Правилником  о  начину  израде  и  садржају  
Пnана  заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС . бр.41/19). 

Град  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  угрожености  од  елсментарних  

Непогода  и  Других  несрећа, па  је  нсопходно , да  ухолико  се  предвиђају  објекти  

привредног  друштва  и  другог  лравног  лица  које  обавња  активности  у  којима  је  

присутна  или  мо?јсе  бити  присутна  једна  или  вијпе  опасних  материја  у  прописаі{им  

количинама , које  управЈЂа  објеістима  специфичнс  делатности  са  аспекта  повиluеног  

ризика  по  живот  и  здравње  њуди  од  несрећа  и  терористичких  активности , обрати  

посебна  па)кња  на  опасности  припиісом  којпх  би  евејпуално  дошло  до  оелобађања  

опасних  материја  и  угрожавања  становништва , материјалних  добара  и  животне  

средине. 

Порсд  тога  Град  Нови  Садје  у  складу  са  чланом  82. 3акона  о  смањењу  ризика  од  

катастрофа  и  управњању  ванредним  ситуацијама  ( Службени  гласник  РС! , бр. 87/201 8) 

у  обавези  да  изради  екстерни  пnан  заілтите  од  удеса  на  основу  извештаја  о  безбедности  

и  планова  заштите  од  удеса  привредних  друпітава  на  својој  територији . 
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6.11. Усјјовп  за  пзградњу  саобраlіајаих  површпіта  За  изградњу  нових  и  рсконструкцају  nостојејјих  саобраћајних  ПОврНпТЈта  обавезно  јс  поlдтовање  одредби: 

- Закона  о  путсвима  ( Службени  гласник  Репубзшке  Србије , бр. 41/18 и  95/18 - др. закон), 
- Закона  о  безбсдности  саобраћаја  на  Путевима  ( Службсни  тласник  Републнке  Србијс , бр. 41/09, 53/10, 101/1 1, 32/13 

- УС, 55/14, 96/15 
- 
др. закон, 9/16 - ус, 

24/18, 41/18, 41/18 -др. закон  и  87/18), 
- Закона  о  запітити  од  Пожара  (,,Службедu гласнИк  РС , бр. 1 ј  1/09, 20/15, 87/18 и  87/18 

- 
др. закон), 

- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  путНи  oGjcіnu u други  слемснти  јавног  пуга  ( Службсни  Гласник  Републике  Србијс , број  50/1 1), 
- Правизптика  О  технички  стандардима  планирања, Пројсктовања  и  изградње  објеката, којима  сс  осигурава  хтссметано  крстање  и  пристуn особама  са  иНВалццитето  деци  и  старим  особама  ( Службени  гласник  РС , број  22/15), 
- Правиллика  о  општим  nравилима  за  Парцелацнју, рсгулацију  и  изградњу  

( Службени  гласник  рС, , број  22/15). 
На  сабирним  и  Приступним  улицама  могућс  је  лрименити  конструктивна  реіпења  за  смиривање  саобра1 аја  у  складу  са  елементима  из  стаццарда  ЅRPЅ  U.CI. 280-285, а  у  скзиду  са  чјі. 161 - 163. Закона  о  бсзбедности  саобраћаја  на  путевима, иако  то  у  графкчком  приказу  ДР-2 није  прилазано. 
На  прелазу  тротоара  прсјсо  коловоза  (минималне  ширинс  3 nі) u дуж  тротоара  изврціити  типско  Партерно  урсђсњс  Тротоара  у  складу  са  Правнлником  о  техНИчкјтм  стандардима  лланирања, пројектовања  и  Изтрадњс  објеката, којима  се  Осuгурава  нссметано  кретане  и  пристуn особама  са  инвалидитетом , деци  и  старuм  особама. 
Тротоарс  израђивати  Од  монтажних  бетОнских  езтсмената  изти  плоча  који  Могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитuх  Намена  саобраћајдих  повріпина. Порсд  облИковног  и  визуслног  ефекта, то  има  практИ tату  сврху  код  изградњс  и  реконструкцИјс  комуНаЈnіИх  водова  (инсталација). Козјовоз  и  бИЦИклистјтј  стазе  завріпно  обрађивати  асфалтним  застором. 
Ширина  Коловоза  у  узшчној  мрсжи  износи  6 nі, a уједносмсрним  улицама  3,5 n. 
Тротоари  за  .цвосмерно  крстање  Лептака  морају  бити  минималне  ширинс  1,бгіі, а  бИцИклистиче  стазе  минимајјНе  ширинс  2,0 тп  
Саобраћајне  Површинеје  могуће  реализовати  фазно. 
Приликом  израде  пројектне  документацијс  могућа  је  дсфинисање  поврјлина  за  аутобуска  стајалишта, као  и  блаже  Корскције  Трасс  Тротоара  и  бицшслиси t стаза  од  рспісња  приказаном  у  графичком  приІсазу  дР-2 и  карактсристичним  ЛОПрсчним  профизшма  улица, уколико  управл.ач  јавним  пОврпГииаа  то  захтсва, а  за  то  постоје  
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специфични  разлози  (очувањс  постојсћег  квалјјтетног  растиња, подземне  и  надземнс  

инфраструктуре  и  сл.). Овакве  иитервенције  могуће  су  искњучиво  у  окВиру  
постојсћих  

и  планираНих  јавних  поврнlина. 

Услови  и  начин  обезбеђпвања  прЈістуііа  nарцелп  

Свака  Новоформи1)ана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  
јавну  

саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  ние  назначен  у  
графичком  приказу  ,,Гілан  

регулације  површина  јавнс  намене . Уколико  јс  тај  приступ  колски  и  намењен  

путничким  аутомобилима , он  Не  можс  бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  оД  б  nі, , Док  за  

теретна  возила  може  бити  шири  од  бм. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  2 колска  приступа  прсма  

истој  саобј)аћајној  површиНи  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5м. У  

случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  
саобраћајне  површине  

(улице), колски  приступ  сс  по  ііравину  дајс  на  ону  саобраћајпу  
повріпину  (улицу) која  

је  мањег  ранга . Грађсвиііска  парцела  која  јс  іјамсњепа  породичном  
становању  по  

правилу  можс  имати  максимално  колски  приступ  по  парцели . 

Шириіш  приваТноі  гiролаза  за  іі apnenC КОС  немају  лиректан  приступ  јавној  

саобраћајној  површп ) іі i іі c може  бііті  мајіа  un 25 м. Обскги  у  приврсдним  и  

индустријским  зонама  морају  обсзбсд nтіі  іірстивпожарііи  пут  око  објеката , іcoju ne 

моке  бити  ужи  од  3,5пі , за  једносмсрну  ісомуі- Икацију , одііосно  бм  за  двосМерно  

кретање  возила . Висина  пролаза  мора  бити  мвнимално  4 nі . 

положај  колског  приступа  парцсли  зависи  од  диспозиције  објеката  
на  парцсли , 

али  тако  да  јс  он  могућ  само  у  зоНи  улазНо-излазНШ  кракова  раскрснице  уз  nоштовање  

услова  да  он  нијс  ближи  од  10 јп  ол  почетка  лспезе  коловоза  улазно -изла3ног  крака  

раскрсницс  и  правила  безбедности  саобраћаја  дефинисане  важећом  законском  

регулативом . 

На  прелазу  колскоГ  гірилаза  парцслама  прско  тротоара , односно  бициклистичке  

стазе, иивелационо  реLuење  колс l(ог  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  

бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увск  у  uстоМ  нивоу. Овакво  репЈење  трсба  

применити  ради  указивања  на  приоритетно  крстање  пешака  и  бициклиста, у  односу  на  

возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквнру  партерноГ  уређења  тротоара  потребно  

је  бојама, материјалом  и  сл. у  истом  нивоу  или  благој  денивелацији  издвојити  
или  

означити  јсолски  пролаз  испред  пасажа. 

Постојсћа  саобраћајница  на  катастаркој  парцели  бр. бб2б/ К.о. Каћ  остаје  у  

функцији  саобраћајнице  у  постојСћој  ширини , до  реализације  режијске  саобраhајнице  

у3 државни  пут. 

ПарклраіІе  н  гаражирање  возила  

Приликом  Нове  изградње  3а  паркирање  возила  за  сопствене  
потребе, власници  

објеката  свих  врста  по  правилу  обезбеђују  простор  на  сопстВеНој  
грађсвинској  парцели, 

изван  јавне  саобраћајие  повріпине . 
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Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  табариту, изваи  габарита  објекта  или  надземно, на  грађевинској  гтарцели . Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  угврђивању  Иuдскса  изграђености, односно  индекса  заузетости  грађевинске  парцеле, а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе. 
Паркинзи  требају  бwхи  уређени  у  тзв. перфорираним  плочама 1, Ііпрефб таикостеним  пластичаим  или  сличним  елементима  (Типа  бехатон  - растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  Ітодлоге, дОВоЈЂне  за  навожење  возила  и  истовремено  омотућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде. Onu могу  бити  и  у  боји, а  све  у  фуакцаји  вођења, раздвајања  и  обележавања  различјпuх  намена  саобраћајних  површина. 
Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  дефинисаие  мсре  и  начиш  обелегсавања  места  за  паркnрање  за  различите  врсте  паркирања. На  местима  где  се  rіланира  паркирање  са  препустоМ  (наттсрил)ем) према  тротоару, ако  није  предвиђен  зелени  појас, нзградитИ  грааичнике . У  оквиру  ІТаркиралиа, где  је  то  планирано, резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркикг  места  планира  по  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираuих  паркинга. 
Такође  је  потребно  изврліитн  резервацију  паркинта  у  складу  са  Правuлником  о  техјтuч стандардима  планирања, пројекговања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметаио  кретањс  и  приступ  особама  са  инвалHдитетом, деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласнuк  РС , број  22/15). Близу  улаза, Односно  излаза  резервисатИ  простор  за  паркирање  возила  иавалида  у  скла,цу  са  овим  Правизптиком . 

Условп  за  несметапо  кретање  и  приетуп  особама  са  пнвалидјттетом , деци  и  старим  особама  

Приликом  пројетповања  објеката, саобраћајних  и  пешачких  површиша  примешnи  Правилuик  о  ТСХНИЧКИМ  стаHдардима  планирања, пројектовања  и  изградњ  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  nриступ  особама  са  инвалидитетом  децu и  старим  особама  (,,Службени  Гласник  РС , број  22/15). 
У  оквиру  сваког  појединачаог  nаркиразшnјта  обавезно  прсдвидети  резсрвацију  и  обележавање  паркинг  Места  за  управко  паркирање  возијја  іпхвалида, у  складу  са  стаuдардом  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2005. 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комунитсације  у  Објектима  пројекговати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретаuе  и  пристул  особама  са  ИнвалИдитетом, деци  и  старим  особама. 

6.12. Мере  заппите  у  областп  водпе  инфраструкгуре  

6.12.1. Условјт  за  Изградну  ВОдоводне  мреже  
Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине, између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућиости  у  зеленом  појасу  једнострано  или  обострано  утсоликоје  улuчни  фронт  шири  од  20 іn. 
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Трасе  ровова  за  полагање  ЕОДОВОДНС  инсталације  се  поставЈвају  тако  да  водоводва  

мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  

инфраетруiстурс. 

Минимално  хоризонтапно  растојање  водоводНе  
објеката  инфраструктуре  је  0,7-LO m, a вертикапно  
других  инсталација  и  објеката  инфраструктуре  О,5м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњнс  ивије  
инсталација  и  објеката  иифраструктурс . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  
одгоВарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мрсже  испод  објеката  високоlраДње  

минимално  одстојање  од  темсла  објеката  износн  од  1,0 гл, али  тако  да  Не  угрожава  

стабилност  обј  еката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  

месту  планираног  прикЈБуч i(а  на  постојећи  НСВОВОД , дубину  прикњучка  спести  на  

дубину  постојсћсг  цсвовода . 

На  проласку  цевовода  нспод  пуга  предвІіде [Н  заштитнс  цеви  на  ду)киnи  већој  од  

ширине  пута  за  мип. .0 м, са  сваке  стране . 

На  траси  јіојог  дистр lјбутіњног  водовбла  прсдІ i і  дегН  одговарај  ућм  број  хидраната  

у  свсму  прсма  важсћим  пронпсима . Гјред iіост  ;kі r ІІ  уградњи  надземн nх  хидраната .  

Јавно  комунално  предузсћс  Водовод  и  канализација  обсзбеђује  у  нормалним  

условима  водоснабдевања  количине  воде  од  5 л!с  са  притиском  од  0,5 bara, за  потребе  

против  пО)І(арне  заштите  (хндрантска  мрсжа, спр lн lклср  систсм.....). 

За  потребе  саіитарнс  водс  у  нормаЈінНм  усјјовима  водоснабдева tbа  Јавно  

комунално  предузећс  Водовод  и  каігализацііја  обезбсђује  притисак  На  месту  

приклучења  о  2,5 bara. 

6.12.2. Услови  за  изградњу  јјајіпзаці!оІје  мреже  

Трасу  мре)ке  кавализације  атмосферске  і  фскаЈше  капализације  іјолагати  
у  зони  

јавне  површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  
једнострано  или  

обострано  уісолико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је 200 јпм, а  атмосферске  

канализације  250 мм. 

Трасе  отпадне  и  опіілс  канализације  се  поставлају  тако  да  се  задовоње  
пропиеана  

одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објеј(те  инфраструктуре . 

Минимално  хоризовтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструl(туреје  1,0 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  
високоградње  

минимално  одстојање  Од  темела  објекта  износи  і ,O m, anu тако  да  не  угрожава  

стабилност  објеката . 

мреже  Од  других  инсталација  и  
растојање  водоводне  мреже  од  

НОВОГ  цевовода  до  споЈЂне  ивице  

услове  пројектом  предвидети  
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Сви  објекти  за  саКуплане  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  заштићени  оД  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања. 
Минимална  дубиЈІа  изнад  канализационих  цсви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  иНдивццуалних  објеката), а  на  месту  планираног  прикЈЂула  на  постојећи  цевовод, дубину  лрикњучіса  свести  на  дубину  лостојсћег  цевовода . 

На  траси  предвццети  изтрадњу  довоњјгог  броја  ревизионих  шахтова  на  прописајтом  растојању  од  160-200 DN, a максимум  50,0 nі. 
Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  поврпјина  пре  упутптања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општет  типа  Града  Новог  Сада, иора  проћи  третман  на  селаратору  лахих  нафтпих  деривата  и  песколову. 
Директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређенuх  водонепропусних  поврјдина  и  са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 Џѕ/hа  , при  прорачуду  са  Количкпом  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  дпе  године-усвојити  120Lѕ/hа. 

Све  количине  изнад  навсденuх  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  nоступно  уnуштати  у  плаиирану  атмосферску  канализацију . 
Ретснзија  за  лрихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  уиутар  парцеле  корисника. 

Прихват  канализације  отпадних  вода  гІланирати  из  санитарпих  чворова  и  кухиња. 
Отпадне  воде  морају  задовојІ,ити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарио-тсхиичхим  условима  за  испуштање  отпаднuх  вода  ујавну  каналнзацију  (Службеии  лист  Града  Новог  сада  бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 

- др. оддука). Уколико  исте  не  задовоњавају  наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

ВОДIІИ  уСЛОВІІ  

За  планнрање  садржаја  и  намене  простора  и  извођење  радова  у  зони  мсднорационих  каиала, планирати /уВати: 

Планским  рсшењсм  се  не  сме  уГрозити  слободан  Гтротицајни  профил  
мелиорационих  каиала  у  свим  усдовима  рада  система, као  ни  стабилиост  
дна  и  косина  канала; 
Континуитет  и  лравац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  
(заШтатди  појас  канала) мирине  од  најмање  5,0 м  од  обале  канала, 
сачувати  за  пролаз  и  ра,ц  механизације  која  одржава  канајі  (услов  број  
8 .2). 

У  овом  заппитном  појасу  канајіа  није  д03в0лена  изтрадња  никаквих  
објеката, поставњање  ограде, депоновање  материјала, садња  дрвећа, као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  фуикција  или  угрожава  
стабилност  канала  и  омета  редовно  одржавање  канала; 
Поставњање  подземне  инфраструктуре  на  Водном  земњиптту, паралелно  
са  каналом, планирати  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  линији  
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границе  парцеле  водног  земњишта  (парцела  канала), односно  унутар  

тіарцеле  водног  земњиLuта  на  одстојању  највише  до  1,0 м  од  граиице  

парцеле  и  даје  обсзбеђено  улравпо  растојањс  између  трасе  инсталације  и  

ивице  обале  канала  најмање  у  ширини  инспекционе  стазе  (заштитног  

појаса  канала) према  услову  8.2. 

ПосТавЈЂање  линијског  објекта  извајІ  парцеле  водног  земњишта, 

паралелно  са  кајјалом , плавиратп  нзван  ширинс  инспекциоНе  стазе  

(заштитног  појаса  Ісапала) према  услоВу  $.2. Линијсіси  објекат  поставити  

најмање  1,0 гn испод  коте  терена  и  обезбедити  од  утицаја  механизацијс  за  

одрисавање  канала . Укрілтања  инсталација  са  каналом  планирати  што  је  

могуће  ближе  углу  од  90° у  одпосу  на  осу  ісанала  и  удањити  минима)UІО  

5,0 м  од  ивице  гіостојећег  мостаlпропуста  односно  минимално  за  ширину  

заштитног  појаса  планиране  инсталацнје, yІconukO је  прописан  појас  

запјтите  инсталације  шири  од  5,0 гл ; 

Саобраћајне  површине  плаввратіі  изваіі  парцеле  водног  земњишта  

(парцела  канала). Уколико  је  потребна  саобраНајна  комуникација -

повезиваі bе, леве  и  деспе  обаме  канала, исту  је  могуће  планирати  уз  

изградњу  мосјова /пропуста , тако  да  техНичк () рсіпсњс  пропуста  мора  

обезбеднтіі  постојсћи  водііп  рсжпм  ІІ  одржавагіе  стабилмости  дна  и  

косина: 
У  каналс  за  одводњавањс  можс  сс  планирати  упуштан)е  атм0с4)срске  воде  

уз  услов  да  се  поштују  хидролош lсо-кидраулнчке  караістеристике  

(ісагјацитет) рсципијента . Плапским решсњем обезбедити  

функционалност  хидромслиорацпоног  система , услове  одржавања  водних  

објеката  и  сuгурііост  од  преливања  по  околном  тсрену ; 

Атмосфсрске  воде, претходно  ослобођене  муа, вегстације , масти, уња, 

нафтних  деривата , лебдећих  и  пливајућик  материја, упуштати  у  канан  

путем  уређсних  испуста, на  начін  којим  сс  неће  нарупавати  стабилност  

обале  канаЛа; 

Водоснадбевање  објеісата  у  обухвату  Плана  решити  преко  постојеће  и  планиране  

јавне  водоводне  мре)Ісе  према  условима  надлеuсіІог  комуналноГ  предузећа  и  складу  

са  општим  концептом  водоснадбевања  ва  нивоу  града  Новог  Сада; 

Воду  потребну  за  технолошки  процес, укопико  се  не  може  обезбедити  из  јавног  

водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  подземних  вода  

према  наменu, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  7 1, 

ЗакоіІа  о  водама . 

Корисниіс  је  дуuсан  да  воду  ісористи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  

коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цнњеви  животне  средине. 

Техничко  реілење  базирати  на  рационалном  и  економичном  коришћењу  воде, 

уважавајући  следеће: 
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Подземне  воде  са  квалитстом  логодним  за  пиће  користе  се  само  за: снабдсвање  становништва  санитарно -хијенске  nотреб; напајање  
Стоке, за  потребе  индустрије  која  захтева  Висококвалитетну  воду  
(прехрамбека, фармацеутска  и  др ) и  потрсбе  малих  потрошача  (испод  1 1/5) и  не  могу  се  користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, нити  на  начии  који  би  неповојЂнd утицао  на  количину  И  Својства  воде; 
Корисник  је  дукан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  Вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  ЦиЈЂеви  Животне  Средине. Коримћење  вода  за  снабдевање  становништва  водом  за  пнће, санЈітарно- ХиЈијеfl потребе, напајањс  стоке  и  одбрану  земЈЂе  има  Приоритет  над  корншћењем  вода  за  остале  намене; 
Воде  из  изворишта  површинскuх  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдсвање  водом  за  пићс, могу  се  користити  само  ако  је  То  коришћење  у  складу  са  водним  билансом  И  ако  су  претходно  обавл.ени  нстра)кни  радови  у  складу  са  Законом  о  водама, Односно  хидрогеолошк n Истра)кни  радови  у  складу  са  условИма  и  начином  извођења  геолошких  
Истражијзања , према  закоку  којим  се  уређују  геолошка  Истраживања  која  обухватају  утврђиваа)с  резерви, издашност  и  квалитет  воде  на  одрееном  изворипјту. 

У  Површинске  и  подземне  воде, 
Материја  које  могу  угрозити  квалитет  
хемијску, биолоппсу  или  бактериолошку  
(стаВ  9) Закона  о  водама. 

забрањено  је  уношењс  опасних  и  штетних  
(еколошки  статус) тј. узроковати  физичку, 
ттромену  вода  у  складу  са  чланом  97. и  133. 

Забрањено  је  у  водотоке  ислуштањс  било  каквuх  вода  осим  условно  чистuх  атмосферских . Уколико  се  планира  исгјуштање  Осталих  отпаднuх  вода  у  водотоке, претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , flримарно, секуnдарно  или  терЦијално), тако  да  задовол.авају  прописане  граничне  вредности  хсвалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностuма  емисије  загађујућих  материја  у  водс  и  роковима  за  њихово  достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујући  материја  у  површинскnм  и  лодземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  Достизање. 

Забрањено  је  у  лодземне  воде  уnошење  загађујуђјіх  материја, односно  узроковање  погоріпања  постојећет  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  поврјпинским  и  подземнИм  водама  и  седименту  и  роісовима  за  њихоВо  достизање ; 
Ллаnско  ремење  мора  бити  у  складу  са  Општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозИције  отпадних  вода  на  нивоу  града  НоВи  Сад; 
Планском документацијом  предвидети  сепаратни  систем  канаЈтизационе  мреже: посебно  за  условне  чисте  атмосферске  воде, посебно  за  запрЈЂане  и  зауЈЂене  атмосферске  отпадне  воде, посебно  за  санитарно-фекалне  отпадне  воде  и  nосебно  за  технолошке  отпадне  воде, Дефинисати  реципијент  свих  отгтадних  Вода. Сви  
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објекти  за  сакупњање , одвођење  и  пречиІпћавање  отпадних  вода  морају  бити  

водонепропусни  и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издани ; 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  КРОВниХ  попрілина, надстре lлница  и  сл., чији  

квалитет  одговара  11 јсласи  вода  могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  јавну  

атмосферску  канализацију  yKOnuІCO постоји , мелНорациони  канал  за  одводњавање , 

околне  површине  и  др, путем  уређених  испуста  КОЈИ  су  осигурани  Од  ер03ије  

за  атмосферске  воде  са  зауњеНих  и  запрњаних  површина  (бензинска  пумпа, 

одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник). Квалитет  ефлуента  мора  

обезбедити  одржавање  11 класс  воде  у  рецинИјенту . Планом  предвидети  чишћење  

истог, начин  одлагања  и  складиштења  издвојенігх  материја  (уња  и  седимента) на  

сепаратору  и  таложнику, на  начин  да  сс  у  потпуности  обезбедn запітита  

повргпинских  и  подземних  вода  од  загађивања ; 

Плапирати  одвођење  санитарно -фекалн iіх  отпадних  вода  и  примарно  

пречишћених  технолопЈјСих  отпадних  вода  у  јавну  іСанализациону  Мре)іСу  са  насењским  

ИлИ  централним  постројењем  за  пречишћавање  оТпадНих  вода  (ГЈПОВ), у  складу  са  

општИм  коНцептом  каНалисања , пречишћавања  и  диспозицијс  отпадНих  вода  na 

нивоу  града . Услове  н  сагласност  за  пригСЈuучсње  прнбавитu од  надлежног  

комуналног  предузећа ; 

УІСОЛиКО  јавни  анализацНони  спстсм  нис  іІзграђен  у  блнзини  обеката  у  іСојима  

се  отпадІ iе  воде  продусуу . а  у  оквНру  обухвата  ГhаіІа, до  (ІзграДње  исте , предвидети  

да  се  саНитарно -фскалІіе  отпаднс  воде  могу  ;ІСІІуІІІ (атн  У  волонепропуснс  септичке  

јаме  које  ће  празннти  надјје )ІСНО  комунално  гіредузећс ; 

3а  техноЈіошісс  отпадне  воде , у  зависносги  од  врсте  нстих , планИратн  изградњу  

уређаја  за  прИмарно  пречишhавање  овНХ  вода  іСако  бн  се  еуфлент  довео  до  

квалитета  прописаног  Урсдбом  о  гранич lІам  вредностНма  емисије  загађујућих  

материја  у  воде  и  роіСовима  за  њихово  достизапс ; 

ТехнолоlпІСс  отпадне  воде  прс  упуштања  у  јавну  канализациону  мрежу  морају  

задовоњити  гјрописане  услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију  према  
условима  и  

уз  сагласност  надлежног  комуналноі  прсдузећа , у  сІСладу  са  општинском  одлуком  о  

условима  за  испуіптање  отпадних  вода  у  јавну  іСанализацију  и  у  складу  са  
Уредбом  о  

граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  

достизање ; 

Уколико  грејање  објеката  не  може  да  се  рсши  на  други  начин, при  
планирању  

грејања  објеката  уградњом  топлотних  пумпи  којс  користе  подземну  
воду  као  тОплОТни  

извор, ува)кити  следеће : 

- Подземне  воде  квалитетом  погоднИм  за  пuће  се  не  могу  користити  за  

техnичке  потрсбе, према  члану  72. 3акона  о  водама. 

- 3а  изградњу  бунара  за  потребс  грејања  прибавити  акта  у  с1Сладу  са  

законом  који  уређује  еНергетику  и  рударство . 

- Уісолико  се  вода  након  коришћења  за  потребе  грејања, непромењеног  

квапитета, враћа  у  исти  водоносни  слој , за  таіСав  објекат  није  потребно  

исходовати  водна  акта. 
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- Уколико  се  вода  након  коришћења  исгіушта  у  реципијент  (канализација, отворени  канали  и  др.), обавсза  је  за  корипјћење  и  испуштање  во,де  прибавити  водна  акта  у  складу  са  Законом  о  водама. 
- Атмосферске  воде  из  радне  зоне  се  усмеравају  ка  мелиорационом  сјшву  КовиЈЂ . 

Подаци  о  сливу  ЦС  КовијЂ : 
дужина  свих  канала  у  сливу  је  82.691 м, а  каиалисаност  слива  је  24,65 m/ha. Реципијент  сливаје  река  дував. 
цс  Ковил,, чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућет  Мелиорационог  подручја, има  капацитет  оД  2,З5мЗ/м  (2х  1,175 м3/ѕ)- Локација  ЦС  је  ua стационажи  кт  27+343 насипа  ј  одбрамбене  линијс  леве  обале  дунава, са  брањене  стране. Режим  радних  нивоа  ЦС  1Ковињ : 

- кота  радног  нивоа  угсњучења  73,00 mnm, 
- кота  радног  нивоа  искњучсња  72,40 мпм. 

Подаци  о  мелиорационим  каналима: 
Kauan К-600 - главни  канал  слива  цс  Ковињ  дужине  114.700м. Површина  припадајућег  сллва  канала  је  3354 ha. Пројектовани  хИдраулИчки  елементи  канала  су: шнрина  дна  в=З,5-1,Ом; пад  нивелете  дна  Ј  = О,1%о; количина  воде  Q=З,35м3/ѕ, Bucuua воде  Н  = I,2-1,бм. 
Калал  К-61 1 - дужина  канала  1=150 nі, ca поврпіином  припадајућет  слива  од  15hа. Пројеіповани  хПдраулИчки  елементи  каиала  су: ширина  дна  b = І,Отn; пад  Нивелете  дnа  Ј  = О,4%о; количииа  воде  (Q=90 llѕ  висина  воде  h = 0,5м. 
Канал  К-612 - дужина  канала  1=275 м, са  поврціином  лрипалајућет  слива  од  15 ha. Пројектовани  хидрауличјси  елсменти  канала  су: ліирина  дна  b=1,0 м; пад  Нивелетс  на  Ј=О,4%о; количнна  воде  (Q=90 llѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 гп. 
Канајј  К-613 - дужина  канала  I=275м, са  поврnіином  припадајућег  сјінва  од  20 ћа. Пројегаовани  Хидраулички  елементи  канала  cy: іnupuna дна  b=1,Orn; пад  нивелете  дна  Ј=0,4%о; колнчина  воде  Q=120 llѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 м. 

6.13. Мере  заштпте  у  областп  енергетсхсе  нпфраструктуре  и  елекгролских  хсомуптткација  

6.13.1. ЕлекТрОепергетсЈІ  спстегх  
Као  заштиту  од  електромагнетнот  зрачења  надземних  водова  н  као  заштиту  самог  вода  Поштовати  сигурносне  висине  и  сигурносне  удалености  uз  Правилника  о  техгјичјсuм  нормативнма  за  изградг.у  надземних  водова  од  1 kV до  400 kv. Такође  ггопітовати  Закоn о  заіптити  од  нејонизујућих  зрачења  и  подзаконске  акте. Током  Изградње  електроенергетскот  вода  долази  до  тренутне  деградације  земЈЂишта  услед  Ископа  или  до  евентуајше  сечс  растиња  на  деоницама  проласка  іpace вода. Неопходно  је  због  тога, приликом  поставњања  вода, укопавање  вРПіити  у  ров, у  што  већој  мери  pytnіo, чиме  ће  се  запјтитити  постојећа  вегетација  од  мојућет  Оштећења. 
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6.13.2. Снстем  сііабдсваи.а  топлотвом  епсргпјоІ  

Током  изградње  гасовода, на4)товода  и  продуктовода  долази  до  тронутве  

деградације  земњишта  услед  ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  
деоницама  

проласка  трасе. Неопходно  је  због  тога, приликом  поставЈвања  инсталације , укопавање  

вршити  у  ров, у  што  већој  мери  ручно , чиме  ћс  се  заштитиТИ  постојећа  вегетација  од  

могућег  оштећења. При  изградњи  мернорегуЈІап uоНмх  гасних  станица  (JvWC) формира  

се  заштитна  Мрежа  или  ограда  око  МРС  која  мора  бити  удаЈЂена  
иајмање  Згп  од  

сгјоЈЂних  зидова  МРС  и  висока  најмање  2ш. Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објеката  

мора  изноасити  најмање  ЈОш  (за  притиске  до  7 бара), односно  15ш  (за  притиске  веће  од  

7 бара). 

6.13.3. Електронске  комупвісацПје  
У  току  експлоатације  водова  електропских  комуникација  нема  

негативног  угицаја  

на  )КИВОТНУ  средину , а  у  току  изградње  моЖе  доћи  до  прнвремене  
деградације  

земЈЂиІі1та  која  се  иеуТраЈжзује  Ісаснијим  затргіавањем  рова  и  ниlзелацијом  са  околним  

земјвиштем . 

Антенске  стубове  и  базне  станице  проскТоВаТи  у  складу  са  важећим  

ііравилницима  и  гехіјичким  іірописНма . Обавсзпо  поштовати  свс  одрсдбс  о  начииу  и  

исгінтивања . раіинама  ІІзлагајі .а еііндені tнЈ  n извора  нсјонизујућах  

зрачсг bа. 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКНХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  
НА  

ЖHВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  НИЖИМ  XHJEPAPXHJCKHM HHBOuMA H 

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  HPOJEKATA HA ЖНВОТНУ  СРЕдіп{У  

Према  члапу  б. Закона  о  стратсшкој  продсни  угицаја, Извештај  о  
стратешкој  

процени  садржи  разрађсне  смернице  за  планове  или  програме  
на  Ни)јСИМ  хијерархијс lсим  

нивоима  које  обухватају  дефинисање  потрсбе  за  израдом  
стратешких  процена  и  

процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину , одређују  аспекте  заштите  животне  

срсдине  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животву  
средину  планова  и  

програма  нижег  xujepapxujcіCOr нивоа. 

Ако  јс  план  или  програм  саставни  дсо  одрсђене  хијерархијске  
структуре , 

стратеЈлка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  
складу  са  смерниіама  

стратешке  процене  утицаја  ііa животну  средину  плана  или  програма  випЈег  

хијерархијског  нивоа. 

Скуппітина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  
врсте  планова  за  

јсоје  се  израђује  стратепзка  процена  утицаја  на  животну  
средину. Овом  одлуком  

одређене  су  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процсна  
утицаја  на  животну  

средину  и  то  за: 
- просторни  ппан  Града  Новог  Сада, 
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- генераЈши  ллагт  града  Новот  Сада, 
- планове  тенералне  регулације  насејг,а. 
Поред  наведених  планова, стратешка  процена  утицаја  на  ?Хсивотну  средину  израђује  сс  за  nланове  генерајтје  регулације  делова  Насел,сних  места  и  планојза  детал,не  регулацијс, којима  се  обухватају  Простори: 
- заштићених  природнuх  добара  и  њихове  заштитне  зоне, 
- ра,цних  зона, Комукалних  ПоВрпјина, енсртетских  објеката  и  ифраструктурних  коридора, 

за  ексnлоатацију  природнuх  ресурса, 
- обала  и  простора  природних  и  вегптачких  Водотока  и  атсумулација, 
- система  за  одбраиу  од  всликих  вода, 
- клизншта  и  
- угрожени  ерозијом  и  бујицама. 

За  све  пројекте  Који  се  буДу  реализовали  у  траницама  обухвата  плана, утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  Животис  средине, а  за  пројекте  који  моту  имати  утицаја  на  живоіну  средину  у  сісладу  са  Законом  о  ггроценн  утицаја  на  )КПвотну  средину  и  Уредбом  о  тгврђивању  Листе  пројеката  за  које  јс  обавезна  продсна  утидаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  Процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  јс  покретањс  Поступка  процене  утицаја  на  КиВОтну  срсдијту. 
Студију  Процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  цијЂем  да  се  приКупе  подаци  и  предвuдс  утицаји  на  здраве  ЈЂуди, флору  и  фауну, зсмЈіиште, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  Чинилаца  на  сваком  од  наведених  објската, као  и  мере  којима  се  иттетни  тгицаји  могу  спречити, смањити  uJІu ОТклонитП. 

8. пРогРлм  ПРАЋЕЊЛ  СТАњл  ЖHВОТНЕ  СРЕДHНЕ  У  току  СГГРОВОЂЕЊА  ПЛАјL4 (МОіЈитоРијu) 

Успоставњање  система  праћсња  компонсната  животне  средuuе, је  део  страТешКог  определсња  у  очувању  изузетних  прнродаих  и  културно-историјских  вредности  природнот  добра, уз  одрживо  коришћењс  ОбновЈЂивих  природттих  ресурса. Због  тота  израда  катастра  загађивача  на  Територији  општине  и  развој  мониторинг  система  представња  један  од  приоритета  заштите  )гСивоТве  срсдине. Резултати  мониторинга  на  најбои  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  адскватног  и  правовременог  реаговања, Хсориговања  започетих  активности  и  тестuрања  исправностu утврђених  програма  замтите  и  развоја . 
Према  члану  69. Закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласниК  РС1 , бр. 

135/04, 36/09, зб/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/1 8, 95/18, 95/18- Др. заКон), цињевн  Програма  праћеп,а  стања  животне  средине  су: 
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обсзбсђење  мониторинга ; 

- дсфинисањс  садржине  и  начина  вргпења  мониторинга ; 

- одређивање  овлашћених  организација  за  обавлањс  мониторинга ; 

- дефинисање  мониторинГа  загађивача ; 

- успоставњање  информационог  система  и  дефинисање  начина  доставњања  

података  у  цињу  вођења  интегралног  кататра  загађивача  и  

увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  према  прописаном  

садржају  извештаја  о  стању  ЖИВОТНС  средHне. 

Основни  параметри  који  треба  да  сс  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  
треба  да  

обухвате  главне  компоненте  ?Јсивотне  срединс ; 

землиште , 

- воду, 

- ваздух , 
буку . 

Поред  праћења  ових  основних  параметара  )кивотпе  срсдијІе, прате  се  и  други  

парамстри  јсои  указују  на  квалитет  животне  средпнс . nrі p. мониторинг  отпада . 

У  цилу  свеобухватиог  сагуједавања  свііх  проблема , потребно  је  додатно  

консултовати  све  ііадЈісжпс  органс  и  оргаНи : аНІіје  како  би  се  стВориЈЈа  савремеНа  

мрежа  која  одговара  свим  европскНм  стандардима , имајући  у  виду  да  је  запјтита  

животне  средине  веома  важан  сегМејіТ  папјег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Мониторинг  зсмЈЂвшта   
Лктивности  на  мониторингу  квалитета  земјbншта  на  простору  у  обухвату  Плана  

подразумевају  праћење  стања  и  промеііа  у  оквиру  следећих  параметара  земњишта: 

физичко -хемијске  карактеристике  (опLііти  параметри : физичко  хемијски  

поісазатеЈЂи  квалнтета , микроелсмеНТн  тешки  метали , специфични  

органски  полутанти : угЈвоводониаџі , пестициди ), 

- микробиолоіпке  карактеристике  (садржај  органске  материје , укукан  

садржај  органског  угњеника, садржај  опасних  и  пітетних  материја, теппсих  

метала, минералних  уња  и  др.). 

Праћење  параметара  квалитета  зсмњишта  је  пеопходно  вршити  у  
континуитету  

дуги  низ  годива, на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидентНа  угроженост  

параметара  стања  животне  средине . 

ј(онтролу  квалитета  землишта  потребно  је  спроводити  у  складу  са  
Законом  о  

заштити  )кивотне  срединс  ( службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 

72!09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/]8, 95/18- др. закон), Правилтиком  о  

дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земјЂишту  и  
воДи  за  

наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (1 службени  гласник  Рс , број  23/94) и  
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Урсдбом  о  траничним  врсдностима  загађујућих, штетних  и  опасНих  материја  у  зем.звишту  ( Службеии  тласник  РС , бр. 30/18). 

Монитој)ипг  воде  
Мониторинг  вода  треба  вршити  у  складу  са  Законом  о  заТптити  )Ісивотне  средине  ( Службеnи  тласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95 /18, 95/ја- др. закоН), Законом  о  водама  ( Службсни  тласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон) Правијшиком  о  nарамстрима  еколошкот  и  хсмијског  статуса  површинских  вода  и  парамстрима  хсмијскот  и  квантитативнот  статуса  подземних  вода  ( Службени  гласнитс  РС, , број  74/11) и  др.важећим  подзаконским  актима. 
Потрсбно  јс  да  се  иснитују  слсдећu лараметри : тсмпература  воде, тсмпература  ваздуха  (на  тсрену), боја, мирис, видњиве  Матсрије, рН, укулне  суве  Матсрије, жарсни  остатак, губитак  жарењем, суспеuдованс  матсријс, таложне  материје, І-јРК, ВРК5 (хомогенизов узорак), ВРК5 (фишриран  узорак), амонијак, нитрати, уња  (утњенотетрахлорцци  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, Гвожђс, фсноли, детсрџенти  (Іcao алкилбснзол  сулфонат), натријум, укупни  фосфор, укугтни  азот, калијум, електропроводњивост  и  беланчсвине. 
Подаци  ових  мерсња  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  података  за  прорачуне  пројектовања  система  за  пречишћавање  отцадних  вода, као  и  за  информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области. 

МонИтоі)ивг  ваздvха  
Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  процене  аерозагађсња  на  основу  мсрених  или  процењенuх  Података  и  добијања  ииформација  о  загаујућим  матсријама, које  доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  извора  затађења. 
Контролу  квалитета  Ваздуха  трсба  ортанизовати  тако  да  се  прво  изврши  идентификација  свuх  могућих  присугних  полуганата. Након  идентификације  присутних  полуганата, потребно  је  ортанизовати  систематско  испитивање  квалитста  ваздуха, мерењем  концентрације  гтрисутних  затађујућuх  материја. 
Праћење  и  контрола  ваздуха  на  прсдметном  лодручју  ће  се  врмити  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  тласник  Рспублике  СрбијсІІ, бр. 36/09 и  10/13), Урсдбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Сјіужбени  гласник  Републике  СрбијеІ i, бр. 1 1/10, 75/10 и  63/13) и  др.лодзаконским  актима. 

МОНИТОРиНТ  бvісе  
Праћење  пивоа  буке  Нсолходно  је  изврмити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животnој  средини  ( Службени  гласник  РСј, бр. 36/09 и  88/10), Правилником  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  (ІІСлужбени  

тласник  РС,ј, број  72/10) и  др.подзаконскиМ  актима  из  ове  области. 

51 



МопНторЈІпг  отпада   
Монигоринг  отпада  треба  вршити  радм  изналажења  оптимаЈн-Іих  варијанти  за  

решавање  санације  насталог  отпада. 

У  цију  правилног  улравЈLања  отпадом  нсопходно  је  идентификовати  СВС  ВрСТе  

отпадних  материја  које  ће  сс  генерисати  и  класифнковати  према  порсклу  (опасан  
отлад, 

коМуЈални  чврст  отпад, индустријски  отпад). Поступање  са  отпадним  матсријама  треба  

да  буде  у  складу  са  законом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  

Србијс , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/1З-др.закон) осталим  подзаконским  актима. 

предвиђаЈbе  промсна  параNістара  квалІјтета  ЖнВОТНС  средІгпе  ІІa подручју  плапа  

На  основу  свих  података , користећи  информациони  систсм  заштите  животне  

средине, могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  

мере  за  санацију  и  рскултивацију . 

Подаци  о  стању  и  квалнтету  ЖВІ)ОТНС  срсдиНс  првеиствено  треба  да  буДу  

усмереНи  на  формирање  информационих  ОСНОВа  з -а  функционисање  система , п1То  значи  

планирано  и  перманеІтно  формиране  записа  У  бази  података  система  о  
измереним  и  

утврђеним  вредностима  параметара  ква;ІІІТеІа  сви N животне  средине . 

Првпрема  в  нзвођење  гІревснТивІіиХ  актхІхЈІОСТН  заuЈтите  ЖІІВОТІІС  срсдиве  

ГlревСнтивне  активности  на  заштити  живоТне  средине  се  припремају  и  извршавају  

на  основу  ііредвиђања  промсна  стај•bа  животне  срсдине , и  посредио , на  основу  анализе  

стања  и  квалитста  животне  срединс . гlрипреме  н  извођење  превентивних  актиВНосТи  на  

заппити  животне  средине  треба  да  обухватају : 

- оперативни  nлан  превентивних  активности  заштите  животне  средине, 

- израду  планова  превентuНног  деловања  на  појединачним  покалитетима , 

- uзраду  планова  потребиих  ресурса  за  нланиране  превентквне  
актuвности  на  

заштити  живоТне  средине, 

- припрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивиих  

активности , 

израду  подлога  за  надзор  и  контроЛу  извођења  превентивНих  активНосТи  
заштите  И  

контролу  квалитета  извршених  поступака  на  заштити  )кивотНС  средине . 
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9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИјЕ  ЗА  изрАдУ  СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОІјЕ  У  ИЗРАДИ  

Примсњени  метод  рада  заснива  се  на  lсонтинуираном  гіоступку  усаглашаваn,а  nроцеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, прсддота  репіења  за  спречавање  и  ублажавањс, односно  предлога  мера  заnітите  Животне  средине  у  свим  фазама  израде  и  спровођења  плансІсог  документа. Методологија  се  базира  на  поштовању  3акона  о  загптити  животне  срединс, а  лре  свега  Закона  о  стратешкој  процени  улгцаја  на  животну  средиНу  (T Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10). Будући  да  су  Досадашња  искуства  недовол,на  у  примени  стратешке  процене  предстоји  решавање  бројних  проблема . У  досадаіпњој  пракси  стратешхе  процене  пзіанова  присуп-га  су  два  приступа: 
1) техничхИ: који  представња  проширеп,е  методологије  процене  утіцаја  

пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  принципе  за  ЕІА  (проіхену  утицаја  на  Животну  средину), 
2) ггланерски: који  захтева  битно  другачију  метододогију  из  следсћих  

разлога: 
- планови  су  знатно  сложенијн  од  пројеката, баве  се  стратешј  

питањима  и  имају  мање  Детањних  информација  о  животној  
средини, 

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

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

- при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавности, због  чега  примењене  Методе  и  резултатн  
процене  Морају  бити  разумњиви  учесницима  процеса  процене. 

36ог  наведених  разлога  у  пракси  стратенасе  продене  користе  се  најчејпће  
експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници, матрице, 
Мултикритеријална  анализа, nросторна  анализа, ЅWOT анализа, делфи  метода, оцењивање  еколошког  капацитета, анализа  ланца  УзРоЧНО-последиих  веза, процена  
повредивости, процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавњују  се  матрице  којима  се  испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабраних  варијанти . 
Матрице  се  формирају  успоставњањем  односа  између  цињева  плана, планских  репіења  и  цињева  стратешке  процене  са  одговарајућuм  индuкаторима. 

° 

53 



У  овој  стратешкој  Ііроцени  примењена  је  методологија  процене  која  је  ЕОД  
нас  

развијана  и  допуњавана  у  последњих  веЈСоЛнко  година 
 2 и  која  је  углавном  у  

сагласвоств  са  новијим  приступмма  и  упутслзима  за  израду  стратеілке  процене  У  

Европској  Унији. 

Општи  методолопіки  поступак  који  се  корісти  припиком  израде  стратешке  

процеве  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процсви  састоји  се  из  неколико  
фаза, и  то: 

дефинисање  саді))ЈСаја  

стратешке  лроцеЈ!е  — ѕcreenіng 

дефинисање  обима  стратепже  

процене- ѕсорј ng1 фаза  

дефинисаі hс  клучп  их  (бнтііих ) 

пром  еніі  

Процсна  у  уіСсм  смислу  

Предвиђање  (саглсдавање) 

послелипа  
-

- 

Одрсђивање  мра  

Којпрола  и  ревнзија  

П -
Имплементапиа  

- 

Анализирајући  поступак  израде  Извеппаја , може  се  закЈLучити  да  се  он  састоји , 

из  четири  основне  фазе : 

Стојановић  Б. , Процена  утицаја  на  ЖнВОТНУ  средину  и  услови  за  заптиту  и  увапређсње  

животнесредИне , Секторски  іі punor за  1 Генерални  nnaіі  Приштине , ИАУС, 1996. 

Стојановић  Б.1  Угјравњањс  жиВотнО  срсдuном  у  просторном  тт  урбанистичком  планирању  -. Стање  и  

перспективе , у  ионографији  1 ов iтји  гіриступи  и  искуства  у  гіланирању ј  ИАУС1  2002, стр.119-I4О. 

Стојановић  Б., 1-1. Спасић, Критички  осврт  на  приисву  закона  о  стратешкој  процени  утицаја  
на  животну  

средину  у  просторном  в  урбанисти tlкои  планнрању , изгРАДњА , Бр.1, 2006, стр . 5-1 1. 

А  Ѕоцгсс  Book on Ѕtratcgі c Envіronmenіai Aѕѕeѕѕment of Tranѕport lnfraѕtructure Pianѕ  and Programѕ, 

European Commіѕіon DG TREN, Bruѕѕelѕ, October 2005. 
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- полазне  основс, авализа  и  оцсна  стања, 
- процсна  могућих  угицаја  на  )гсивотну  средину, 
- мерс  заштитс  животне  срсдине, 
- програм  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  дстал,није  елаборирањс  појсдиних  фаза, потребно  јс  нагласити  да  свака  фаза  има  своје  специфичности  и  ликако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  интегралног  планирања  животне  срсдинс. 
Извемтај  о  стратешкој  nроцени  ради  се  у  фази  израде  Измена  и  допуuа  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радт-ге  зонс  у  Каћу). Оба  доісумента  биhе  Изложена  на  јавкu увид  са  обезбеђењсм  учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процекн  пре  улућивања  захтева  за  добијање  сагласности  на  Извештај  о  стратсшкој  процеuи. 

Теписоће  ПРп  изради  Стратешке  процене  утицаја  на  ЖиВОТну  средину  
У  процесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  nucy уочене  темкоће  којс  би  утицајіс  на  тојс  и  постулак  процене  утидаја  стратејпког  карактера  предметног  Ллана  на  животну  средину. За  оцену  стања  животве  средине  извртпена  је  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животнс  срсдинс  планског  подручја, услова  надле?гших  институција, природних  карактсристика , као  и  друге  Доступне  документације . 
У  поступку  израде  Извештаја, успоставЛена  је  сарадна  са  заинтересованим  органима  и  оргаиизацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлсжНим  органом  за  послове  заштитс  животне  средине. 
Уоченс  тешкоће, значајне  за  квалитетву  nроцену  стања  ?кивотnе  срединс  и  ток  

процсне  утицаја  стратешког  карактера  су: 
- Непостојањс  јединствене  мстодологијс  за  израду  Стратегпке  процене  

утицаја  на  )гсивотну  средину, 
- непостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  )кивотне  срсдинс  на  

предмстном  nростору. 
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10. ЗАКЈБУqЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратеннса  процена  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  

Града  Новог  Сада  (лоісалитет  радне  зој iе  у  Каћу) на  животу  средину  урађена  је  у  

поступку  израде  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лохалитет  

радпе  зоне  у  Кађу), на  осноау  Рсшења  о  нзрадн  сгратешке  процене  утицаја  одлуке  О  

изменама  и  допуиама  Просторног  плана  Града  ј-јовог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  

Каћу) на  животну  средиНу, број  V-35-655!20 од  18.09.2020.годинс, које  је  донела  

Градска  управа  за  урбанизам  и  граl)евинске  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавњу  и  сагласна  је  
са  

претпостаіжама  које  су  дефинuсане  у  оквиру  Заiсона  о  стратешісој  процену  утицаја  на  

животу  средину , којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  

утицаја . 

Мерс  заштите  )ІСИВОТНС  средине  односе  се  на  укупан  простор  И  ІІеі1осреднО  

окружење , на  постојсће  н  планвране  актнаности  Н  мсре  заштите  жнвотнс  средине  које  

се  одјіосе  ііa укупну  инфраструктуру - 

ј-Iа  осіову  валорпзацијс  простора  прсд:іожене  су  мерс  гсојвма  се  штетни  утицаји  

МО  ГУ  С  П  рС  т  итН  . cм  ai і  И  11 і  і  І  Л  І  і  OT КЛ  ou і  nn 

Рсіимірау hи  у-пгЦаІе  і  І:і a іі a іі a ЖHВОТ \ средініу  и  сЛеме lјтс  одржніІоГ  развоја , 

може  сс  констатовати  да  ћс  већина  утицаја  илаііских  рсшсња  имати  позитиван  утицај  

на  коккрстан  простор . Мањн  негаіив iііі  уТицаіІ  І cG1c jc моју hс  очекивати  рсализацијом  

nnancіcux рспісња  су  ограНичеиог  интснзитста  іі  просторііих  размера . Да  би  се  овакви  

утицаји  свели  у  оквuрс  који  nehe оптерстити  капацНтетс  простора , потребно  је  

спронодити  мере  за  спреіјааање  и  огранИчавање  негатизних  утнцаја  гілана  на  животну  

средину . 

Планско  решење  усаглашено  је  са  достаВњениМ  условима  надлежних  

институција . 
Урсђење  и  KopuHі heі be простора  обухваhсног  Измеиама  и  допунама  Плана  

заснива  се  на  рационалној  организацији  и  уређсњу  простора , на  усклађивању  његовог  

коришћења  са  могућностима  и  ограііичењима  у  располагању  природним  и  створеним  

вредностима  и  потребама  дугорочног  развоја  радне  зоне  у  Каћу. 
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11. КОРИШЋЕНА  дОУМЕНтАЈиЈА  

ГLРОПИСИ: 

- Закон  о  заштити  животне  средине  ( Слу)кбени  тласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 
- др. закон, 72/09 

- др. закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/1 8, 95/1 8, 95/18 - др.закон); 
- 3акон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  тласник  РС , бр. 135/04 и  88/10); 

Закон  о  процени  утицаја  на  живоТну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09); 

закон  о  планираа,у  и  изградњи  ( 1Слу)кбени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 
- нсправка, 

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/I9-др.закон, 9/20); 
Закон  о  заштити  ваздуха  ( Службснч  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13); 
Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  рС , број  36/09); Закон  о  водама  ( Службсни  гласник  РС,,, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон); 

- 3акон  О  Заштити  природе  ( Слухсбени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  91/10 - исправка, 14/16, 95/18-др.Закон); 
3акон  о  културним  добрима  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр. 71/94,  52/11-др.закон, 
99/1 I -др.закон); 
3акон  о  управл3ању  отпадом  ( Службени  гласник  РС,, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18); 
3акон  о  заштити  од  букс  у  )кивотној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10); 

3акон  о  заштити  од  по)тсара  ( Службени  гласuuк  РС , број  111/09, 20/15, 87/18, 
87/I8-др.загсон) 
Правилник  о  начину  складипјтења, паІсовања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Слу)кбени  гласник  РСІ, број  92/10); 
Правилник  о  методама  Мерења  бухе, садржини  и  обиму  извештаја  О  Мерењу  буке  
( Службени  гласвик  РС , број  72/10); 

- Правилuик  О  МеТодологији  за  одређивање  акустичких  зона  ( Службени  гласник  РС , број  72/10); 

Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  израде  извештаја  о  безбедности  и  плана  зајлтите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , број  41/10); 

-Уредба  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , Методама  за  оцењивање  
иидикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  
( Службени  гласник  РС , бр. 75/10); 
Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваз,цуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13). 
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12. ГРАФИЧКІ1 ПРТ4ЛОЗН РАЗМЕРА  

1.Намена  простора  (Извод  из  Измена  и  доnуна  гlросторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зонс  у  Каћу) А3 

2.Мрежа  насења  и  саобраћаја  (Ј4звод  из  Измсна  и  допуна  Просторног  плана  Града  

Новог  Сада  (локалитст  радне  зоне  у  Каћу) АЗ  

2.1. Бнергетсіси  системи  и  телсісомуникацијс  (Извод  и3 измена  и  допупа  Просторног  

плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  І(аћу) АЗ  

З. Заштита  простора  н  туризам  (Извод  из  Измспа  и  допупа  Просторног  плана  Града  

Новог  Сада  (локалитет  раднс  зонс  у  ј(аћу) АЗ  

4.Инжењерско -геолошгса  ісарта АЗ  

5. Подзене  воде АЗ  

б. Гlоврілннске  воде  и  изворишта АЗ  

7. ПлавЈЋене  површинс АЗ  

8. Псдолоіпка  карта АЗ  
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ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ГIРОСТОРНОГ  ГІЛАНА  ГРАДА  Новог  САДА  (ЛОАЛИТвТРАдзо  У  КАЋУ) НА  Животну  СРЕДИНУ  
НАМЕНАПРОСТОРА

дИЗИЗМЕндОпунЕпростОРнОГ  ГРАА  НОВОГ  САА  (ЛОклиDЕТ  РА.цНЕ  ОНЕ  у  КАЋ  - 
- 
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ГРАВЕВИНОКО  3ЕМњИиЈтЕ  
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ГРАВЕаИНСКО  ЗЕМЊИшТЕ  ИЗВАн  НАСЕЊА  .(..- 

ПРОСТОР  ЗА  ЛРИВРЕДНЕ  дЕГLАТнОсти  
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ИНФРАсТРу (ГУРНи  КОРидОРи  
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РЕПУЕЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНоМј{ ПоКРАЈИњ  ВОЈВОДиНА  
гРАд  НоВи  сАд  
СКупЈлТиј  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМиСиЈА  3А  ПЛАЛОВЕ  
Број: V-35-972/20 
Дапа: 30.12.2020. године  
нови  слд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  НАЦРТА  ОдЛУІЕ  о  И3мЕВАм  И  ДОПУПАМА  HPOCTOPHOr ПЛАНА  ГРАДА  НоВог  САДА  (ЛОкАЛИТЕТ  РАДИЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) И  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ВРОЦЕПЛ  УТИЦАЈА  ОДЈWКЕ  О  И3МЕјјДМА  И  ДОНУНАМА  IІРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) НА  ЖИВОТПУ  СРЕДИНУ  
ЛРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШј  Увид  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменаuа  И  Допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  ра,дне  зоне  у  Каћу) и  Извештаја  о  стратепјхој  процеuн  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  влала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радве  зоне  у  Каћу) на  животну  среднну, обавлена  је  на  1 12.. седници  Комисије  за  nланове  одржалој  30.12.2020. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам, Бул. цара  Лазара  број  3, у  Великој  canu na трсћем  спрату. 

112. седнчци  Нрисуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, 3орап  Вукаднновнћ, заменик  прсдседпuка  Комисије, Нада  Милић, секретар  Комисије, Радосав  јПћепановић  и  Васо  Кресовић, члаuови  Комисије  за  плаиове. 

Седници  су  присуствовал u и  представпици  ЈП  Урбаuизам  Завод  за  урбаиизаи  НОВИ  Сад, Градске  управе  за  заіптиту  животне  средине, Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Градске  управе  за  грађсвинско  ЗСМЈЂИШТС  И  иквестиције  н  Чзјан  Градског  већа  за  управу, nponuce u урбалнзам . 

Након  уводног  образложења  одговорнот  урбанисте  нз  ЈГЈ  Урбаnнзам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комuсијаје  констатовала  слсдеће: 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  nnaua Града  Новог  Сада  (локалuтст  радне  зоне  у  Каliу), са  Ремењем  о  изради  стратемке  процене  утицаја  одјіуке  о  изменама  и  допупама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  na исивотну  средину  ( Службеви  лист  Града  Новог  Сада  број  42/20), усвојена  на  јјј  седници  Скулмтинс  Града  Новог  Сада  одржаuој  02. октобра  2020. годнне. 

Ковцептуалли  оквир  измена  и  допуна  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу) био  је  изложен  на  рали  јавни  увид  у  периоду  од  1 9. октобра  2020. године  до  02. 
новембра  2020. године. 

Нацрт  одлуке  о  нзмснама  И  Допуuама  Просторног  плајха  Гра,да  Новог  Сада  (локалиТет  радне  
зоне  у  Каћу) u Извештај  о  стратемкој  процевu утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  



Просторног  rіnaua Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Kahy) на  жипотиу  средину, 
израдило  је  Јавно  предузеће  Урбаиизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  І  і 2. седници  одржаној  30.12.2020. годиие  Комисија  за  плавове  разматрала  јс  Надрт  
одлуке  о  измснама  и  допувама  Просторног  плана  Града  Новог  Са,ца  (лохалитет  радне  зоне  у  Каћу) И  ТоМ  лриликом  констатовала  да  је  текст  за  Надрт  одлуке  притЈремњен  у  складу  са  
3ахоном  о  тглаімрању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Рспублике  Србије , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/І3-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
3 1/19, 37/19- др.закон  и  9/20). Такође, Комисија  сматра  да  је  Извептгај  о  стратетшсој  процени  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  Допунама  Просторног  плана  Гра,ца  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  y Kahy) на  животну  средину, сачињен  у  стсладу  са  чланом  12. Закона  о  стратепіхој  
процеви  утицаја  на  животву  средиву  ( Службеил  гласник  Републике  Србије  бр.135/04 и  
88/10). 

Комисија  сматрадаје  потребво  изврјпити  следеће  корекције  Надрта  одлуке: 
- кориговати  саобраhајно  реіпсња  Нацрта  у  складу  са  постпГнутим  договором  који  је  наведсн  у  заnиснику  бр. 953-26248 од  17.12.2020. год. издатом  од  страле  Јп  Путеви  Србије ; 
- кориговати  намену  простора  око  планираnе  трансформаторске  стаиице  у  делу  блока  бр.  4 у  позБопривредпе  повргпине, и  дефивисати  основ  за  реализацију  на  овом  делу  простора; 
- у  блоку  бр. 3 поред  црпнс  станице  потребно  је  гІлаиирати  и  траисформаторску  стаиицу  и  

издвојити  ларцелу  за  површинејавне  намене  (ТС); 
- на  страли  28. у  тексту  Нацрта  потребно  је  кориговати  услове  за  паркирање  на  гтарцелн, тахо  
да  се  дефинигпе  да  је  потребно  обезбедити  паркинг  места  за  половину  залослених  по  смени  
или  у  складу  са  нормативима  за  паркирање  путничпих  аугомобила  у  зависности  од  намене  
објеката; 

- кориговати  услове  за  уређење  саобраhајних  приступа  грађевинсісим  парцелама  тахо  да  се  они  
придагоде  и  теретном  саобраhају, као  и  да  се  мирнна  ових  приступа  не  ограиичава  на  бм; 

- 
у  Нацрту  не  ограинчавати  радијусе  крнвина  на  укрштању  саобраћајница; 

- текст  Нацрта  потребно  је  допупити  условом  да  се  nостојећа  саобраhајница  на  кат. парцешј  
бр. 6626/1 к.о, Каh користи  у  функцнји  саобраћајннце  у  постојећој  пЈирини  до  реализације  
режијске  саобраhајнице  уз  државни  пут. 

Нахон  корекција  u усаглаіпавања  са  ставовима  Гра,цске  управе  за  пролисе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допувама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радве  зоне  у  Каhу) и  
Извештај  о  стратешкој  nроцени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каhу) на  животну  средпну  могу  се  улутити  у  даЈБи  
поступах  доношења  плаиа, у  сісладу  са  члапом  50. Закоuа  о  планирању  и  нзградњн  ( Службени  
гласник  Републике  Србије 1, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/ІЗ-УС, 98/І3-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.3аісон  и  9/20). 

Извештај  доставнтu: 

1. JH Урбавизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члаиу  Градског  већа  задуженом  за  управу, прописе  и  урбавизам  
5 .Архиви  



ња  Дабетић, дипп.иНж.арх. 

Нада  Милијј, диІтл.ннж.арх. 

председник  Комисије  
В.д. Начејнтка  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Дејаи  Михјловић  



РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
скупвјтик  ГРАДА  НоВог  САдА  
комисијл  ЗА  ПЛАПОВЕ  
Број: V-35-972/20 
даиа: 1&02.2021. године  
НовИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  о  ОБАВЈЈЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  У  НАЦРТ  ОДЈLУКЕ  О  ИЗМЕнАМА  И  ДОпУаАМА  ПРОСТОРНОГ  ГјЛАНА  ГРАДА  ноВог  САДА  (ЛОКАЈШТЕТ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ГТРОЦЕни  УТИЦАЈА  ОДЈјУКЕ  О  ИЗМЕИАМА  И  ДОІТУНАМА  ЈјРОСТОРНОГ  ПЈЈАНА  ГРАДА  нОВог  САДА  (ЈIОКАЈШТЕТ  РАДНЕ  ЗОHЕ  У  КАЋУ) НА  
животиу  СРЕДину  

Комисија  за  плаиове  Скупштине  ГрадаНовог  Сада, на  1 18. (јавној ) седпици  која  је  одржаиа  дана  18.02.2021. тодине  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  ПОслОВни  центар  Војводнна  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрта  одлуісе  о  изменама  и  допупама  Просторног  плаиа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу). 

1 1 8. (јавној ) седИици  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, Председник  Комисије, Зораи  Вукадиновић, заменик  председnика  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  nјћепановић  чланови  Комисије. 

Одлука  о  изради  измена  и  долуна  Просторнот  Плаuа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радnе  зоне  у  Каћу), са  Решењем  о  изради  сіратешке  nроцене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локадитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новот  Сада  број  42/20), усвојена  је  та  јјј  седnици  Скупіптине  Града  Новог  Сада  одржаној  02. октобра  2020. године. 

Концептуајши  оквир  измена  и  допуиа  Просторнот  плаnа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каhу) био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  19. октобра  2020. тодиле  до  02. хтовембра  2020. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допупама  Просторнот  плана  Града  Новог  Сада  (лоісалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извештај  о  стратеппсој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторuог  плаиа  Града  Новот  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каhу) на  жнвотну  средипу, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбаuизам  3авод  за  урбаuизамнови  Сад. 

На  112. седниди  одржаnој  30. 12.2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одзіуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новот  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извепітај  о  стратешкој  процени  угидаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  y Kahy) на  животну  средину  и  том  приликом  дада  позитивно  Мишлење  на  Надрт  nлаuа, уз  услов  да  се  изврме  потребне  корекције  које  су  наведене  у  Извештају  о  изврдјеној  стручној  контролн  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плаuа  Града  Новог  Сада  (локалнтет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извештаја  о  стратешкој  процешј  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторнот  плана  Града  Ковог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину. 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  ј-Іовог  Сада  (локапиТет  радгте  зоне  у  Каlђг) са  Извештајем  о  стратејј!кој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  Допунама  просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  оД  12. јануара  202 І . године  до  10. фебруара  2020. године  (чије  је  оглаіпавање  објавњено  у  листу  Дневник  од  12. јаиуара  2021. године). У  токујавног  увида  досТавњено  је  З  (три) примедбе, пітоје  обрађивач  плана  констатовао  у  Извепітају  о  спроведеномјавном  увиду. 
Јавна  презентација  Нацрта  одлуке  о  изменама  И  Допунама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  y Kahy) са  Извештајем  о  стратешкој  гјроцени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  Допунама  Просторног  плаuа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) иа  животну  средину  одржала  је  26.01.202 1. године  у  АМФИТЕАТРУ  ЈП  СПОРТСКИ  И  ПОСЈIОВнЛ  ЦFНТАЈ  ВОЈВОДиНА , Сутјеска  бр. 2, са  почетком  у  І  0,00 часова. 

Након  СІіроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаиове  је  на  1 18. (јавној) седници  која  је  одржала  дана  І  &02.202 1. годиие, (чије  оглашавање  је  објавлено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  Изветдтај  обрађивача  плаnа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  Допунама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  y Kahy). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  З  (три) примедбе  на  Надрт  одлуке  о  изменама  и  допуnама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу). 

Примедбе  су  доставили : 

1. Contіnentaі  Autornotіye Ѕerbіa 

2. адвокат  Бошко  М. Ковачевић , Васс  Стајића  26, Нови  Сад, у  име  Путник  Ђорђа  и  Димитрија  из  Каћа, 

З . Покрајински  секретаријат  за  полопривреду, водопривреду  и  тлумарство  

Примедба  број  1  
(подносиладг  ContіnentaІ  Аutотпоtјуе  Ѕerbіa) 

Примедба  се  састојн  из  три  дела. 

Први  део  примедбе  се  односи  па  текст  плана, у  делу  у  ком  се  дефииијпу  лравила  
грађења  на  површинама  осталих  намена, у  делу  којим  се  дефинише  спратност  објеката. 
Подноснлад  предлаже  да  се  текст  у  овом  делу  Доnуuи  како  би  се  омогућило  формирање  
етахсе  техничи  цод  за  инсталациону  одрему  на  делу  крова  зграде. 

Други  део  примедбе  се  односи  на  правила  изградње, конкретно  на  дефинисаиа  
одстојања  грађевинске  од  регулацноне  линије. Тражн  се  да  се  одстојање  уТврди  
минимално  на  5 Метара, односно  да  може  да  буде  и  веhе. 

Трећи  део  примедбе  се  односи  на  позицију  инфраструктурних  водова  - гасоводне  
цеви  и  водоводна  мрежа, у  профилу  саобраћајнице  І(аћ-Римскu шанчеви. Предлаже  се  да  
наведене  инсталације  замену  места  таісо  да  се  гасоводне  цсви  плавирају  на  нижој  (јужuој) 
страни  пута  а  Водоводна  мрежа  на  вишој  (северној ). 

Комисија  за  плавове  прихвата  примедбу. 
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Пјжмедба  број  2 
(Подлосилад: адвокат  Бошко  М. Ковачевић, Васе  Стајића  26, Нови  Сад, у  име  Путник  

Примедба  се  одлоси  на  Парцелу  број  4477, која  је  у  власнипітву  ПОдНосиоца  
примедбе . Парцела  је  у  Нацрту  Плана  плаНирааом  саобраћајницом  поделена  на  два  дела  
(заЛадии  лрипада  блоку  2, источни  бколу  б). Тражи  се  да  се  цела  парцела  укњучи  у  блок  
6, чнја  би  гравица  били  постојећи  поњски  гтуТеви. 

Сматра  се  да  се  планским  решењем  из  Нацрта  плала  пітети  власницима  
усНтњавањем  поседа. Такође, скраује  се  пристулли  пут  са  фронта  парцезте  чuме  се  
обезврсђује  парцела  у  корист  иницИјатора  измене  плапа. 

Комисија  за  іјланове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  6јој  3 
(подносилад ; Покрајински  секретаријат  за  поњоприврсду, водопривреду  и  піумарство) 

Примсдба  се  састоји  из  више  делова  који  су  цитирани  у  наставку  Извејптаја. 

1. Наслов  7.3. 1. Правила  уређења, лоднаслов  Водиа  иифраструктура ; 
а) Снадбевање  водом  

- На  страли  12 став  4. дато  је: ,,Потребе  за  тсхнолошком  водом, решаваhе  се  
захватањем  воде  из  подземних  водоносіпіх  слојева  преко  бушених  буuара  на  
сопственим што  је  супротно  водном  услову  бр. 10 Водних  услова, 
Односно  3.5. Мишњења: ,,Воду  потрсбну  за  технолојпјсл  Процес, уколико  се  не  
може  обезбедuти  из  јавног  водовода, могуће  је  обезбедлти  захватањем  
поврпЛШсјслх  или  подземних  вода  лрема  намени, условима  и  приоритету  у  
коришћењу  вода, одређенијvт  чланом  71. 3акоІта  о  водама., па  је  овај  став  
погребно  прсформулисати  у  складу  са  водним  условима . 

б) Одвођење  отнадиих  и  атмосферскuх  вода  
- На  страuu 13 став  7. дато  је: ,,Квалитет  отпадНих  вода  које  се  могу  упуститн  у  

каиализадиони  систем  дефинише  надлежло  комунално Наведено  
ннје  у  складу  са  условом  19. Водних  условајер  квалитет  Texuonoііncux отпадаих  
вода  пре  испуста  у  јавну  каНализадиону  мрежу  мора  бuти  у  складу  са  чланом  8 
Уредбе  о  граниіліим  вредлостuма  емисије  загађујуlіјіх  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Сл. гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 
односно  аптом  о  испуцітању  отпаднuх  вода  у  јавну  каиализациону  мрежу, 
уколико  је  исти  донет  како  се  не  би  реметио  рад  централног  уређаја. Треба  
додати: ,,уколико  су  услови  за  упуштање  у  канализациони  снстем  којим  
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уііравла  надлежво  комувално  предузеhе  строжи  од  услова  датим  Уредбом  о  
граничним  вредностнма  смисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  ( Сл. гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16). У  супротном  
техполошке  отпадпих  вода  моту  се  испуптати  у  јавну  канализациону  мрежу  
у  складу  са  Уредбом  о  ГРалИЧпИМ  вредностима  загађујућих  материја  у  воде  
и  роковима  за  њихово  достизање.. 
На  страии  13 став  10. дато  је: ,,Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  
мелиорационе  канале  биће  у  потпуиости  контролисано  на  начuн  да  ће  се  
атмосферска  вода  и3 радне  зоне  прво  ретснзионирати  на  парцелама  корисника, 
затим  на  две  централне  ретензије, а  све  у  цињу  максuмалног  растерећења  
постојећих  мелиорационих  калала.. Није  испуњен  услов  7. Водпих  услова, 
односно  уелов  3.2.1. Мишњења: ,,С  обзиром  на  то  да  планиране  количине  
атмосферских  вода  из  радне  зоне  представњају  додатно  хидролотпко -
хидрауличко  оптерећење  хидромслиорационог  система  за  одводњавање , 

неопходно  је  пре  израде  Hлансісог  решења, хидролошко -хидраулипсом  студијом  
сагледати  планирапо , ново  стање  и  угврдити  калацитет  и  динамику  упупітања  
планираиих  атмосферских  вода  у  систем  за  одводњавање , као  и  евентуаллу  
реконструкцију  дела  водних  објеката  постојећег  система  (канали, пропусти, 

црпне  станице  и  др.), чиме  ће  се  постићи  ефикасно  одводњавање  слива  у  новим  
околностима., односно  пре  израдс  Плана  није  урађена  хлдролотпко -

хидрауличка  студија, није  наведено  ни  да  ли  ће  се  радити  и  када. 
-	 На  страни  13 став  1 1. дато  ј  е: ,,Планом  се  предвиђа  изградња  примарне  и  

секуuдарне  калализадионе  мреже  атмосферских  вода, дуж  свих  Ііостојећих  н  
плалираиuх  уцС •  Није  дат  реціјпијевт  ових  вода. 

У  ставу  12. на  страни  13 дато  је: ,,У  цињу  контролисаuог  испуштања  
атмосферских  вода  са  парцеле  корисника, максимална  количина  атмосферских  
вода  која  се  може  директно  улустити  у  плалирану  уличuу  атмосферску  
калализацију, ограничава  се  на  Q = 30 llѕ/ha са  водонепропусних  поврпгина  
(кровови  и  малкпулативне  поврnшне) при  прорачуну  са  количином  која  
одговара  двадесетоминутној  кuши  повратног  периода  две  године  - усвојнти  120 

1/ѕ/ha. Планираііе  количине  атмосферских  вода  из  радие  зоне  представњају  

додатво  хидролоілко -хидрауличко  оптерећење  хидромелиорациоиог  
сиетема  за  одводњавање  - утврђева  Планом  количина  атмосферске  воде  са  
водоиепропусних  површиіга  радие  зоне  од  Q ЗОУѕ/ћа, за  дирекпо  уnуштање  

у  лланнраиу  уличпу  атмосферску  канализацију, је  neba од  количина  вода  на  
које  је  пројектован  главни  канал  ХМС  слива  Ковињ  (канал  К-600) и  од  
капацитета  ЦС  ,,Ковил  (процсњепа  количииа  атмосферекс  nоде  за  радну  

зоnу  од  190,47hа, са  ЗО% зелених  ловрnіина, износи  4,0лі3/ѕ). 

- На  страни  14 став  2. дато  је: ,,Планом  се  предвиђа  нзградња  две  централnе  

ретензије, једна  за  западни  слив, а  једна  за  источнu слив. Унугар  парцела  
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предвиђенuх  за  изградњу  ретензија, рсализоваће  се  и  сепаратори , Талождици  и  
Друга  пратећа  опрема  и  објекти, неопходни  за  несметало  
іЈацртом  није  дефинисано  Ісада  ће  се  централне  ретензије  реализовати , у  чијој  надлежности  ћс  бити  за  іhихово  функционисање  и  одржавање, с  
обзиром  па  капацитет  Мелиорационих  канала  и  ЦС  ,,Ковил . 
На  стралн  14 став  3. дато  је: ,,Атмосферске  воде  из  централних  ретензија  ће  се  
ОДвоДити  у  постојеће  мелиорационе  кавале, који  фулкционишу  у  склопу  
мелиорационог  слива  ,,Ковињ , преко  зацевњене  калализадионе  мреже. 
Колкчина  воде  која  се  из  ретензија  може  улустити  у  мелиорацгіоне  калале  
условл.ена  је  калацитетом  на  који  су  мелuорациони  каиали  пројеіповаНи  и  
калацитетом  црпне  стаиице  ,,Ковињ  који  износи  2,35 м3/ѕ  (2 х  1,175 п 3/ѕ).. 
Према  графичком  делу  предметне  Измене  и  допуне  плана  планирана  - План  
водоводне  инфраструісгуре , источна  ретернзија  се  наслања  на  
мелиорациони  канал  К-611, није  оставњен  ни  заштптни  појас  за  радно-
инспеісциову  стазу  (супротпо  услову  8.2. Водних  услова  и  услову  3.3.3.2 
Мишњења) и  не  внди  се  зацевњеца  канализациона  Мрежа  којом  се  вода  из  
ретензије  испуідта  у  канал  К611. 

в) Заштита, удалређење  и  уnравњале  квалитетом  вода. 
На  страли  22 став  2. овог  поднаслова  дато  је: ,,Условно  чuсте  атмосферске  воде  
са  кровних  и  чистих  бетонских  повргпина  и  условко  чuсте  технолојлке  воде  
(Јасхладде). чији  квалитет  одговара  ІІ  класи  воде, могу  се  без  пречлшћавања  
путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  отворене  
канале  атмосферске  канализацuје, лугни  јарак, околНи  терен  и  затворену  
атмосферску Условом  14. Водних  услова  и  условом  3.6.2. 
Мишњења  обухваћене  су  само  услово  чисте  атмосферске  воде, а  не  и  
расхладне  воде. Расхладне  отпадне  воде  се  према  Уредби  о  о  граничним  
вредиостима  емисије  затађујућих  материја  у  воде  и  роісовима  за  њихово  
достизање  ( Сл. тласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16) сматрају  технолошким  
отпадним  водама  те  лије  дозвоњено  њихово  упуштање  у  атоеферсіу  
капализациоnу  мрежу, а  уколнко  се  њихово  ислуштање  планира  у  
Мелиоративне  канале  квалитет  ефлуента  мора  битн  у  складу  са  
подпоглавњеМ  44а  Уредбе  о  граничним  Вредностима  емиспје  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њнхово  достизање. 

На  страли  23 став  3. дато  је: ,,За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаuuх  
површина  (бензинска  пумпа, паркuнзи, манипулативне  повріпине) и  техноловјке  
отпадuе  воде  (од  чипіЈења  и  прања  објеката), лре  улива  у  редuпијент, 
предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  ула, талождик). Лаведеио  је  
супротно, односно  технолошке  отпадіІе  воде  нису  предмет  услова  бр. 15 
Водних  услова  и  услова  бр. 3.6.3. Мишњења. 

2. Наслов  7.3.2. Правила  грађсња, поднаслов  Услови  за  изградњу  канализационе  мреже: 



б  

а) Услови  за  изградњу  каиализационе  мреже  
На  стралн  35 став  9 наводи  сег  ,,Капализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  
и  манипулатимгих  површина  пре  упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  
канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада, мора  проћи  третман  на  сепаратору  
лаких  нафтних  деривата  и Према  цртежу  РК  2.2. Примарна  
атмосферска  калализациона  мрежа  делом  се  улива  у  западпу  и  делом  у  источну  
ретензију, п  пс  види  се  могућвост  упупітање  атмосферских  вода  у  
канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада. 

На  сграли  36 став  3. дато  је: ,,Прихват  каиализације  отпадлих  вода  планирати  из  
салитарнuх  чворова  и  кухиња., а  у  ставу  4. ,,Олјадде  воде  морају  задовоњити  
услове  дефинисаие  Одлуком  о  санитардотехниІпСим  условима  за  ислупиање  
отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). У  колико  исте  не  задовоњавају  даведепе  
услове, морају  имати  одговарајуhи  предтретмап ., па  је  нејсво  да  ли  се  отпадне  
воде  из  став  4 односе  само  ва  отпадnе  воде  из  санитариих  чворова  и  кухиња? 

- На  страии  36 став  4. ,,Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисале  
Одлуком  о  санитарно-технички  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавду  
калализадију  (,,Службени  лист  Града  Новог бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - 
др. одлука). У  колико  исте  не  задовоњавају  наведене  услове, морају  имати  
одговарајући  предтретмал., Уколико  се  отпадне  воде  односе  и  на  технолошке  
отпадне  воде, а  Одлука  о  санитарно-техвичким  условима  за  испупхтање  
технолошких  отладних  вода  у  јавву  канализацију  није  усклађена  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  матсрија  у  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање, потребно  је  да  за  ислуштање  тсхнолошких  отпадних  
вода  буде  услов  да  ће  важити  строжи  условв  из  ова  два  акта. 

б) Канализациони  прикњучци : 

- На  страни  36 став  6 дато  је: ,,Индустријски  објекти  и  другн  објекти  чије  отпадне  
воде  садрже  глтетне  материје, могу  се  прнкњучити  на  каІтализадиону  мрежу  само  
ако  се  испред  прикњучка  угради  уређај  за  пречишћавање  индустријских  
отпадних  вода  до  прописаиот  квалитета  упутптања  у  калазгизацију.. Потребно  је  
предифинисати  у  зависности  да  ли  се  делови  објекта  чије  отпадне  воде  
садрже  пјтетне  материје  пре  испухптања  иа  канализациопу  мрежу  спајају  са  
друтим  отпаднн  водама. 

На  страни  36 став  7 поднаслова  дато  је: ,,Објекат  који  се  водом  снабдева  из  
сопственог  изворишта, може  се  прикњучити  на  отпадлу  калализацију  под  
условом  да  се  постахзи  водомер  за  мерење  исцрпњене додати  претходпи  
услов  уколико  се  у  овим  објектима  т10јавдују  отпадне  воде  које  садрже  
штетвс  материје  - техволошке  отпадне  воде. 

ц) Водни  услови: 



чллнови  комисиЈЕ : 

1. Васо  Кресовић, Дипл.иНж.арх. 

3. Зораи  Вукадиновић, дипл.инж.саобр. 

4. Радосав  НІћепаиовић, дипл.инж.арх. 

7 

Није  Наведен  услов  бр. 7 који  се  односи  ІІa испуштање  нлавираних  
атмосферских  вода  у  мелиорационе  канале, као  и  услов  8.5. и  део  услова  14. 
који  произилазе  из  услона  7. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  део  примедбе  1. в) став  1. где  Комисија  прихвата  овај  део  примедбе  и  сматра  да  је  потребно  у  тексту  Нацрта  плана  брисати  реч  расхладе  и  додати  део  текста  из  примедбе. 

х  

Комиеија  за  јіланове  прихвата  потребне  корскције  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) које  су  наведене  у  Извемтају  обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду  (део  ,,Напомена ). 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извевітај  се  доставл.а  обрађивачу  плана  на  надлежно  постулање. 
Након  постулања  по  овом  Извепітају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  надлежном  оргаву  градске  унраве  ради  улућивања  у  процедуру  доношења. 

 

в.Д. Начелnкка  

Гра,цскс  управе  зај  анлдми  ађсвинске  пословс  

   

Дејан  Михајловић  



РЕІТУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број: У-35-972/20 
дана: 18.02.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАіШТЕРЕСОВАШІХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕHАМА  И  ДОПУНЛМА  
ЛУОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЛОКАЈНјТЕТ  

РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) НА  ЖВОТКУ  СРЕДІШУ  

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  
израдилоје  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 

Градска  управа  за  урбакизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  І  8. 

Захона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (ІСлужбени  гласник  РС1 , 

број  135/2004 и  88/10), дана  24.12.2020.године  доставила  Извеііітај  о  стратешкој  
процсни  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плака  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  y Kaby) на  животну  средину  заинтсресованим  органима  и  
организацијама  на  мишлење, и  то  Градска  уnрава  за  заштиту  животне  средике, 3авод  
за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сад, Телском  Србија  предузеће  за  
телекомуникадије  а.д., ЖП  Водовод  и  канализација , Микистраство  унутрашњик  
послова, Сектор  за  ванредне  ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, ЈП  
,,Емисиона  техниха  и  вез&, 

 ЈП  Србијагас , ЈКГІ  јјнформатика , Директорат  цивилног  
ваздухопловства  РС, ,,Железнице  Србије  ад  Београд, ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. огранак  
Елекгродистрибуција  Нови  Сад, Покрајинскн  завод  за  знпппу  природе, ЈКН  Чистоћа , 

ЖH Градско  зеленило , Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре , 

Сектор  за  ваздушни  саобраbај  и  транспорт  опасне  робе, Л1 ,,Војводинамуме , 

Министарство  одбране, Ссктор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , ЖП  
,,Новосадска  топлала , Електромрежа  Србије  ад  Београд, Погон  ,,Нови  Сад , Л(П  
Водовод  и  канализација 1 , ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, ЛІ  Путеви  Србије  
Водогтрнвредно  другптво  1Шајкашка  доо, Агенција  за  управњање  лукама, ЈКП  Лисје , 
ЈП  ,,Помта  Србије , Министарство  грађевинарства , саобраbаја  и  инфраструктуре , 
Сектор  за  водни  саобраbај  и  безбедност  пловидбе  и  Министарство  грађевинарства , 
саобраћаја  и  инфраструктуре , дирекција  за  водне  путеве. 

Од  позваних  органа  и  организација  своје  мипiњење  су  нре  јавног  увида  
доставили : ЈП  Путеви  Србије, Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  
инфраструктуре , Ссктор  за  ваздугпки  саобраћај  и  транспорт  опасне  робе, ЈП  ,,Пошта  

ЈКП  Чистоћа ,, , ЈКП  Лисје , Инфраструкутура  железнице  Србије  ад  
Београд, JH Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сад, 



Јкп  Водовод  и  канализацијаі ,  Покрајински  завод  за  зашгиту  природе, Електромрежа  
Србије  ад  Београд , Погон  ,,Нови  Сад , Министраство  унутраіпњих  послова, Сектор  за  
ванредне  сіпуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, Министарство  
одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , Министарство  
грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре , ,дирекција  за  водне  путеве, Јп  
,,Емисиона  техника  и  везе  директорат  цивилног  ваздухопловства  РС, ЈІ(Н  Градско  
зеленило ,ЈКП Информатика , ,,ЕПС дистрибуција д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  
инфраструктуре , Сектор  за  водни  саобраћај  и  безбедност  пловидбе , Агенција  за  
управлање  лукама, Водопривредно  друтлтво  ВЈајкашка  доо, Јп  Србиј&ас  ЈВП  
,,Воде  Војводине  Нови  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  телекомуникације  а.д., ЈКП  
Водовод  и  канализација , JKH ,,Новосадска  топлана  и  Градска  управа  за  заштиту  
животне  средине. 

Пристигла  мипіњења  на  Извеіптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
деталне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ЈУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  
Новом  Саду  на  животну  средину  разматрана  су  на  112. седници  Комисије  за  планове , 
одржаној  30.12.2020. године . 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  08.01.2021. године  утврдио  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  ііnana Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  y Kahy) u Извеіnтај  о  стратемкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  
животну  средину  изложио  га  на  јавни  увид  у  периоду  од  12. јануара  202 1. године  до  10. 
фебруара  202 1. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  
плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извеідтај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу) на  животну  средину. 

У  току  трајањајавног  увида  није  било  примедби , прсдлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторпог  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) na животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каhу) на  животну  средину  одржана  je na 11 8. (јавној ) седници, одржаној  18.02.2021. 
године, заједно  са  расправом  о  Нацрту  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  y Kahy) 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извепітај  о  
стратспјкој  процсни  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторnог  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каhу) на  животну  средину. 

Комисија  је  том  призіиком  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извештај  о  
стратешкој  nроцени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каhу) на  животну  средину  заједпо  са  Извеіnтајем  
Комисије, сагласно  члану  21. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, 
достави  Градској  управи  за  заплиту  животіе  средине  ради  прибавњања  сагласности . 
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Комисија  за  контролу  усклађености  планских  докумената . образована  решењем  Гіокрајинског  
секретаријата  за  урбанизам  и  заш-ппу  животне  средине  Нови  Сад, број  140-02-118/2020-01 од  
20.11.2020. године, на  основу  члана  33. 3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , 
број  72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2он, 121/2012, 42/2013-одлука  УС, 
Ѕ0/2013-одлука  УС, 9а/2013 - одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон  
и  9/2020), члана  10. став  1. тачка  б  закона  о  утврђивању  надлежносги  Аyтономне  покрајине  
Војводине  ( Службени  гласник  Републике  Срби]е , број  99/2009 и  67/2012 - одлука  Ус, -18/2020 
др.закон ), члана  1-4. и  9-11. Правилника  о  начину  и  поступку  избора  чланова  комисије  за  сгручну  
контролу  планскихдокумената , комисије  за  контролу  усклађености  планскихдокумената , комисије  
за  планове  јединице  локалне  самоуправе  и  комисије  за  сгручну  ко -пролу  урбанисіичког  пројехта, 
праву  и  висини  накнаде  члановима  комисије, као  и  услоаима  и  начину  рада  комисија  (,,Сл. гласник  
Републике  Ср6ије  број  32/2019) и  Пословником  о  раду  Комисије  за  хонтролу  усклађенос-ги  
планских  докумената  број  140 -02-178/2020-01 од  10.12.2020. године, подноси  

ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРL[ЈЕНОЈ  KOf-ІTPOnu УСКЈІАЂЕНОСТИ  
НАЦРТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУј-јА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  Н000Г  САДА  

(локалитет  радне  зоне  у  Каћу) 
ПОСЛЕ  ОБАВ!bЕНОГЈАВНОГУВИДА  

Е Град  Нови  Сад, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, уз  захтев  број  
V-35-972/20 од  23.02.2021.године, упутила  је  Нацрта  Измена  и  допуна  Гiросторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  y Kalіy), после  обавјеног  Јавног  увида, Покрајинском  
секретаријату  за  урбанизам  и  ввuЈтиту  животне  средине  ради  гірибавлања  сагласности  на  исти  у  
складу  са  чланом  33. закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , број  72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука  УС, 50/2013-одлука  УС, 
98/2013 - одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон  и  9/2020), и  у  
прилогу  је  досrавила  комплетну  документациону  основу  предметног  плана . гlредмет  Је  у  
Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  загтримлен  
23 .02.202 1.године . 

ј Обрађивач  Измена  и  допуна  Просторног  ојіана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу}, је  Јавно  предузеће  ,,Урбанизам  3авод  ва  урбанизам  Нови  Сај  улевар  цара  Лазара  
броЈ  з/пІ  Нови  Сад. Измене  и  допуне  Просі-орног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу),израдила  је  одговорни  лланер  Ташана  Кришановић , дипл.инжарх . (лиценца  број  100 0258 
14). 

І IІ Изради  Измен  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
y Kahy),npuc-і-yrі uno ce након  доношења  Одлуке  о  изради  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каf у), (,,Службени  лист  Града  Ноаог  Сада , број  42/20). Саставни  
део  одлуке  о  изради  Измена  идопуна  Просторког  плана  Града  Новог  Сада  је  Реuјење  о  гіриступању  

1 



изради  Сгратешие  гіроцене  yтицаја  Измена  и  догуна  Гlросторног  гілана  Града  Новог  Сада  на  животну  

средину  06јав bен  у3 Одлуну  о  изради  (,Сл.лист  Града  Новог  Сада  број  42/20). 

Рани  јавни  увид  у  материјаЈі  за  израду  ИЗМена  и  допуна  Просторног  гілана  Града  Новог  Сада  

организован  је  у  гіериоду  од  19.10.2020.-.02.11.2020.године, и  о  томе  је  сачињен  Изеецјтај  5рој  V-

35-655/20 од  05.11.2020.године . 

На  седници  Комисије  за  планове  Града  Новог  Сада  одржане  30.12,2020. размагран  је  Нацрт  

Измена  и  долуна  Гіросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу), о  чему  је  

сачињен  Извештај  о  извршеној  стрној  контроли  број  V-35-972/20 од  3О,12.2020.године . 

Град  Нови  Сајі  Градска  угірава  за  урбанизма  и  грађевинске  послове, је  у  складу  са  чланом  

50. Закона  о  гіланирању  и  изградњи , и  чланом  55 Правилника  о  садржини, начину  и  посіупку  израде  

дскумената  просторнсг  и  урбанистичког  гіланирања  сгласио  Јавни  увид  у  Нацрт  Измена  и  допуна  

Просторног  плана  Града  НовогСада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу),. 

Јавни  увид  се  одржавао  у  трајању  од30 дана, од  12.01.2021. до  10.02.2021. године  у  Новом  

Саду,тако  штоје  Нацрт  nлана  изложен  на  интернет  страници  органа  надлежногза  излагање  нацрта  

планског  документа  на  јавни  увид  и  оглашен  12.01.2021. године  у  дневном  и  локалном  nucіy. У  

изве LuТзју  о  обавЈbенсм  јавном  увиду  нису  наведени  називи  листова  у  којима  је  оглас  објавЈbен  

Јавности  је  био  доступан  на  увид  и  текстуали  и  графички  део  гiлана . 

У  току  трајања  јавног  увида  сдржана  је  јавна  презентација  Нацрта  Измена  и  до rіуна  

гјросгорног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Изве uјтај  о  стратешкој  процени  

угицаја  Измена  и  допуна  Просторног  пјіана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  

животну  средину, у  АМФИТЕАТРУ  ЈП  ,СГІОРТСКИ  И  ПОСЛОВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА , Сyтјеска  број  

2 у  Новом  Саду. 

Јавна  седчица  после  јавног  уида  Комисије  за  планове  Града  Новог  Сада  одржана  је  

18.02.2021.године  и  с  томе  је  сачињен  Извештај  о  обавјbеном  јавном  увиду  у  Нацрта  Измена  и  

допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лоналитет  радне  зоне  у  Каћу), који  је  доставЈbен  у  

склопу  документационе  основе  Плана. Након  одржане  јавне  седнице  одржана  је  и  затворена  

седница . 0 обавЈbеном  јавном  увиду  у  Нацрт  Измена  и  допуна  Простсрног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зоне  у  Каћу). сачињен  је  Извеијтај  број  V 35-972/20 од  1&02.2021.године  

Град  Нови  Сад  Градска  управа  за  заштитуживотне  средине  издала  је  Сагласност  на  Извештај  

о  страте tвкој  гјроцени  угицаја  И3мена  Н  до rіуна  гlросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  

радне  зоне  у  Каћу) ва  животну  средину, број  VІ -501-1/2021-65 од  23.02.2021.године. 

ІV Чланом  33. став  4 закона  о  планирању  и  изградњи  (,службени  гласник  РС , број  

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одЈіука  уС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука  УС, 50/2013-

одлука  УС, 98/2013 - омука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон  и  9/2020), 

прописано  да  се  на  просторни  план  јединице  локалне  самоуправе , после  јавног  увида  при6авЈbа  

сагласност  надлежног  органа  аyтономне  гіокрајине, у  погледу  усклађекосіи  тог  плана  са  планским  

документима  ширег  значаја, законом  и  прописима  донетим  на  основу  заксна, у  року  који  не  може  

бит  Дужи  од  30 дана  оддана  пријема  закгева  за  давање  сагласности . 

У  складу  са  наведено  одреАбом  занона, након  окончане  процедуре  јавног  увида, Град  

Нови  Сај  Градска  улрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, уз  захтев  број  V-35-972/20 од  

23.02.2021.године, упутила  је  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
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(локадигет  радне  зоне  у  Каћу), после  обавЈbеног  јавног  уеида, Локрајинском  секретаријату  за  
урбанизам  и  заштиту  животне  средине  ради  гірибавіbања  сагласности  на  исти. 

V Нацрт  Измена  и  допуна  Лросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу), 
разматран  је  26.02.2021.године  на  3 седници  Комисије  за  контролу  усклађености  планских  
Докумената  као  прва  тачка  дневног  реда . 

Седници  Комисије  су  присуствовали  чланови  Комисије: председник  др  БиЈbана  врбаtнки, 
дипл. иНж. арх.; заменик  председника  Силвија  Каценбергер, дипл.инж.арх.; секретар  Софија  
uјумаруна, Дипл.инж.арх.; Др2гана  Мијатовић , дипл.инж.арх.; Драгана  Селак, дигјл .грађ.инж.; 
Мирјана  Керебић, дипл.прос-горни  гјланер; Јbудмила  Јамушаков, дипл.инж.арх.; лице  за  обавјbање  
стручно-оперативних  послова  за  потребе  рада  Комисије  Светлана  Килибарда , дипл.гіравник, Нада  
Винскић  дипл.правник, лице  задyжено  за  о6авлање  административно  техничких  послова  за  
потре6е  рада  Комисије. 

Седницом  Комисије  nредседавала  је  др  иЈbана  Вфапіки, дипл.инж.арх., председница  
Комисије . 

На  досі-авіbени  Нацрт  Измена  и  допуна  Гlросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу), чланови  Комисије  су  доставили  своја  појединачна  миінјења . 

О  раду  на  седници  Комисије  вођен  је  Записник  на  основу  којегје  у  складу  са  Лословником  
о  раду  Комисије  сачињен  овај  Извештај. 

vІ Након  дискусије  Комисија  је  је  размотрила  појединачна  мишіbења  чланова  Комисије  и  
једногласно  донела  следећи  

ЗАКЈbУЧАК  

Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) 
израђен  је  у  складу  са  законом  о  пјіанирању  и  изградњи  (,,службени  гласник  РС , број  72/2009, 
8112009-исправка , 64/2010-одлука  ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одnука  УС, ЅО/2013-одлука  УС, 
9812013-одлука  уС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- и  др.  закони  и  9/2020), 
Гlравилником  о  садржини, начину  и  поступку  изрвде  докумеката  просторног  и  урбанистичког  
планирања  (,,Сјіуж6ени  Fласник  Републике  Србије , 32/2019), Одјіуком  о  изради  Измена  и  допуна  
Просторног  пјіана  Града  Новог  Сада  локалитет  радне  зоне  у  Каћу), (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  42/20); донетим  планским  документима  ширег  подручја  и  то  Просторним  пјіаном  
Републике  србије  оД  2010. До  2020. гсдине  (,,службени  гласник  Републике  србије , број  88/2010), 
Регионалним  Гlросторним  планом  Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,службени  лист  АП  
Војводике , број  22/20H); Просторним  планом  подручја  инфраструктурног  коридора  аутолута  Е-75 
суботнца-Београд  (Батајница ) (,,Службени  гласник  РС , бр.  69/03; Просторним  планом  подрчЈа  
посебне  намене  инфраструктурног  коридора  државног  пута  првог  реда  бр.21 (Нови  Сад-Рума -
DЈа6ац  и  државног  пута  іі pѕor реда  бр.19 (іна6ац-лозница ), (,,Службени  гласник  рС•І, број  40/11); 
Просторним  планом  подручја  пссебне  намене  сисгема  продуктовода  кроз  Републику  Србију  
(Сомбор  - Нови  Сад  - гЈанчево  - Београд  - СмеДеревQ-Јагодина  - Ниш) (,,службени  гласник  РС , број  
19/11); Тlросі-орним  планом fіодручја  nосебне  намене  Фрушка  г0ра11  до  2022. године  ( Служ6ени  
лист  АПВ , број  8/19); Просторни  ілан  подручја  nосебне  намене  СРП  ,,Ковиіbско-Петроварадински  
рит  (,,Службени  лист  АПВ , број  3/12); Просторним  планом  подручја  посебне  намене  
међународног  водног  пута  Е  80 - Дунае  (гlаневропски  коридор  VІі ) (,,службени  гласник  РС , број  
14/15); Лросторним  планом  подручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  железничке  
npvre Београд  - Су6отица  - државна  граница  (Келебија) (,,Службени  гласник  РСІ,  6рој  32/17); 

з  



гіросторним  планом  подручја  посебне  намене  културкоГ  предепа  Сремских  Карловаца  ( Службени  

лист  лп  војводинен ,  број  57/2017); стандардима  и  нормативима ; іірибаеЈbеним  гІоДациМа  и  

условима  надлежних  институција; као  и  са  другим  законима  и  прописима . 

Комисија  за  контролу  усклађености  лланских  докумената , даје  позитивно  миwЈbее  на  

Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) rІocne 

обавіbеног  јавног  увида . 

Комисија  лредлан<е  Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  

да  изда  сагласност  на  Нацрт  плана  из  стаеа  1. овогзак!bучка. 

VІІ имајућу  у  виду  да  је  у  току  израда  Просторног  плана  подручја  посебне  камене  

коридора  аугопуга  Београд-зрењанин -Нови  Сад, Комисија  сугерише  носиоцу  израде  uзмена  и  

долуна  Просторног  ллана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) да  се  у  делу ,,  Іlравила  за  

опремање  npocropa инd раструктуром   под  насловом  Услови  за  реализацију  саобраћајних  

гіоврјиина  допунитекст  на  начин  да  се  појасни  могућностфазне  реализације , како  би  се  омогућило  

прик bучење  секундарне  уличне  мреже  на  постојеће  садржаје  попречног  профила  државног  nyra, 

до  реализације  комтілетног  планираног  поnречног  nрофила, и  предiіаже  формулацију  текста: 

До  реализације  комплетног  планираног  попречног  профила  државних  пyгева, прва  фаза  

приклучења  секундарне  уличне  мреже  врши  се  на  nостојеће  садржаје  поnречног  профкла  

државног  nута  (коловозе, бициклистичке  сјазе,тротоаре ). Такође  се  као  прва  фаза  реализације  могу  

реализовати  аугобуска  стајали uјта  уз  nостојећи  коловоз  државног  tіyra. 

Ксмисија  сугерипе  носиоцу  израде  Измена  и  допуна  Просгорног  плана  Града  Новог  Сада  

{локајіитет  радне  зоне  у  Каћу) да  до  доношења  Плана  прибави  све  потребне  сагласности  у  складу  

са  посебним  законима . 

По  овлашћењу  покрајинскогсекретара  за  урбанизам  и  заштиі-у  животне  средине  број  140-031- 

172/2016-11 од  01.12.2016.године - - 
, ј ._ . .,ј .іЈЈ  

CEІ{PETAP КОМИСИЈЕ  

, 

.; 
.. . Ј  • Сiд  41 М,с  ИЦЕ  

(? ј пој  
; т  

іипл.правник  

: 

іЈ L Ш  
Софија  Шумаруна, дипзі .инж.арх.  драна  Вр6ашки, дипл.инж.арх. 

Доставити : 

1. Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  ваштиту  животне  средине, Булевар  Михајла  Пупина  
број  16, Нови  Сад  

2. Град  Нови  Сај  Градска  управа  за  урбаниза vі  и  грађевинске  послове, Школска  број  3, Нови  Сад  
3. Архиви  
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