
Председница  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  І-іовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  
плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  
средину , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХЈ  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извеілтај  Комисије  за  планове  о  
изврпјеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  ііроцени  утицаја  плана  генералне  
регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  пре  њиховог  
излагања  на  јавни  увид  са  100. седнице  од  27.08.2020. године  и  Извештај  о  обавњеном  
јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  
Саду  и  Извеілтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  са  113. (јавне) седнице  Комисије  за  
планове  од  14.01.2021. године, као  и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, 
организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број  35-716/2019-ј  
12. март 2021. године  
НОВИ  САд  MЅc Јсјари  ковіћ  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србиј&, бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 - ус, 98/13 - ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон  и  9/20) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хі  седниди  од  12. марта  2021. године, доноси  

плАН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  КЛИНиЧКОГ  ДЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  

У  НоВом  САДУ  

уВод  

План  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  (у  далем  
тексту: План) обухвата  простор  између  улица  Футошке , Хајдук  Вењкове, Приштинске  и  
продужетка  Улице  Новосадског  сајма, у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту : КО) 
Нови  Сад  І  и  КО  Нови  Сад  Јј . 

Највећи  део  обухваћеног  простора  заузима  постојећи  комплекс  Клиничког  центра  
Војводине  (у  дањем  тексту: Клинички  центар ), у  оквиру  кога  су  лоцирани  и  објекти  
Пастеровог  завода. У  северном  делу  простора  налази  се  комплекс  Медицинског  факултета  
Универзитета  у  Новом  Саду  и  објекат  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине . Уз  
продужетак  Улице  Новосадског  сајма, налазе  се  два  објекта  вишепородичног  становања  и  
два  низа  породичних  објеката  уз  Дринску  улицу. Уз  Футошку  улицу  налази  се  неколико  
парцела  чисто  пословне  намене  као  и  неколико  објеката  породичног  становања . У  
северозападном  делу  простора  налази  се  земњиште  које  Ад  Новосадски  сајам  Нови  Сад  
користи  за  потребе  коњичког  клуба, као  и  зона  породичног  становања  која  се  још  увек  
задржала  на  простору  између  комплекса  Клиничког  центра  и  АД  Новосадски  сајам  Нови  
Сад! 

Овим  планом  се  одреднице  претходне  урбанистичке  документације  усклађују  са  
садашњим  потребама  корисника  и  просторним  могућностима  локације . дефинишу  се  
правила  уређења  површина  и  грађења  објеката, као  и  трасе  саобраћајне , водне  и  
енергетске  инфраструктуре , правила  за  уређење  слободних  и  зелених  површина  и  заштите  
простора, за  све  планиране  намене  у  обухвату  Плана. 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

i. onmTu ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  ппанирању  и  изградњи  и  
Правилнику  о  садржини , начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  
урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС,,, број  32/19). 
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План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  генералне  регулације  
Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, коју  је  донела  је  Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  XLІX седници, 10. маја  2019. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
22/19). 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. 
године  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  далем  
тексту ; Генерални  план), којим  је  скоро  цео  простор  обухваћен  Планом  намењен  за  
Клинички  центар . Мањи  део  простора  намењен  је  општеградском  центру . 

2. Извод  из  планова  ширег  обухвата  

Генералним  планом  су  дефинисана  усмсравајућа  правила  за  простор  у  обухвату  
Плана . І-јајвећи  део  обухваћеног  простора  планиран  је  за  специјализовани  центар  - 
Клинички  центар  Војводине . На  мањем  делу  простора  планира  се  општеградски  центар . 

Генералним  планом  издвојени  су  објекти  и  површине  од  општег  интереса, међу  
којима  су  јавне  слу?кбе  од  посебног  значаја  за  развој  града  Новог  Сада. Ту  спадају  
Клинички  центар  Војводине  и  Медицински  факултет  Универзигета  у  Новом  Саду. 

,,Клинички  центар  у  Новом  Саду  ће  се  развијати  према  посебном  програму, на  
постојећој  локацији  болнице, завргцавањем  и  изградњом  предвиђсних  објеката . 

,,Медицински  факултет  ћс  и  дале  користити  објекте  на  постојећем  комплексу  
Клиничке  болнице, где  се  планира  и  отварање  Фармацеутског  факултета . 

,,Клиничка  болница  са  поликлиничким  центром , Мсдицинским  факултетом  и  
институтима  у  Сремској  Каменици  који  обједињују  научни  рад  са  основном  делатношћу  
образовања , односно  здравства . Због  комплексности  рада  и  специфичних  захтсва  у  
простору, ове  институције  развијаће  се  у  посебним  специјализованим  

,,Специјализовани  центри  ће  се  развијати  у  оквиру  постојећих  и  генералним  
планом  предвиђених  комплекса  и  у  складу  са  програмима  развоја  појединих  области . 
Просторно  дефинисање  специјализованих  центара  омогућава  развој  потребних  
програмских  садржаја  који  ће  допринети  јачању  централитета  града  у  целини . Њихов  
развој  ће  бити  подржан  одговарајућим  мерама  како  локалног, тако  покрајинског  и  
републичког  нивоа ; програмски  усмерен  и  контролисан  и  садржајно  одређен  сходно  
улози  Новог  Сада  као  макрорегионалног  центра . 

Уређење  комплекса  треба  да  буде  прилагођено  основној  функцији  центра . 
Пожелно  је  да  се  по  ободу  комnлекса  реализују  опгнтсградски  садржаји  како  би  се  
обезбедило  нужно  nовезивање  сnецијализованих  центара  са  системом  центара  и  
структуром  града  у  целини . Обим  и  структура  оnштеградских  садржаја  не  могу  угрозити  
основну  намену  центра. 

Становање , по  правилу, није  садржај  специјализованих  центара  (изузев  ако  је  
прсдвиђено  планом  деталне  регулације ). 

У  комплексима  специјализованих  центара  морају  се  решити  потребе  у  мирујућем  
саобраћају . 
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Опгптеградски  центри  

,,Општеградске  центре  чине  простори  на  којима  се  садржаји  могу  организовати  у  
полифункционалне  просторие  целине, а  према  врсти, значају  објеката  и  подручју  чијс  
становништво  задовоњавају , деле  се  на  примарне  (главни  центар) и  

,,Прстен  који  формирају  примарни  центри  има  тепденцију  отварања  ка  западу  
пратећи  тако  просторни  развој  осталих  градских  функција! Отварање  прстена  ка  западу  
остварује  се  на  свим  важнијим  комуникацијама  од  којих  је  најзначајнији  правац  
Футошког  пута. 

Садржаји  општеградских  центара  

,,Нови  центри  који  ће  се  формирати  на  планираним  саобраћајницама  ће  етапј-јо  
добијати  карактеристике  центра  достизањем  одређене  копцентрације  становника , 
стварањем  целовитог  саобраћајног  правца  и  сл. 

Становање  је  обавезан  садржај  општеградских  центара . 
Учешће  стамбеног  у  укупно  изграђеном  простору  по  објектима  или  блоковима  

креће  се  у  распону  од  0 до  100 %, с  тим  што  је  на  ширем  простору  (у  блоковима  мешовите  
намене, деловима  центра) мин. 30 %. 

У  деловима  новог  центра  и  центара  који  ће  се  тек  формирати  одговарајући  однос  
становања  и  садржаја  центра  достиже  се  временом . У  фази  изградње  као  минимална  се  
утврђује  намена  приземња  за  садржаје  центра  и  уређење  простора  прилагођено  јавном  
коришћењу . 

План  од  значаја  за  израду  овог  плана  је  и  План  генералне  регулације  nростора  за  
мешовиту  намену  између  улица  Футошке, Хајдук  Вењкове, Руменачке  и  Суботичког  
булевара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 
42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 - исправка  и  9/20) (у  дањем  тексту : План  генералне  
регулације ). 

План  генералне  регулације  дефинише  усмеравајућа  правила  за  планирање  
комплексајавних  служби . 

,,Клинички  центар  Војводине   
Простор  издвојен  за  комплекс  Клиничког  центра  развијаће  се  према  програму  

корисника , у  складу  са  потребама  града  и  региона, као  и  савремених  трендова  у  
организацији  високоспецијализованих  болничких  установа . Условњава  се  задржавање  
објеката  некадашње  Градске  болнице , чија  ће  функција  зависити  од  укупне  организације  
комплекса . Такође, задржавају  се  објекти  које  користи  Пастеров  завод  као  и  објекат  (кућа) 
у  Футошкој  96, коју  сада  користи  Институт  за  биохемију . Остали  постојећи  
функционални  објекти  се  задржавају , уз  могућност  реконструкцуије  и  доградње, према  
потреби  корисника . Позиција  и  габарити  нових  објеката  дефинисаће  се  у  зависности  од  
усвојеног  принципа  функционалне  организације  болничких  садржаја, а  према  садашњим  
потребама  корисника  и  ,,Мастер  плану  Клиничког  центра. Објекте  који  су  
нефункционални  и  нерационални  могуће  је  уклонити  или  заменити . Реализацију  
планираних  садржаја  могуће  је  спроводити  фазно. Максимална  заузетост  комплекса  
објектима  се  ограничава  на  30 %. Слободан  простор  ће  се, осим  за  неопходне  саобраћајне  
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површине  и  површине  за  паркирање, наменити  поплочаним  површинама , зеленим  и  
парковски  уређеним  целинама, а  делимично  и  спортским  и  рекреативним  садржајима . 

Завод  за  трансфузију  крви  Нови  Сад   
делатност  Завода  за  трансфузију  крви  је  прикуплање  и  обрада  крви  од  

добровоњних  давалаца  крви  и  други  послови  из  области  трансфузије  крви. 
Завод  за  трансфузију  крви  има  потребе  за  просторним  проширењем  према  плану  

реконструкције  трансфузиолоіпке  слу?кбе  у  Војводини . 
Проширење  капацитета  Завода  за  трансфузију  крви  могуће  је  реализовати  

доградњом  постојећег  објекта  до  сnратности  П+2. 

Пастеров  завод  
Пастеров  завод  ,,Нови  Сад  обавња  ванболничку  здравствену  заштиту  из  области  

превенције  и  лабораторијске  дијагностике  беснила  и  других  заразних  болести . Ово  јс  
референтна  установа  за  беснило  у  Републици  Србији. 

Седиште  Пастеровог  завода  је  у  Новом  Саду,  Хајдук  Вењкова  1 у  склопу  
Клиничког  центра  Војводине . На  овој  локацији  Завод  располаже  са  четири  објекта: 

- управна  зграда  Пастеровог  завода  спратности  Су+П+1+Пк, 
- дрвена  кућа  (тзв. ,,Хемптова  кућа ), 
- виваријум  (зграда  за  лабораторијске  животиње), 
- инсектаријум . 

Комплекс  Пастеровог  завода  (зграда  Пастеровог  завода, ,,Хемптова  кућа  и  
споменик  Лују  Пастеру  са  околином) је  утврђен  за  споменик  културе . За  ове  објекте  се  
примењују  утврђене  мере  заштите  споменика  културе . 

Пастеров  завод  у  Новом  Саду  има  потребу  за  проширењем  просторних  капацитета , 
које  ће  се  реализовати  у  склопу  Клиничког  центра  Војводине  на  планираној  локацији ,  у  
складу  са  просторном  организацијом  комплекса  кцВ. 

,,Медицински  факултет  Укиверзитета  у  Новом  Саду  налази  се  у  североисточном  
делу  комплекса  Клиничког  центра  Војводине . Објекте  факултета  чине  зграда  
Медицинског  факултета  и  зграда  Факултета  за  фармацију . 

Постојећи  објекти  факултета  се  задржавају . Могућа  је  доградња  у  хоризонталном  
смислу, до  максималне  заузетости  простора  од  35 %. Повећање  корисне  површине  
омогућава  се  и  у  вертикалном  смислу, до  једне  корисне  ета?ке, али  уколико  се  покаже  
оправдано  и  у  складу  са  постојећим  конструктивним  системом , структуром  и  изгледом  
објекта  и  окружења . Слободне  површине  се  уређују  за  nаркирање  и  зеленило . 

Планом  генералне  регулације  дефинисано  је  да  је  основ  за  реализацију  комплекса  
Клиничког  центра  Војводине, План  генералне  регулације , а  дања  планска  разрада  
условњава  се  тек  у  наредним  фазама  развоја. Планом  генералне  регулације  дефинишу  се  
правила  уређења  и  грађења  за  комплекс  Клиничког  центра. За  потребе  дањег  просторног  
развоја  Клиничког  центра  израђен  је  Генерални  план  развоја  институционалног  
комплекса  Клиничког  центра  Војводине  (октобар  2009.) - Мастер  план. Када  се  створе  
услови  за  почетак  реализације  овог  развојног  плана, биће  потребна  детањна  планска  
разрада  простора . 

Сви  постојећи  објекти  се  задржавају . Неки  се  могу  надоградити  и/или  доградити  а  
дефинисане  су  и  зоне  изградње  нових  објеката . 
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Поред  специјализованог  комплекса  Клиничког  центра  (са  3аводом  за  трансфузију  
крви  Војводине  и  Медицинским  факултетом ), Планом  ће  се  обухватити  још  неколико  
различитих  намена, на  мањим  површинама . Планом  генералне  регулације  се  дефинишу  
усмеравајућа  правила  за  ове  намене. 

,,Простор  на  коме  се  налазе  две  стамбене  куле  уз  продужетак  Улице  Новосадског  
сајма  мења  намену  у  општеградски  центар . Могућа  је  намена  у  функцији  здравствене , 
односно  болничке  делатности , или  друга  компатибилна  намена. Постојећи  објекти  се  
могу  задржати  као  и  реконструисати  у  сврху  будуће  намене . Ако  се  стекну  услови , могућа  
је  и  замена  постојећих  новим  објектима , али  тако  да  се  не  угрози  функција  околних  
садржаја . У  случају  потпуне  реконструкције  дозвоњена  спратност  је  до  П+3, а  индеск  
заузетости  до  30 %. 3ону  изградње  формирати  уз  регулацију  продужетка  Улице  
Новосадског  сајма. 

дентар  уз  Футошку  улицу  се  планира  на  неколико  парцела  породичног  становања, 
које  су  делимично  већ  намењене  неким  садржајима  центра . Могућа  је  било  која  пословна  
намена  компатибилна  са  окружењем . Учешће  становања  може  бити  до  30 %. Висинску  
регулацију  треба  ускладити  са  висином  објеката  Старе  градске  болнице, али  не  више  од  
три  надземне  етаже . 

З. Опис  границе  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  і  и  ко  Нови  
Сад  јј, унутар  описане  границе. 

3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  осовинска  тачка  број  479, на  
пресеку  осовина  Улице  хајдук  Вењкове  и  Улице  Новосадског  сајма  у  КО  Нови  Сад  І. Од  
ове  тачке  граница  скреhе  у  правцу  запада,  прати  осовину  продужетка  Улице  Новосадског  
сајма  до  пресека  са  западном  границом  парцеле  број  10494/1. дање  граница  скреће  у  
правцу  југозапада , прати  постојећу  ограду  на  парцели  број  7540/1, затим  наставња  да  
прати  источну  и  јужну  границу  парцеле  број  7540/1 до  пресека  са  продуженим  правцем  
источне  границе  парцеле  број  7689/1, затим  скреће  у  правцу  југа, пресеца  парцелу  број  
3706 (Лединачка  улица), прати  западну  границу  парцела  бр. 7689/1 и  7689/2 и  долази  до  
тромеђе  парцела  бр. 7689/2, 7690/2 (КО  Нови  Сад  І) и  7803 (КО  Нови  Сад  11). Од  ове  тачке  
граница  прелази  у  КО  Нови  Сад  11, продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 7689/2 и  
7690/2 и  долази  до  пресека  са  осовином  Футошке  улице. дање  граница  скреће  у  правцу  
истока, прати  осовину  Футошке  улице  до  осовинске  тачке  број  1688 којаје  на  пресеку  са  
осовином  Улице  хајдук  Вењкове . Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  севера, прати  
осовину  Улице  хајдук  Вењкове, прелази  у  КО  Нови  Сад  І  и  долази  до  тачке  која  је  
утврђена  за  почетну  тачку  границе  Плана. 

Планом  је  обухваћено  24,73 ћа. 

4. Orіuc постојеhег  стања  

Клинички  центар  се  просторно  и  функционално  развио  из  Велике  градске  болнице , 
која  је  на  овом  простору  изграђена  1909. године. Неколико  објеката  на  углу  улица  
Футошке  и  Хајдук  Вењкове  су  из  овог  периода. Остали  објекти  (укупно  око  40 објеката) 
грађени  су  у  каснијем  периоду  па  све  до  данашњих  дана. Последњи, нови  објекат, који  је  
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још  увек  у  изградњи , је  објекат  дијагностичко -тералеутског  центра  (у  дањем  тексту: 
ДТЦ) који  се  налази  ујугозападном  делу  комплекса . 

Поред  објеката  у  функцији  Клиничког  центра, у  обухвату  Плана  налазе  се  
подручја  породичног  становања, која  су  генерацијама  планова  уназад, намењена  
комплексу  Клиничког  центра, односно  планирају  се  за  трансформацију  у  површине  јавне  
намене. 

Медицински  факултет  и  Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  просторно  су  
уклопњени  у  комплекс  Клиничког  центра  а  омогућено  им  је  независно  функционисање . 

Уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  налазе  се  два  стамбена  објекта  са  
самачким  становима , уклопњени  у  зеленило . Уз  Футошку  улицу  се, поред  неколико  
парцела  са  породичним  објектима, налази  пословни  комппекс као  и  већа  
парцела  са  објектом  који  је  од  значаја  за  градитењску  баштину  и  у  функцији  је  Клиничког  
центра  (Институт  за  биохемију). 

Комплекс  Клиничког  центра , заједно  са  Медицинским  факултетом  и  Заводом  за  
трансфузију  крви  Војводине , налази  се  на  ограниченом  простору  који  је  скоро  у  
потпуности  изграђен  у  претходном  периоду, док  се  функционални  захтеви  мењају  у  
складу  са  развојем  здравствене  делатности , техничким  и  енергетским  потребама , као  и  
потребама  корисника . Унутар  расположивог  комплекса  и  капацитета  потребно  је  
предвидети  могућност  трансформације  простора  у  савремени  високоспецијализовани  
болнички  комплекс . 

Унутар  комплекса  Клиничког  центра  налази  се  и  ,,Комплекс  Пастеровог  завода  у  
Новом  Саду  који  је  утврђен  за  сnоменик  културе . Комплекс  Пастеровог  завода  се  састоји  
од  зграде  Пастеровог  завода, дрвене  куће  тзв. ,,Хемптова и  спомен-бисте  Луја  
Пастера, са  заштићеном  околином . 

Специфичност  и  ограничење  локације  представња  и  постојеће  породично  
становање  унутар  планираног  комплекса  Клиничког  центра. 

3еленило  

3елене  површине  у  оквиру  комплекса  Клиничког  центра  су  од  изузетне  важности . 
3еленило  прожима  све  делове  болничких  простора . 

Због  велике  површине  коју  заузимају, озелењене  површине  комплекса  Клиничког  
центра  чине  значајни  просторни  и  функционални  део  фонда  зеленила  града. 

На  простору  Клиничког  центра  заступњена  је  квалитетна  листопадна  вегетација : 
црвенолисна  шњива, бреза, храст, багрем, јавор, леска, кестен, nurіa, дуд,  каталпа  и  др. Од  
четинарских  врста  заступњене  су  смрека, бор, тиса, туја, јела  и  др. 

Саобраћајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  Планом  ограничено  је  следећим  улицама : 
- са  истока, Улицом  хајдук  Вењковом , 
са  севера, продужетком  Улице  Новосадског  сајма, 

- са  заrіада, Приштинском  улицом  и  Улицом  Миколе  Кочијпа , 
- сајуга, Футошком  улицом . 
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Све  наведене  саобраћајнице , осим  Приштинске  улице  и  Улице  Миколе  Кочиша, 
део  су  примарне  мрсже  града. Улице  Хајдук  Велкова  и  Новосадског  сајма  су  по  рангу  
главне  саобраћајницс , а  Футошка  улицајс  магистрална . 

Јавни  градски  превоз  одвија  сс  улицама  Хајдук  Всњаковом  и  Футоніком . У  оквиру  
попречних  профила  ових  улица  постоје  бициклистичке  стазс, с  тим  да  јс  у  Улици  хајдук  
Велковој  обележена  на  тротоару . 

Интернс  саобраћајне  површине  унутар  Клиничког  центра  су  у  неким  деловима  
(југоисточни  део) недовоњне  ширинс  и  са  неодговарајућим  геометријским  елеменатима  
пута. У  највсћем  делу  недостају  тротоари, те  су  сви  запослени , пацијенти  и  посетиоци  
приморани  да  користе  коловоз  приликом  кретања . 

И  поред  всликог  броја  паркинга  за  путничке  аутомобиле  унутар  комплекса  
института , у  преподневним  часовима  постоји  изражен  недостатак  паркинг  места. 
Приликом  проналажења  паркинга, чести  су  застоји  и  задржавања  на  интерним  
саобраћајницама , којима  приступају  возила  интервентних  служби  и  доставна  возила. 

Водна  иифраструктура  

Снабдевање  водом  обавла  се  преко  постојеће  водоводне  мреже, која  функционишс  
у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. Примарна  водоводна  мрежа  рсализована  
је  у  Улици  хајдук  Вењковој  и  у  Футошкој  улици. Обухваћени  простор  опремњен  је  
секундарном  водоводном  мрежом . Постојсћа  водоводна  мрежа  задовоњава  потребс  за  
водом  постојећих  корисника . Проблсм  представлају  стари  азбест-цементни  цевоводи , 
који  су  дотрајали . 

Постојећа  мрежа  представња  добру  основу  за  дали  развој  водоводног  система  у  
складу  са  планским  потрсбама . 

одвођене  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  обавла  се  преко  постојеће  
канализационе  мреже, заједничког  типа, која  функционишс  у  склопу  канализационог  
система  Града  Новог  Сада. 

Примарна  канализациона  мрежа  реализована  је  у  улицама  Хајдук  Вењковој  и  
Футовікој , док  је  секундарна  мрежа  реализована  на  остатку  простора . Постојећа  мрежа  је  
углавном  од  азбсст-цементних  цеви, стараје  и  дотрајала . 

Постојећа  примарна  канализациона  мрсжа  представња  добру  основу  за  дањи  развој  
канализационог  система  у  складу  са  планским  потребама . 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 
- максималан  ниво  подземних  вода  од  77,20 До  77,40 м  н.в, 
- минималан  ниво  подземних  вода  од  74,30 до  74,50 м  н.в, 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад - 
југоисток  са  смером  пада  према  југоистоку . 
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Енергетска  инфраструіпура  и  електронскс  комуникације  

На  подручју  у  обухвату  Плана  постоји  изграђена  подземна  електроенергетска  
мрежа  и  објекти, подземна  вреловодна  мрежа, као  и  мрежа  електронских  комуникација  
које  задоволавају  потребе  садашњих  корисника  простора . 

3а  потребе  Клиничког  центра  изграђен  је  потребан  број  трансформаторских  
станица  (у  дањем  тексту : ТС) 20/0,4 kV u пратећа  електроенергетска  мрежа  и  мрежа  
јавног  осветлења . У  оквиру  комплекса  постоји  изграђена  сотіствена  котларница  на  гас  
која  преко  вреловодне  мреже  снабдева  објекте  топлотном  енергијом . У  комплексу  је  
такође  изграђена  мрежа  електронских  комуникација  до  свих  објеката . 

11. ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  цслине  

Према  намени  простора, структури, просторним  карактеристикама  и  начину  и  
условима  изградње , простор  у  обухвату  Плана  подењен  је  на  четири  просторне  целине : 

1. Клинички  центар, 
2. Медицински  факултет  са  Заводом  за  трансфузију , 
З. Општеградски  центар  и  
4. Зона  пословно -стамбене  намене. 

Просторна  целина  Клиничког  центра  је  због  многобројних  и  разнородних  
функција  и  садр)каја  унутар  целине, подеЈЂенаје  на  потцелине : 

а) простор  некадашње  Градске  болнице, 
б) простор  ДТЦ-а  са  окружењем , 
в) І4нститут  за  биохемију, 
г) Поликлиника  са  окружењем , 
д) Неуропсихијатрија  са  окружењем , 

ђ) немедицинске  службе . 

Намена  земЈЂишта  дефинисана  је  по  просторним  целинама . 

1.2. Намена  землишта  

Највећи  део  простора  у  обухвату  Плана  заузима  просторна  целина  - Клинички  
центар, која  је  намењена  болничким , техничким  и  осталим  постојећим  и  планираним  
објектима . Такође, значајна  површина  просторне  целине  намењује  се  слободним  зеленим  
и  уређеним  повргпинама , као  и  саобраћајним  површинама  (приступне  саобраћајнице  и  
мирујући  саобраћај ). део  целине  резервисанје  за  простор  у  функцији  основне  намене, а  у  
складу  са  просторним  потребама  Клиничког  центра . 
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У  окВиру  просторне  делине  Клиничког  центра  налазе  се  објекти  Пастеровог  
завода. 

Пастеровом  заводу  припадају  два  гіостојећа  објекта  - главни  објекат  и  дрвена  кућа, 
тзв. ,,Хемптова као  и  планирана  површина  у  северном  делу  целине  намењена  
лабораторији  и  виварујуму , ипи  другим  садржајима  које  ће  одредити  корисник . 

У  североисточном  делу  простора  у  обухвату  Плана  (на  углу  улица  Хајдук  Велжове  
и  продужетка  Новосадског  сајма) издваја  се  целина  Медицинског  факултета  са  Заводом  за  
трансфузију  крви  Војводине . За  Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  издваја  се  парцела  
под  габаритом  објекта  (постојећег  и  планиране  доградње). Такође , за  објекте  
Медицинског  и  Фармацеутског  факултета  са  планираним  доградњама , издвајају  се  
парцеле  под  објектима . Уређена  јавна  површина  која  окружује  објекте, намењује  се  
слободним  зеленим , поплочаним  и  саобраћајним  површинама  (са  паркирањем ). 

Просторна  целина  општеградског  центра  планира  се  уз  продужетак  Улице  
Новосадског  сајма. Два  постојећа  стамбена  објекта  се  задржавају  уз  могућност  промене  
намене  у  општеградски  центар  (предлаже  се  да  конкретна  намена  буде  у  функцији  
Клиничког  центра  или  Медицинског  факултета , или  нека  од  сродних  намена). Простор  
око  објеката  намењује  се  за  заједничку  блоковску  површину . 

Целина  која  обухвата  зону  пословно-стамбене  намене  планира  се  уз  Футопзку  
улицу. Источно  од  Улице  Миколе  Кочиша  планира  се  комплекс  вишепородичног  
становања . Западно  од  Улице  Миколе  Кочиша  простор  се  намењује  општеградском  
центру, са  учешћем  становања . 

LЗ. Нумерички  показатењи  

Билане  површина  

Површина  грађевинског  подручја  у  обухвату  Плана: 
- бруто  24,73 ћа  
- нето  13,48 ћа. 

Табела  број  1: Површине  јавне  намене  

Намена  Површииа  (ћа) 
% у  одНосу  на  површину  
грађевинског  подручја  

Саобраћајне  површине  11,35 46,9 
Клинички  центар  9,96 41,2 
Патеров  завод  0,08 0,04 
Медицински  факултет  1,96 7,7 
Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  о,iз  о,ох  
Заједничка  блоковска  повріиина  0,21 0,09 
Јавни  паркинг  0,32 1,3 
ТС  и  МРС  0,06 0,03 
Укупно  површине  јавних  намена  24,07 97,3 
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Табела  біо  2: Повјшине  осталих  намсна  

Намсна: Површина  (ћа) 
% у  оДНосу  на  површину  
грађевинског  подручја  

бруто  
Вишепородично  становање  0,32 1,3 
Општеградски  центри  0,34 1,4 

Укупно  површине  осталих  намена  0,66 2,7 

Укупна  повріпина  у  обухвату  Плана   24,73 100 

   

Плаиирани  капацитети  простора  
(за  іvzаниране  објекте  (и  доградне), према  утврђеним  параметрима , по  ііланираним  
наменама) 

Површине  јавне  намене  

1) Клинички  центар : 
- површина  објеката  у  основи: 3 700 м2, 
развијенаповршинаобјеката -бруто: 11 100м2, 

- планиране  гараже: - површина  у  основи  8 600 іі 2, 

- развијена  површина  25 800 м2. 
Укупан  број  планираних  паркинг  места: 1 400 пм. 

2) Пастеровзавод : 
- површина  објекта  у  основи: 420 м2, 
- развијена  површина  објекта  - бруто: 840 м2, 

3) Медицински  факултет: 
- површинаобјекатауоснови : 2 150м2, 
- развијена  површина  свих  објеката  - бруто: 7 100 м2. 

Капацитетјавног  паркинга : 100 пм. 

Поврјлине  осталих  намена  

1) Вишепородично  становање : 
- површина  планираног  објекта  у  основи : 2 000 м2, 
- развијена  површина  објеката  - бруто: 16 000 м2  
- број  станова  135 (90 м2  - бруто  површина  стана!60 нето), 
- број  становника  350 (х  2,6 члана  домаћинства ). 

2) Општеградски  центар : 
- површина  објеката  у  основи  којује  могуће  остварити : 1 500 м2, 
- оквирна  развијена  површина  објеката  - бруто: 7 500 м2. 
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2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намсне  

Планом  су  површине  јавне  намене  разграни 1-іене  од  површина  осталих  намена . од  
целих  и  делова  пос-гојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  јавног  грађевинског  земзишта , 
према  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намсне , у  размери  
1:1000. 

Површине  јавне  намене : 
- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр.  7550, 7569/2, 7569/3, 7569/4, 7570/2, 

7571/2, 7611/2, 7613/2, 7614/2, 7669, 7683/2, 7684/2, 7686/2, 7687/2, 7689/2, 7689/3, 10493, 
10494/2 и  делови  парцела  бр. 7540/1, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7551, 
7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7569/9, 7614/1, 7615, 7616, 7617, 7618, 
7622, 7627, 7663/1, 7665, 7666, 7668, 7670, 7671, 7672, 7673, 7678, 7679, 7680, 7681/1, 
7681/2, 7682, 7683/1, 7684/1, 7688, 7689/1, 7706, 10492/1, 10492/2, 10494/1 у  ко  Нови  Сад  I 
и  део  парцеле  број  7803 у  ко  Нови  Сад  Јј; 

- паркинг: делови  парцела  бр. 7540/1, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 
7549, 7569/9, 10494/1 у  КО  Нови  Сад  I; 

- заједничка  блоковска  површина: део  парцеле  број  7569/10 у  КО  Нови  Сад  I; 
- Клинички  центар : целе  парцеле  бр. 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 

7568, 7570/1, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7611/1, 7612, 7619, 7620, 7624, 7625, 7626, 7628, 
7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7637, 7638, 7641, 7642, 7645, 7647, 7650, 7651, 7654, 
7655, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7664, 7667 и  делови  nарцела  бр. 7551, 7552, 7553, 
7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7569/1, 7569/10, 7613/1, 7614/1, 7615, 7616, 7617, 7618, 
7621, 7622, 7627, 7663/1, 7665, 7666, 7668, 7670, 7671, 7672, 7673, 7678, 7679, 7680, 7688, 
7689/1 и  10494/1 у  кО  Нови  Сад  І ; 

- Завод  за  трансфузију  крви  Војводине : цела  парцела  број  7571/3 у  КО  Нови  Сад  
т;  

- Универзитет  (Медицински  факултет): цела  парцела  број  7572 и  делови  парцела  
бр. 7540/1, 7571/1 и  10492/2 у  кО  Нови  Сад  І; 

- уређенајавна  површина : део  парцеле  број  7571/1 у  кО  Нови  Сад  І; 
- мерно-регулациона  станица  (у  дањем  тексту: МРС): део  парцеле  број  7569/1 у  

КО  Нови  Сад; 
- ТС: целе  парцеле  бр.  7569/5, 7569/6, 7569/7, 7569/8, 7569/11, 7573, 7663/2 и  

делови  парцела  бр .  7569/1 и  7621 у  КО  Нови  Сад  І. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  nриказу  број  4 ,,План  регулацијс  површина  јавне  намене  у  размери  1:1000, 
важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  на  осовине  
саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  саобраћајница  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чији  је  списак  дат  на  графичком  приказу . 
Изградња  објеката  на  комплексу  Клиничког  центра  и  Медицинског  факултета  не  
условњава  се  обједињавањем  свих  парцела  које  ће  чинити  комплекс . Реализација  ће  се  
одвијати  у  фазама, према  nросторним  потребама , да  би  се  у  крајњој  фази  формирала  
целина  комплекса . 
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2.2. План  нивелације  

Терен  у  окВиру  грађевинског  подручја  налази  се  на  надморској  висини  од  77,60 до  
80,00 м, са  падом  одјуга  према  северу . Уздужни  падови  околних  саобраћајница  су  испод  
1 %, а  најчешће  око  0,25 %. У  висинском  погледу  простор  је  уређен, тако  да  нивелете  
заштитних  тротоара  нових  објеката  треба  ускладити  са  постојећим  тереном! 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементw 
- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  нивелете . 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструіпура  

Подручје  обухваћено  Планом  ограничено  је  следећим  улидама: 
- са  истока, Улицом  хајдук  Вењковом , 
- са  севера, продужетком  Улице  Новосадског  сајма, 
- са  запада, Приштинском  улицом  и  Улицом  Миколе  Кочиша, 
- сајуга, Футошком  улицом . 

Све  наведене  саобраћајнице , осим  улица  Приштинске  и  Миколе  Ко -јиша, део  су  
примарне  мреже  града. Улице  хајдук  Вењкова  и  Новосадског  сајма  су  по  рангу  главне  
саобраћајнице , а  Футошка  улицаје  магистрална . 

Интерне  саобраћајне  површине  унутар  Клиничког  центра  су  у  неким  деловима  
(југоисточни  део) недовоњне  ширине  и  са  неодговарајућим  геометријским  елеменатима  
пута . 

друмски  саобраhај  

Планирано  саобраћајно  решење  је  проистекло  из  саобраћајних  решења  важећих  
урбанистичких  планова  са  овог  простора, а  планирано  саобраћајно  решење  унутар  
Клиничког  центра  пру?киће  виши  ниво  услуге  и  квалитетније  функционисање  интерног  
саобраћаја  за  све  учеснике . 

Планирана  је  изградња  продужетка  Приштинске  улице  и  њено  повезивање  са  
улицама  Дринском  и  Миколе  Кочиша. Након  ове  интервенције , Улица  Миколе  Кочиша  
неће  бити  јавног  карактера , него  ће  постати  сервисна  саобраћајница  у  оквиру  комплекса . 
Планира  се  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  у  правцу  запада . 

Постојеће  саобраћајнице  у  оквиру  комплекса  Клиничког  центра  се  задр?кавају, а  на  
местима  где  постоје  просторне  могућности , планирано  је  њихово  ширење. У  односу  на  
планиране  објекте  и  њихове  функције,  планирају  се  нове  саобраћајнице . 

Постојеће  и  планиране  саобраћајнице  рангиране  су  у  односу  на  приоритете  
приступа  одређеним  објектима, што  омогућава  регулисање  односно  адекватно  коришћење  
ових  саобраћајница . На  овај  начин  су  издвојене : 

- интерне  саобраћајнице  Г  ранга, које  су  намењене  за  кретање  возила  хитних  
служби, доставе, одржавања , запосленима  којима  је  неопходан  брз  приступ ; 
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- интерне  саобраћајнице  11 ранга, намењене  су  претежно  запосленима  и  
пацијентима  Клиничког  центра  и  

- јавне  саобраћајнице , намењене  кретању  сВиМ  корисницима  простора . 

Јавни  градски  превоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Велковом  и  Футошком . 
Геометрнјски  елементи  Улице  Новосадског  сајма  пружају  могућност  да  након  изградње  
продужетка  ове  улице, њом  саобраћају  возила  јавног  путничког  превоза. 

Стационарни  саобраћај  

И  поред  великог  броја  паркинга  за  путничке  аутомобиле  унутар  комплекса  
Клиничког  центра, у  преподневним  часовима  постоји  изражен  недостатак  паркинг  места. 
Током  проналажења  паркинг  места, чести  су  застоји  и  задржавања  на  интерним  
саобраћајницама , што  онемогућава  пролаз /приступ  возилима  интервентних  служби  и  
доставним  возилима, која  треба  да  имају  приоритет . 

Планирано  решење  стационарног  саобраћаја  заснива  се  на  измештању  
паркиралишних  капацитета  из  централног  дела  на  ободне  зоне  комплекса  Клиничког  
центра. На  овај  начин, средишњи  комплекс  Клиничког  центра  који  се  тренутно  користи  
као  паркинг, пренамениће  се  у  озелењени  трг  који  ће  се  интегрисати  са  постојећим  
зеленим  површинама . Планирани  паркинзи  и  гараже  укупног  су  капацитета  око  2.000 
паркинг  места  за  путничке  аутомобиле . Наведени  капацитет  подразумева  потребе  које  ће  
уследити  након  завршетка  свих  планираних  садржаја  Клиничког  центра. 

У  оквиру  обухваћеног  простора, планирају  се  три  гараже . 
У  северном  делу, источно  од  Завода  за  патологију  (Метадонски  центар) планирана  

је  гаража  спратности  П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  је  приближно  85 паркинг  
места  за  путничке  аутомобиле  по  етажи . 

Југозападно  од  ургентног  и  дијагностичко -тарапеутског  центра  планирана  је  
гаража  спратности  П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  је  приближно  90 паркинг  
места  за  путничке  аутомобиле  по  етажи . 

Уз  северозападну  границу  обухваћеног  простора , планирана  је  гаража  спратности  
П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  је  приближно  130 паркинг  места  за  путничке  
аутомобиле  по  етажи . 

У  оквиру  наведених  гаража, у  приземном  делу, планирани  су  паркинзи  за  бицикле  
и  мотоцикле .  Такође  у  оквиру  гаража, планирају  се  приклучци  за  пуњење  аутомобила  на  
електрични  погон. 

На  обухваћеном  простору  планирају  се  и  отворени  паркинзи  за  путничке  
аутомобиле , капацитета  већег  од  100 паркинг  места. Позиције  паркинга  су: између  улица  
Миколе  Кочиша  и  Приштинске , уз  зграду  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине  и  на  
простору  између  улица  дјинске  и  Новосадског  сајма . У  оквиру  ових  паркинга, планирано  
је  зеленило  са  дрворедима . 

Паркинзи  за  бицикле  су  планирани  у  близини  улаза  у  готово  све  објекте, а  
централни  паркинг  за  бицикле  и  мотоцикле  планиран  је  на  простору  некадашње  ткаонице  
свиле, односно  наспрам  главног  улаза  у  објекат  Ургетног  центра. Планом  се  оставња  
могућност  поставлања  паркинга  за  бицикле  и  на  свим  местима  где  постоје  просторне  
могућности  односно  где  није  угрожена  проходност  и  зеленило . 
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У  окВиру  саобраћајница  ј  ранга, планирају  се  паркинзи  намењени  за  запослене  или  
посетиоце  који  спадају  у  кориснике  од  великог  значаја, односно  којима  је  пре  свега  
неопходна  брз  (хитан) приступ. 

У  оквиру  саобраћајница  11 ранга, налазе  се  паркинзи  намењени  прстежно  за  
запослене  и  пацијенте  којима  је  значајна  близина  и  приступачност  објекту. 

Пепіачки  и  бициклистички  саобраћај  

Бициклистичке  стазе  постоје  у  улицама  Хајдук  Вењковој  и  Футопікој , с  тим  даје  у  
Улици  хајдук  Вењковој  обележена  на  тротоару . У  оквиру  обухваћеног  простора  планира  
се  бициклистичка  стаза  у  оквиру  попречног  профила  продужетка  Улице  Новосадског  
сај  ма. 

Осим  у  улицама  Хајдук  Вењковој  и  Футошкој , у  највећем  делу  обухваћеног  
простора  недостају  тротоари . Тротоари  су  планирани  у  оквиру  попречних  профила  свих  
постојећих  и  планираних  улица, а  у  оквиру  комплекса  Клиничког  центра  (са  
Медицинским  факултетом  и  Заводом  за  трансфузију  крви  Војводине )  планира  се  мрежа  
тротоара  и  пешачких  стаза  која  ће  омогућити  ефикасну  пешачку  комуникацију . 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза  и  на  
позицијама  на  којима  Планом  нису  дефинисане . Услов  за  реализацију  је  да  су  испуњени  
сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе  и  максимално  задржавање  и  
заіптита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдсвање  водом  

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

Примарна  водоводна  мрежа  изграђенаје , у  Футошкој  улици  профила  ® 300 мм  и  
у  Улици  хајдук  Вењковој  ® 250 мм. 

Постојећа  мрежа  унутар  комплекса  Клиничког  центра  углавном  је  профила ® 
100 шм. део  водоводне  мреже  изузетно  је  стар  и  у  лошем  је  стању. Планом  се  омогућава  
реконструкција  постојеће  водоводне  мреже  која  не  задовоњава  по  питању  капацитета  или  
квалитета  цевног  материјала , или  у  колико  је  обухваћена  габаритом  новопланираних  
објеката . 

Планира  се  изградња  водоводне  мреже, профила  ® 100 мм  унутар  комплекса  
Клиничког  центра, ради  задовоњења  потреба  за  водом  будућих  објеката . 

Секундарна  водоводна  мрежа  планира  се  и  у  улицама  Приштинској , дринској  и  
Лединачкој . У  продужетку  Улице  Новосадског  сајма  планира  се  изградња  водовода  
профила  ® 150 мм  на  који  би  се  повезала  планирана  мрежа  из  северног  дела  комплекса . 

Планиране  водене  гіовршине, фонтане  унутар  Клиничког  центра, могуће  је  
снабдевати  водом  из  водоводне  мреже  комплекса, уз  услов  да  се  предвиде  уређаји  за  
рециркулацију  воде . 

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом, у  цињу  заливања  и  одржавања  
зеленила, могуће  је  решити  захватњем  воде  из  подземних  водоносних  слојева, преко  
буіпених  бунара. 
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Постојећа  и  планирана  водоводна  мрежа  омогућиће  нссметано  снабдсвапе  ВоДоМ  
свих  планираних  садржаја . 

Положај  постојећих  и  планираних  инсталација  водоводне  мреже  дат  је  на  
графичком  приказу  број  5 ,,План  водне у  размери  1:1000. 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођсњс  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојећег  и  
планираног  зајсдничког  канализационог  систсма  Града  Новог  Сада. 

Примарна  канализациона  мрежа  изграђена  је  у  Футошкој  улици  профила е  
800 мм  и  600 мм, у  Улици  хајдук  Вењковој  ® 400 мм  и  ® 600 мм  и  Улици  
Новосадског  сајма  ® 600 мм. 

Профили  постојеће  канализационс  мреже  унутар  Клиничког  цснтра  су  од ® 
250 мм  до  ® 400 мм. део  постојеће  канализационе  мреже  изузетно  је  стар  и  у  лопіем  је  
стању. Планом  се  омогућава  реконструкција  постојеће  канализационс  мреже  која  не  
задовоњава  по  питању  капацитета  или  квалитета  цевног  материјала , или  у  колико  је  
обухваћена  габаритом  новопланираних  објеката . 

Планира  се  реконструкција  постојећс  мреже  унутар  компnекса, као  и  изградња  
нове  мрежс  коју  је  могуће  дслом  оријентисати  на  постојећу  примарну  канализацију  у  
продужетку  Улицс  Новосадског  сајма, а  делом  на  Футопіку  улицу . 

Поред  реконструкције  постојеће  канализационе  мреже, планира  се  изградња  нове  
канализације  за  одвођење  отпадних  и  атмосфсрских  вода  из  планираних  објеката, као  и  са  
планираних  паркинг  простора . 

Предложсни  профили  унутар  комплекса  крећу  се  од  ® 250 мм  до  ® 700 мм. 
Планира  се  изградња  секундарне  канализационе  мреже  у  улицама  Приштинској  и  

Миколе  Кочиша, профила  ® 400 мм, као  и  у  продужстку  дринскс  улицс, профила  ® 
500 мм. 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски  и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања  канализационс  мреже, Планом  се  омогућава  реализација  црпних  станица, 
шахтног  типа. 

Постојећа  и  планирана  канализациона  мрежа  омогућиће  несметано  одвођење  
отпадних  и  атмосферских  вода  свих  планираних  садржаја . 

Положај  постојећих  и  планираних  инсталација  канализационе  мреже  дат  је  на  
графиіјком  приказу  број  5. 

Подземнс  воде  

Мсродавни  нивои  подземних  вода  су: 
максималан  ниво  подземних  вода  од  77,20 До  77,60 м  н.в., 

- минималан  ниво  подземних  вода  од  74,20 до  75,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  оглсдала  проссчног  нивоа  подземне  воде  јс  ссверозапад -
југоисток, са  смером  пада  према  југоистоку . 
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3.3. Енсргстска  инфраструктура  

Снабдсвањс  слектричном  енсргијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  слектричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система , Оононни  објекти  за  снабдевање  постојећих  и  планираних  
садржаја  биће  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  5 и  ТС  35/10 kV ,,Tenen. Од  ових  ТС  ће  
полазити  мрежа  20 kV кабловских  водова  до  тс  20/0,4 kV, a оД  ових  ТС  ће  лолазити  
мрежа  јавног  осветлења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  До  објеката, чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдеваве  електричном  енергијом  свих  садр)каја  на  
подручју . 

до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  
мреже, као  и  потребан  број  ТС. Осим  планираних  ТС  које  су  приказане  на  графичком  
приказу  број  б  ,,Hлан  енергетске  инфраструктуре  и  електронских у  
размери  1:1000, нове  ТС  ће  се  према  потребама  градити  као  слободностојећи  објекти  на  
парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . На  
простору  општеградског  центра  оивиченог  Улицом  Миколе  Кочиша  и  Футошког  пута, 
потребно  је  изградити  нову  ТС  на  парцели  комплекса  или  у  оквиру  објекта. Нове  ТС  се  
могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземњу  објекта . Када  је  уградња  ТС  вланирана  у  
оквиру  стамбене  зграде, просторију  за  смештај  ТС  потребно  је  на  одговарајући  начин  
изоловати  од  буке  и  јонизујућих  зрачења, у  складу  са  прописима . Стамбене  просторије  
стана  не  могу  се  граничити  са  просторијом  у  којој  је  смештена  ТС. Свим  ТС  потребно  је  
обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  нисине  минимално  3,5 м, у  случају  
постојања  пасажа) ради  обезбеђења  интервснције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  
се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 kV мрежу. Такође  је  потребно  обезбедити  службеност  
пролаза  каблова  до  ТС  кроз  пасаже  и  парцеле  на  осталом  грађевинском  земњиінту . 
Постојеће  ТС  које  раде  на  10 КУ  напонском  нивоу  је  потребно  реконструисати  за  рад  на  
20 kV напонском  нивоу . У  коридорима  свих  саобраћајница  планира  се  изградва  нове  или  
реконструкција  постојеће  инсталације  јавног  осветњења . 

део  потребне  електричне  енергије  (нпр. за  заједничку  инсталацију  осветњења  у  
објектима) могуће  је  обезбедити  искоришћењем  сунчеве  енергије , односно  поставњањем  
соларних  фотонапонских  панела  са  пратећом  опремом  на  објекте . 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  у  комплексу  Клиничког  центра  које  
се  налазе  у  зони  изградње  планираних  објеката  unu инфраструктуре  је  потребно  
изместити  уз  прибавњање  услова  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Планирана  20 kV u 0,4 ку  мрежа  ће  се  градити  подземно . У  nопречним  профилима  
свих  ободних  улица  и  у  комплексу  Клиничког  центра  планирани  су  независни  коридори  
за  пролаз  еnектроенергетских  каблова . 

Снабдевање  ТоплоТном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  и  
топnификационог  система  града  и  преко  планиране  енергане . 
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Основни  објекти  за  снабдевање  из  топлификационог  система  биће  топлана  ТО  
,,3апад  од  које  полази  магистрална  вреловодна  мрсжа  до  котларнице  у  комплексу  
Клиничког  центра . За  снабдевање  гіланираних  садржаја  предвиђена  је  фазна  
реконструкција  свих  термотехничких  система  у  комплексу  Клиничког  центра, у  оквиру  
које  ће  се  сукцесивно  градити  нова  и  измештати , односно  демонтирати  постојећа  
вреловодна  мрежа . 

Од  постојеће  или  нове  мреже  ће  се  изградити  вреловодни  приклучци  до  објеката  у  
обухвату  Плана. У  случају  да  нс  постоје  техничке  могућности  за  пролаз  кроз  планиране  
трасе, вреловодна  мрежа  се  може  градити  и  испод  коловоза . Топлана  ТО има  
довоњно  капацитета  да  омогући  снабдевање  свих  будућих  садржаја . 

У  западном  делу  Плана, на  парцели  7668, к.О. Нови  Сад  і  се  планира  изградња  
енергане . Тип, начин  рада  и  положај  објеката  у  оквиру  енергане  ће  се  дефинисати  
урбанистичким  пројектом . Од  енергане  ће  полазити  вреловодна  мрежа  до  објеката. 

део  потребне  топлотне  енергије  (за  топлу  потрошну  воду) ће  се  обезбедити  
искоришћењем  сунчеве  енергије, односно  поставлањем  соларних  колектора  са  пратећом  
опремом  на  објекте. 

На  подручју  постоји  изграђена  дистрибутивна  гасоводна  мрсжа, на  коју  су  
тренутно  приклучени  постојећи  објекти  породичног  становања . За  снабдевање  кухиње, 
вешернице  и  других  објеката  спецефичних  захтева  у  комплексу  Клиничког  центра  
планира  се  изградња  гасовода  средњег  притиска  (до  16 bar) u МРс. Од  ове  МРС  ће  се  
изградити  мрежа  притиска  до  4 bar до  котларница  које  ће  бити  смештене  у  објектима  или  
ће  бити  изграђени  као  самостални  објекти  на  погодном  месту  у  оквиру  комплекса . 

Све  термоенергетске  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  планираних  
објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавлање  услова  од  надлежног  
дистрибутера . 

Обновњиви  извори  енергије  

На  подручју  у  обухвату  Плана  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновливих  
извора  енергије . 

Соларна  енергија  

Пасивни  соларни  сисгпеми  
дозволава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  не  рачуна  код  индекса  

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

Активни  соларн z~ системи  
Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  употребу  могу  се  

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

просторно -технички  услови  то  дозволавају ; на  планираним  објектима  фасадни  елементи  
могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  панелима ; на  објектима  под  
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заштитом , соларни  системи  се  могу  поставњати  само  уз  сагласност  надлежног  завода  за  
заштиту  споменика  културе ; 

- површине  јавне  намене  на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-ј-іадзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама ), за  осветњење  тргова  
(на  стубовима  расвете), рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  
сигнализацију , на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  
стајалишта  и  сл.); 

- површине  осталих  намена  на  надстрешницама  за  паркинге  тако  да  се  омогући  
максимално  искоришћење  соларне  енергије . Северну  страну  паркинга  озеленити  средњим  
и  високо  растућим  зеленилом ! 

(Xuі po) Геотермална  енергија   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  и/или  

хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  искњучиво  на  гіарцели  инвеститора , удањене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  
сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  упојне  бунаре . Није  дозвоњено  
упупітање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

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

3.4. Мсрс  снергстске  сфикасности  изградње  

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

- приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  пОВОЈЂНОј  

оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији; 
- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  изградње  

објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , дрво, 
трска  и  др.); 

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

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

- поставњати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 

- размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту; 

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила. 
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Објекти  високоградње  морају  бити  пројсктовани , изграђени, коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прогіисана  енергетска  својства . Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чиНи  саставни  део  
техничке  документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе . 

За  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  циј  уштеда  
енергије, преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба , план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката, као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавна  расвета , управњање  отпадом, јавни  
транспорт  идр.) 

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

3.5, Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цињу  nружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту , као  и  на  јавној  површини, у  
регулацијама  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 . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту, потребно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-
Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  повргнина  (на  објектима). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
,,отворена  (Ореп  acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  nружање  сервиса  
свима  који  задовоње  поставњене  услове, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора, 
дањинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

да  би  ее  обезбедило  нроширење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
nролазити  будућа  инстапација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

Све  електронско -комуникационе  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавњање  услова  од  
власника  инсталације . 
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У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбених  јединица, стамбених  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  
поставити  инсталацију  заједничког  антенског  система, који  омогућава  независан  пријем  
услуга  радио  и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  45009  З.96N 1904240.02 Е. 

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

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

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

- антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  на  
кровне  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, 
односно  скупштине  стамбене  заједнице ; 

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

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  се  
налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  надлежнеправе . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Уређење  зелених  површина  ускладиће  се  са  специфичним  наменама  у  обухвату  
Плана. 

Клинички  центар  

3елене  површине   

3елене  површине  у  оквиру  ове  целине, поред  општих, имају  и  своје  
карактеристичне  функције  које  се  састоје  у  следећем : 

- стварање  максимално  повоњних  биолошко -санитарно -хигијенских  услова  у  
околини  здравствених  установа  (спречавање  негативног  утицаја  буке  и  аерозагађења ); 

- стварање  лепшег  амбијента  за  лечење  и  опоравак  болесника, обликовањем  
пријатније  средине  одређеног  карактера ; 

- одговарајућа  подела  и  организација  читаве  територије  болнице  на  мање  
издвојене  делове  и, истовремено , издвајање  самих  болесника  и  болничког  комплекса  од  
других  делова  града; 

- изолација  специфичних  грађевинских  целина. 
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Пејзажно  уређене  болничког  комплекса , осиМ  хигијенског  и  естетског, има  и  
психолошки  значај . 

Постојећу  квалитетну  вегетацију  потребно  је  сачувати  и  заштитити , нарочито  у  
делу  где  је  планирана  нова  изградња .  За  целокупан  простор  неопходне  су  мере  неге  и  
редовно  одржавање . То  подразумева  орезивање , прореду  прегустог  склопа, уклањање  
подраста, болесних, оштећених  стабала, самониклих  и  коровских  6илака. 

Коришћење  зелених  површина  у  оваквој  болничкој  установи  је  интензивније  и  
одвија  се  у  виду  одмора, сунчања  и  лечења  на  отвореном  простору  у  зеленилу . Зелене  
површине  треба  да  заузимају  минимално  40 % целокупне  површине  болничког  
комплекса . 

Посебно  треба  обликовати  просторе  где  леже  лакши  болесници  и  они  који  се  
опоравлају  шетајући  током  лечења. Пријатне  шетне  стазе  уредити  између  декоративног, 
разноликог  дрвећа, жбуња  и  цвећа, које  утиче  изразито  позитивно  на  укупно  стање  
болесника . На  погоднnм  местима  поставити  удобне  клупе  и  одморишта  и  обновити  
урбани  мобилијар  на  целокупном  простору . 

Стазе  треба  да  пролазе  кроз  зеленило . Могу  се  формирати  тзв. ,,чекаонице  у  
природи . То  су  помоћу  вегетације  формирани  мањи  боксови  опремњени  клупама, 
евентуално  перголом  и  сл. 

На  свим  слободним  површинама  (тргови) предлаже  се  декоративно  поплочање  са  
елементима  урбаног  Мобилијара  (фонтане , клупе  и  сл.), као  и  поставка  озелењених  и  
цветних  жардињера  и  сл. Ове  просторе  је  потребно  допунити  и  декоративном  вегетацијом  
разноликог  облика  и  копорита, у  виду  мањих  групација  или  пак  дрвореда  који  усмеравају  
кретање  корисника  унутар  коМплекса . Од  ових  површина  истичу  се  парковски  уређене  
површине  у  централном  делу  простора, затим  озелењени  простори  у  југоисточном  и  
западном  делу, уз  саму  границу  комплекса . 

Зеленило  целог  комплекса  има  значајну  декоративну  улогу, која  треба  највигне  да  
се  очитује  на  прилазним  деловима , трговима  и  одмориінтима . 

Уз  просторе  за  одлагање  отпада, оделење  патологије , технички  блок  и  сл., треба  
засадити  густо  и  непрозирно  зеленило , а  стазе  и  путеве  који  воде  до  њих  одвојити  од  
болесничких . 

допуну  вегетације  спровести  партерном  и  декоративном  високом  вегетацијом  уз  
нове  објекте . Мање  слободне  површине  испред  објеката  уредити  претежно  у  
геометријском  стилу, користећи  декоративни  травнати  партер , обогаћен  цветним  
гредицама, украсним  інибњем  и  фонтанама. 

Сви  паркинг  простори  треба  да  се  налазе  под  крошnама  одговарајућих  садница  
листопадног  дрвећа. На  овај  начин  ће  се  смањити  проценат  отворених , поплочаних  
простора . 

Такође  је  потребна  допуна  и  замена  неквалитетне  и  болесне  вегетације  у  оквиру  
заштитног  појаса  (посебно  на  ободним  деловима). Треба  користити  како  листопадну , тако  
и  четинарску  ниску  и  високу  вегетацију . 

Заштитни  појас  у  југоисточном  делу  комплекса, испред  постојећег  објекта  
Института  за  хирургију, треба  формирати  од  нижег  дрвећа  или  високог  шибња, ради  
боњег  сагледавања  фасаде  објекта, којије  културно  добро  под  претходном  заштитом . 
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Заштитни  појас  у  западном  делу  комплекса  Клиничког  центра  представњаће  
комбинацију  парковски  уређене  зелене  површине  и  паркинга  у  оквиру  којих  се  планирају  
дрвореди . 

При  избору  бињног  материјала , осим  уобичајеног  нравила  (употреба  аутохтоне  
вегетације  и  6илака  отпорних  на  услове  средине), треба  уврстити  и  бињке  са  посебним  
санитарним  деловањем . Стога  користити  бињни  асортиман  који  нема  алергогена  и  
асмогена  својства  и  за  који  се  зна  да  има  фитонцидна  и  слична  повоњна  својства . 

Приликом  повећања  процента  зелених  површина, броја  и  разноврсности  
постојећих  категорија  зеленила, учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  
минимално  50 %, а  примена  четинарских  врста  максимум  20 % и  треба  их  ограничити  
само  на  интензивно  одржаване  зелене  површине . 

Поплочане  површине  и  пешачке  стазе  

Поред  постојећих , планирају  се  и  нове  поплочане  површине  и  пепіачке  стазе  како  
би  се  обезбедио  приступ  и  уредио  простор  око  планираних  садржаја, али  и  поспешио  
квалитет  постојећих  nешачких  токова. 

Осим  поплочавања , на  поплочаним  површинама  се  могу  пројектовати  и  други  
елементи  партерног  уређења  (травнате  и  цветне  леје, водене  површине  и  сл). 

У  партерном  делу, који  се  налази  око  болничких  објеката, могуће  је  поставњање  
споменика , уметничких  скулптура, чесми  и  др. 

Уређење  пешачких  стаза  се  планира  на  свим  постојећим  и  очекиваним  правцима  
пешачке  комуникације . На  графичким  приказима  број  З  ,,План  нивелације , регулације  и  
саобраћаја  са  режимима  изградње у  размери  1:1000 и  број  7 ,,План  уређења  
зелених у  размери  L І 000, обележене  су  стазе  којеје  неопходно  реализовати  у  
цињу  неометаног  одвијања  пешачког  саобраћаја  унутар  комплекса  Клиничког  центра . 

Планирана  ширина  пешачких  стаза  је  од  2 до  З  гп . Поплочавају  се  материјалима  
отпорним  на  споњне  утицаје  и  хабање, довоњне  чврстоће  да  поднесу  оптерећење  возила  
за  одржавање  зелених  површина . 

Рекреативни  садржаји  

Северозападни  део  комплекса, уз  nостојеће  објекте  института  за  неурологију , 
психијатрију  и  ментално  здравње  и  планиране  објекте , издвојен  је  као  зона  рекреативних  
садржаја . Уређење  овог  простора, nредлаже  се  као  могућност, а  у  сврху  рекреације  и  
активног  боравка  на  отвореном  пацијената  и  запослених . 

Простор  око  терена  треба  уредити  за  потребе  повремених  сnортских  активности , 
поплочати  стазе, увести  осветњење , воду, поставити  клупе, канте  за  отпатке  и  сл. У  
близини  спортског  терена  налази  се  отворена  слободна  површина  на  којој  се  може  
формирати  неколико  мањих  спортских  терена  (за  кошарку , одбојку , боћање, шах  и  сл). 



23 

Зеленило  у  ОКВИ  Других  намена  

Огіштеградски  центар  

У  оквиру  блока  општсградског  центра  уз  Футошку  улицу  зеленило  ће  бити  
распоређено  у  складу  са  намсном  и  структуром  објската  на  парцели . Биће  заступени  
разлИчити  видови  озелењавања  (дскоративно  зелснило  на  травнатим  гіовршинама , 
декоративно  дрвеће  у  отворима  са  розетама, озелењене  и  цветнс  жардињере  и  сл.). 

Заједничка  блоковска  rіовршина  

Поставка  зеленила  заједничке  блоковске  површине  (око  кула  уз  продужетак  Улице  
Новосадског  сајма) одликује  се  садњом  високих  и  пирамидалних  форми  дрвећа  са  јужних  
и  западних  фасада  објеката  ради  заштите  од  превслике  осунчаности . делове  према  
саобраћајницама  и  паркинзима  одвојити  поставком  дрвећа  у  комбинцији  са  разним  
врстама  шибЈЂа. У  отвореним  деловима  блоковског  простора  намењена  су  места  за  
окупање  станара  и  игру  деце . 

У  овим  блоковима  треба  сачувати  квалитетна  стабла  и  обезбедити  их  од  будућег  
градилишта, а  то  се  односи  и  на  дрвореде  и  паркинг  просторе . 

На  делу  простора  уз  Футошку  улицу  где  је  планирано  вишепородично  становање  
као  јединствени  комплекс, планира  се  изградња  објекта  полуатријумског  типа, који  се  
поставња  по  ободу  комплекса . Најмање  50 % слободне  површине  парцеле  - комплекса  
мора  бити  озелењено . 

Озелењавање  ће  овде  бити  спроведено  у  виду  формирања  кровног  врта  изнад  
подземне  гараже, са  одговарајућом  вегетацијом  и  урбаним  мобилијаром . 

Зеленило  Медицинског  факултета  (са  Заводом  за  трансфузију  крви  Војводине ) 

Простор  Медицинског  факултета  се  наслања  на  комплекс  Клиничког  центра, тако  
да  се  зеленило  надовезује  и  прожима  обе  намене. 3а  овај  простор  важе  услови  
озелењавања  као  и  за  Клинички  центар, имају, поред  санитарно -хигијенске , и  
декоративну  функцију . 

Постојеће  хортикултурно  уређење  обухваћеног  простора  је  скоријег  датума. 
ЗаступЈЂене  су  младе  саднице  декоративне  листопадне  и  четинарске  вегетације . 
Озелењавање  у  том  стилу  треба  и  наставити , уз  одговарајућу  допуну  декоративне  
вегетације , партерног  уређења  и  урбаног  мобилијара . 

5. МЕРЕ  и  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кУлтУрНИХ  довлрл  

5.1. Мере  очувања  прироДНих  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  добара. 

Мере  заштите  природних  добара: 
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- правила  и  проценте  озелењавања  ускладити  са  плановима  іnuper обухвата; 
- формирати  систем  јавног  зеленила, повсћати  проценат  зелених  површина, 

броја  и  разноврсности  постојећих  категорија  јавног  зеленила  и  одржавати  га  у  блиском  
природном  стању ; 

- учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  минимално  20 % и  
оптимално  50 %, а  примену  четинарских  врста  (максимум  20 %) ограничити  само  на  
интезивно  одржаваним  зеленим  површинама  са  нагалшеном  естетском  наменом ; 

очувати  постојећи  дрворед  платана  у  Футошкој  улици; 
избегавати  примену  инвазивних  врста  током  уређења  зелених  површина. 

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

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

Према  Регистру  заштићених  културних  добара, на  простору  у  обухвату  Плана, 
налази  се  ,,Комплекс  Пастеровог  завода  у  Новом Комплекс  се  састоји  од  зграде  
Пастеровог  завода, дрвене  куће  тзв. ,,Хемптова која  се  налази  у  непосредној  
близини  зграде  Пастеровог  завода, и  спомен-бисте  Луја  Пастера, која  се  иалази  испред  
зграде  Пастеровог  завода. 

Мере  заштите  сnоменика  културе, као  и  заштићене  околине, дефинисане  су  
Одлуком  о  утврђивању  Комплскса  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду  за  споменик  културе  
(,,Службени  гласник  Републике број  48/0 1, од  б. августа  2001. године). 

Према  евиденцији  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
простору  у  обухвату  Плана  налази  се  целина  ,,део  Клиничког  центра  Војводине  - 
некадашњи  комплекс  Градске која  ужива  предходну  заштиту. Целина  обухвата  
објекте  некадашње  Градске  болнице  са  павињонима , данас  Клиника  за  абдоминалну  
хирургију  и  трансплантацију  (1), Клиника  за  васкуларну  хирургију  и  неурохирургију  (2), 
Клиника  за  уролигију, максилофацијалну  хирургију , пластичну  и  реконструктивну  
хирургију  (3), Клиника  за  ортопедску  хирургију  и  трауматологију  (4) и  Клиника  за  очне  
болести  и  оториноралингологију  (5). 

3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  одређује  посебне  мере  
заштите  за  комплекс  Градске  болнице : 

- задржавање  свих  објеката  који  чине  целину  под  претходном  заштитом  
(очување  изворног  изгледа, споњашње  архитектуре  и  ентеријера , 
хоризонталног  и  вертикалног  габарита , облика  и  нагиба  крова, свих  
конструктивних  и  декоративних  елемената , оригиналних  материјала  и  
функционалних  карактеристика ); 

-	 могуће  је  активно  коришћење  таванског  простора, с  тим  да  се  габарит  објекта  
не  мења; 
ревирализација  и  рестаурација  објеката , или  делова  изворног  склопа, могућа  
је  у  складу  са  условима  и  мерама  техничке  заштите  коју  пропише  служба  
заштите; 
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уколико  се  гјланирају  нови  објекти, они  морају  поштовати  постојећу  
просторну  концепцију , а  габарити  и  волумени  морају  бити  у  складу  са  
околним  заштићеним  објектима; 

-	 потребно  је  смишњено  озелењавање  простора  комплекса  Пастеровог  завода  и  
Градске  болнице, што  би  допринело  пријатнијем  и  атрактивнијем  изгледу  и  
доживЈвају  простора  и  вредних  објеката  унутар  њега. 

На  простору  у  обухвату  Плана, у  документацији  надлежног  завода  за  заштиту  
споменика  културе  до  данас  нема  података  о  постојању  локалитета  са  археолоіпким  
садржајем . 

Мере  заштите  простора  

Уколико  се  приликом  извођења  грађевинских  или  других  радова  наиђе  на  
археолошко  налазиште  или  археолоілкс  предмете , инвеститор  је  дужан  да  одмах  и  без  
одлагања  прекине  радове, остави  налазе  у  положају  у  ком  су  нађени  и  обезбеди  их, и  
обавести  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе, у  складу  са  чланом  109. Закона  о  
културним  добрима, (,,Службени  гласник  Републике бр. 71/94, 52/11 - др. 
закони, 99/11 - др. закон  и  6/20 др.  закон). 

6. МЕРЕ  И  услоВи  ЗЛШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско-геолошки  и  природни  услови  

Природни  услови  

Климатске  карактеристикс   

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

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

Период  у  којем  се  појавЈЂују  мразни  дани  траје  од  октобра  до  маја. Период  са  
појавњивањем  тропских  дана  траје  седам  месеци  и  то  од  априла  до  октобра. 

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

Нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,81 и  1,31 m/ѕ. 

Сеизмичност  

Сеизмичкс  карактеристике  условњснс  су  инжењерско-геолошким  карактери -
стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др. 
ф  акторима . 
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Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  Плана  се  налази  у  зони  осмог  
степена  Mcѕ  скале. Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  +-
1° Mcѕ  пЈтоје  потребно  проверити  истражним  радовима . 

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  Плана  није  успоставњен  мониторинг  чинилаца  животне  
средине, нити  се  налазе  објекти  који  својим  радом  негативно  утичу  на  животну  средину. 

Мере  и  услови  заштите  животне  средине  утврђени  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњшања  општих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  
инфраструктуре  и  опремања  постојећих  и  нових  објеката  и  простора  свим  потребним  
комуналним  системима ), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  живота, решавања  
проблема  паркирања  на  обухваћеном  простору  и  стварања  системајавног  зеленила . 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  3аконом  о  заштити  )кивотне  
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  и  95/18 

- др. закон), и  другом  законеком  
регулативом  из  ове  области. 

На  простору  у  обухвату  Плана, с  обзиром  на  сnецифичност  простора  - близина  
саобраћајница , очекују  се  значајне  емисије  угњенмоноксида , угњоводоника  и  азотних  
оксида  у  ваздух. Управо  из  тог  разлога, у  контексту  заштите  животне  средине  
обухваћеног  подручја, Неопходно  је  предузети  одређене  мере  заштите  ваздуха, земњишта, 
подземних  вода, као  и  мере  заштите  од  буке  која  nотиче  од  друмског  саобраћаја . 

дуж  саобраћајница , паркинг  простора, на  парцелама  становања  и  на  блоковским  
површинама , обезбедиће  се  зелене  површине  у  складу  са  основном  наменом . 

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  обавезан  да  
се, пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  органу  за  
заnітиту  животне  средине, ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  nроцени  утицаја  
објекта  на  животну  средину, у  складу  са  одредбама  3акона  о  процени  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службени  гласник  РС  бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  
пројеката  за  које  је  обаnезна  процена  утидаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  114/08), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област . 

3апітита  ваздуха  

3а  ефикасну  заштиту  ваздуха  неопходно  је  успоставити  мониторинг  на  
обухваћеном  подручју . 3аштита  ће  се  сnроводити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  ваздуха  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  
захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС  бр. 11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Појавњивање  смога  и  дугорочне  последице  просечне  концентрације  штетних  
једињења  као  што  су  олово, бензени  и  честичне  материје , значајно  се  увећавају  емисијама  
гасова  из  друмског  саобраћаја . 

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
обухваhеног  постора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (улицс  Хајдук  Вењкова, Новосадског  
сајма  и  Футошка) па  услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  nодразумевају  



27 

конТролу  емисије, успоставлање  мерних  места  за  праћењс  аерозагађења , а  у  складу  са  
резултатима  мерења, ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  граница, 
регулисањем  саобраћаја  (јешавање  проблема  стационарног  саобраћаја  који  тренутно  
представња  велики  проблем) и  озелењавањем  слободних  простора . 

Мере  заштите  биће  обезбеђене  задржавањем  и  допуњавањем  постојећег  зеленила  
уз  саобраћајнице , као  и  по  ободу  комплскса . 

Негативан  утицај  моторних  возила  на  околину  исполен  аерозагађењем , издувним  
гасовима , заузетошћу  простора  у  динамичком  и  стационарном  саобраћају  елиминисаће  се  
избором  оптималне  саобраћајне  мреже  и  концентрацијом  паркиралишта . Одржавање  и  
унапређење  квалитета  ваздуха  може  се  остварити  усклађивањем  начина  одабира  
просторног  распореда  и  броја  мерних  места, избора  показатела  квалитета  ваздуха  
усклађених  са  међународним  и  националним  прописима  и  са  делатностима  усмереним  ка  
спровођењујавног  здравла  у  области  заштите  животне  средине  и  здравла  становнипітва . 

Планирањем  заштитног  зеленила  и  зелених  површина  дуж  саобраћајница , на  
слободним  деловима  парцела  са  породичним  становањем , унутар  блокова  Клиничког  
центра  поболшаће  се  микроклиматски  услови  обухваћеног  простора . 

Негативан  утицај  моторних  возила  на  околину  исполен  аерозагађењем , издувним  
гасовима , заузетошћу  простора  у  динамичком  и  стадионарном  саобраћају  елиминисаће  се  
избором  оптималне  саобраћајне  мреже  и  концентрацијом  паркиралишта . Одржавање  и  
унапређење  квалитета  ваздуха  може  се  остварити  усклађивањем  начина  одабира  
просторног  распореда  и  броја  мерних  места, избора  показатења  квалитета  ваздуха  
усклађених  са  међународним  и  националним  прописима  и  са  делатностима  усмереним  ка  
спровођењу  јавног  здравла  у  области  заштите  животне  средине  и  здравња  становништва . 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  простору  у  обухвату  Плана, обавлаће  се  у  
складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха, Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  
квалитета  ваздуха  и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  
ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  Рс , 

 број  6/16), односно  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

Заштита  оД  буке  

Ради  превенције , али  и  заштите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  
успоставити  одговарајући  мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозволене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  животну  средину . 

Сви  корисници  на  простору  у  обухвату  Плана  своје  активности  морају  
прилагодити  условима  у  којима  интензитет  буке  неће  прелазити  највиши  ниво  буке  од  55 
db(A) ноћу  и  65 db(A) дању, односно  у  згради  максимум  30 db(A) uohy u 35 db(A) дању. 

На  простору  у  обухвату  Плана  очекивани  извор  буке  је  друмски  саобраћај , који  
nредставња  један  од  најзначајнијих  извора  буке  у  ?кивотној  средини . доминантан  извор  
буке  код  путничких  и  теретних  возила  је  погонска  јединица  и  контакт  површине  са  
пнеуматицима . На  нижим  брзинама  доминира  звук  мотора, док  на  вишим  доминира  бука  
контакта  пнеуматика  и  подлоге  пута . Као  резултат  повећаног  броја  моторних  возила  и  
брзине  вожње, ниво  буке  на  путевима  се  повећава . 
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На  простору  обухваћеним  Планом  није  успоставњено  мерно  место  за  праћење  
интензитета  буке . 

Заштита  земњишта  

Како  би  се  спречила  деградација  земњишта  неопходна  је  контрола  параметара , 
која  се  врши  у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  
материја  у  земњинпу  и  Води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  
(,,Службени  гласник  Рс , 

 број  23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

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

У  складу  са  прописима, приликом  извођења  радова, инвеститор  је  дужан  да  
заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  слојевите  
структуре  земњигпта , као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактеристикама  тла, 
статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објеката. 

Мере  заілтите  земњишта  обухватају  спречавање  одлагања  отпадних  материја  на  
места  која  нису  предвиђена  за  ту  намену, озелењавање  слободних  површина  у  што  већем  
проценту, као  и  адекватно  решавање  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода. 

Замтита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , 

бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. закон), Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС,,, бр.  67/11, 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  у  складу  са  прописима  
који  регулишу  ову  област . 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  
затворену  атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи, 
манипулативне  површине), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу, путни  
канал  или  околни  терен, предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  предтретман  
на  уређају  за  примарно  пречишћавање . Издвојена  уња  и  седимент  из  уређаја  за  
предтретман  уклонити  на  безбедан  начин  уз  обезбеђење  заштите  површинских  и  
подземних  вода  од  загађења . 

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

Комунални  отпад  који  се  генерише  у  Клиничком  центру, одлаже  се  у  за  то  
предвиђене  контејнере , а  затим  за  надлежно  предузеће  одвози  једном  дневно  на  градску  
депонију . 

Медицински  отпад  као  категорија  опасног  отпада  (инфективног , потенцијално  
инфективног, патолошког  и  лабораторијског  материјала , лекова, дезинфекционих  
средстава, медицинског  потрошног  материј  ала, ниско-радиоактивног  и  хемијско  
токсичног  материјала ) захтева  здравствено  безбедно  сакуплање , одлагање  и  санацију, 
односно  решавање  на  задовоњавајући  начин  са  аспекта  сакупл3ања, руковања, транспорта , 
депоновања  и  коначног  санирања, у  складу  са  Правилником  о  управњању  медицинским  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  48/19), Правилником  о  начину  и  поступку  
угіравњања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС  број  49/19), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област . 

Третман  ове  врсте  отпада  решаваће  се  на  ефикасан  и  еколошки  прихватњив  начин  
у  складу  са  принципима  безбедног  управњања, односно  контролисаног  одвајања  и  
трајном  санацијом .  Технолошки  процес  санације  медицинског  отпада  подразумева  
истовремену  примену  више  принципа  стерилизације , поставњање  уређаја  за  
стерилизацију  и  минимизацију  медицинског  отпада, обуку  кадрова  и  контролу  рада. 

Постројење  за  управњање  инфективним  медицинским  отпадом  Клиничког  центра, 
налази  се  у  објекту  који  је  у  потпуности  адаптиран  и  опремњен  у  складу  са  техничким  
препорукама  Министарства  здравња  Републике  Србије, и  препорукама  и  захтевима  фирме  
,,EURO HEALT GROUP која  је  изабрани  консултант  од  стране  Европске  комисије  за  
реконструкцију  - програм  здравства  за  реализацију  пројекта  третмана  инфективног  
медицинског  отпада. Постројење  поседује  све  техничке  компоненте  и  техничка  решења, 
која  омогућавају  ефикасан  третман  отпада, као  и  спречавање  и  контролу  загађења  
животне  средине  и  угрожавања  здравња  њуди. У  процесу  третмана  отпада  у  постројењу  
Клиничког  центра  не  настају  отпадне  воде  јер  се  вода  користи  исклучиво  за  хлађење  
генератора  који  покрећу  техничке  компоненте  и  уређаје  који  врше  третман  отпада. 

Систем  за  третман  инфективног  отпада  има  више  компоненти  различите  намене . 
Третман  отпада  чине  активности  стерилизације  отпада  и  дробњења  стерилисаног  

отпада. 
Управњање  патоанатомским  отпадом  у  Клиничком  центру  сведено  је  на  одлагање  

у  за  то  предвиђен  објекат, који  је  обележен  и  закњучан . О  дањем  збрињавању  стара  се  
треће  лице  које  има  дозволу  за  управњање  патоанатомским  отпадом . 

Фармацеутски  отпад  који  настаје  у  Клиничком  центру , разврстава  се  на  месту  
настанка  на  опасан  и  неопасан , а  затим  се, у  складу  са  интерном  ,,Процедуром  за  
управњање  отпадом  Клиничког  центра, поликонтаминирана , секундарна  амбалажа  
транспортује  у  магацин  Животне  средине .  Лекови, неискоришћени  у  предвиђеном  
временском  року, враћају  се  Централној  апотеци  Клиничког  центра, након  чега  се  о  
дањем  поступању  стара  треће  лице  које  има  дозволу  за  управњање  оваквим  врстама  
отпада . 

Хемисјки  отпад  складшти  се  у  Магацину  за  хемијски  отпад, одвојено , да  би  се  
избегле  нежењене  хемијске  реакције, а  затим  се  о  дањем  збрињавању  стара  треће  лице  
које  има  дозволу  за  управњање  хемијским  отпадом . 
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Отпадне  воде  

Отпадне  воде  из  целог  болничког  комплекса  обавезјіо  је  дезинфиковати , а  
нарочито  отпадне  воде  са  заразних  оделења, пре  упуштања  у  општи  канализациони  
систем  отпадних  вода  Града! 

Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

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

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
поња, као  што  су: Тс, постројење  слектричнс  вуче, електроенергетски  водови  тј . 
надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  дистрибуцију  електричне  енсргије  напона  
већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користс  за  додатно  покривање  
за  време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  
др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирањс  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима, 

- обезбсђивање  организационих , тсхничких, финанскијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачсња, 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  Др. 

7. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  
И  дРугИХ  НЕСРЕЋА  

Заштита  од  земњотрсса  
Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  јс  применити  Правилник  за  

грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20) ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  80  MCЅ  скале . 

Заштита  од  поплава  
Подручје  у  обухвату  Плана  није  директно  угрожено  поплавама  од  споњних  вода, 

односно  водама  реке  дунав. 
За  одбрану  од  ноплава  изазваним  унутрашњим  водама, односно  атмосферским  

водама, Планомје  дефинисан  систем  атмосферскс  канализације . 
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Заштита  од  пожара  
Ради  заштите  од  пожара, нови  објекти , као  и  постојећи  који  се  реконструишу  или  

дограђују , морају  бити  изграђени  према  одговарајућим  техничким  противпожарним  
прописима, стандардима  и  нормативима ! 

Објекти  за  заштиту  становништва  
Мере  заштите  становништва  од  елементарних  непогода  и  других  несрсћа  

подразумевају  склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  планирањем  склоништа  
и  других  заштитних  објеката . 

У  постојећим  објсктима  који  немају  склоништа , за  склањање  њуди, материјалних  и  
културних  добара  користиће  се  постојеће  гіодрумске  просторијс  и  други  погодни  
подземни  објекти , прилагођени  за  заштиту , на  начин, и  према  условима  надлежног  
министарства . 

При  изградњи  планираних  објската  јавних  служби, стамбених  и  посповних  
објеката, просторије  испод  нивоа  терена  обавезно  је  ојачати  и  прилагодити  склањању , 
према  условима  надлежног  министарства . 

Пожсњно  јс  да  се  склоништа  користе  двонамснски , најбо.ње  као  гараже  или  
складишни  простор. 

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

8.1. Спровођење  Плана  

Цео  простор  у  обухвату  Плана  спроводи  се  директно  на  основу  овог  плана. 
У  одређеним  случајевима  утврђена  је  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта , што  је  
дефинисано  у  Одењку  ,,9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЋУЈЕ  ИЗРАДА  
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ИјИЛИ  АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА . 

8.2. Правила  парцелације  

3а  све  постојеће  и  планиране  објекте , површине  и  комплексс  јавне  намене  парцела  
сс  формира  издвајањем  парцеле  под  габаритом  објекта, или  формирањем  парцеле  за  
комплскс , како  је  дефинисано  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  
јавне  намене  у  размери  1:1000. За  комплекс  се  не  условњава  формирање  грађевинске  
парцсле  за  реализацију  планираних  садржаја . 

У  намени  општеградског  центра, уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма, 
формирају  се  парцеле  под  габаритима  постојећих  објеката . На  углу  Футошке  и  Улице  
Миколе  Кочиша  обавезно  је  припајања  одређених  парцела , како  је  дефинисано  на  
графичким  приказима  број  3 ,,План  нивслације , регулације  и  саобраћаја  са  рсжимима  
изградње  објеката  у  размери  1:1000 и  број  4 ,,План  регулације  површинајавне  намене  у  
размери  1:1000. Алтернативно , уз  израду  урбанистичког  пројекта, на  овој  локацији  могуће  
је  формирати  комплекс  свих  парцела  у  овој  намени . 
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У  намени  пишепородичног  становања  планира  се  јединствена  парцела  која  се  
формира  спајањем  сВих  постојећих  парцела  у  овој  намени . 

8.3. Правила  уређења  и  грађења  за  поврпіине  јавне  намене  

8.3.1. Објекти  јавне  наменс  

Клинички  центар   

Концепт  просторног  развоја  Клиничког  центра, из  кога  произилази  и  планирано  
урбанистичко  решењс, заснован  је  на  премештању  тежишта  болничке  делатности  у  нови  
објекат  ДТЦ-а. Такођс, ради  унапређења  функције  болничке  делатности, потребно  је  
формирати  јсдинствену  целину  у  којој  би  се  лоцирале  све  немедицинеке  делатности , 
неопходне  за  функционисање  Клиничког  центра . Тиме  ће  се  ослободити  простор  у  
постојећим  медицинским  објектима . Постојсћи  објекти  некадашње  Градскс  болнице  би, у  
коначној  фази  реализације , у  складу  са  програмом  Клиничког  цснтра, имали  посебно  
предвиђену  функцију, која  би  се  дефинисала  појединачно  за  сваки  објекат, у  складу  са  
њсговим  архитектонско -грађевинским  и  медицинско -технолошким  потенцијалима . 

Већи  део  постојећих  објеката  сс  задржава, нски  се  могу  доградити  и  надоградити , а  
планирају  се  и  површине  за  изградњу  нових  медицинских  и  осталих  објеката . Неколико  
објеката  се  планира  за  уклањање  у  коначној  фази  реализације , а  део  простора  унутар  
комплекса  резервисан  је  за  развој  у  каснијем  временском  периоду, те  ће  се  конкретна  
намена  и  површине  дефинисати  у  складу  са  потребама , у  функцији  основне  намене . 

Објекти  који  се  задржавају  у  постојеhем  габариту  

Већина  изграђсних  објеката  унутар  комплекса  Клиничког  центра  се  задржава . 
Објекти  који  задржавају  постојећи  хоризонтални  и  вертикални  габарит  означсни  су  на  
графиком  приказу  број  3 ,,План  нивелације , регулације  и  саобраћаја  са  режимима  
изградње  објеката , у  размери  1:1000. 

Објекте  некадашње  Градске  болнице  могућс  је  адаптирати , како  би  се  прилагодили  
другој  намени, или  побоњшали  услови  за  одвијање  садашње  функције, а  све  према  
условима  који  су  дефинисани  у  пододењку  5.2. ,,Мере  очувања  културних  

Главни  објекат  Пастеровог  завода  и  дрвена  (,,Хемптова ) кућа  се  задржавају  у  
постојећим  габаритима . За  све  интсрвенције  на  овим  објектима  потребни  су  услови  
надлежног  завода  за  заштиту  споменика  културе . 

Све  друге  објекте , који  нису  предвиђени  за  доградњу  (и  надзиђивање ), могуће  је  
адаптирати  и, ако  је  неопходно , реконструисати . Могуће  је  минимално  повећање  корисне  
површине  објеката  (највише  5 % у  односу  на  постојсћу  површину  објекта) у  цињу  
повећања  функционалности . У  том  смислу, могућа  је  реконструкција  косих  кровова  и  
промена  намене  тавана  у  користан  простор . Могућа  је  и  санација  равних  кровова  
реконструкцијом  постојећег  или  изградњом  новог  крова  благог  нагиба  (до  15°) скривеног  
иза  атике, при  чему  се  посебно  инсистира  на  одговарајућем  функционалном  и  технички  
исправном  одвођењу  атмосферске  воде  са  новоизграђеног  крова. 

У  цилу  поболшања  квалитета  објекта, могућа  је  изградња  рампи  за  инвалиде , 
лифтова  и  противпожарних  степеништа  на  објектима  којима  недостају  ови  елсменти . 
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Конкретну  намену  објекта  је  могуће  мењалі, али  у  оквиру  делатности  Клиничког  
центра. 

Планом  се  задржавају  објекти  Пастеровог  завода  у  постојећим  габаритима  (гпавни  
објекат  и  ,,Хемгітова уз  могућност  реконструкције , адаптације  и  текућег  
одржавања, а  све  гірема  условима  који  су  дефинисани  у  пододењку  5.2. Могућа  је  промена  
намене  таванског  простора  угіравне  зграде  у  пословни  nростор . 

За  објекте  који  се  планирају  за  рушење  у  коначној  фази  реализације , до  момента  
уклањања  важе  правила  као  за  објекте  који  се  задржавају  у  постојећем  габариту . 

Постојећи  објскти  који  се  іогу  доградити  и/или  надоградити  

Објекти  који  се  могу  доградити  и/или  надоградити  означени  су  на  графичком  
приказу  број  3. Обавезно  је, у  највећој  могућој  мери, поілтовати  композицију  и  форму  
аутентичног  стања  објекта. Обликовање  објекта  треба  да  је  сведено , усклађено  са  
функцијом  и  пројектовано  уз  поштовање  постојећег  архитектонског  израза  објекта  и  
објеката  у  окружењу . У  процесу  израде  пројектне  документације  потребно  је  прибавити  
сагласност  аутора  објекта  или, у  случају  да  је  аутор  недоступан , сагласност  надлежне  
струковне  организације . 

Надзиђивање  ових  објеката  је  дозвоњено  уколико  се  претходном  анализом  утврди  
да  су  фундирани  на  адекватан  начин  и  да  се  постојећи  конструктивни  систем  не  ремети  
додатним  оптерећењем . Кровна  конструкција  се  мора  ускладити  са  аутентичном  формом  
објскта. Инсталационе  вертикалс  на  новој  етажи  морају  се  директно  наставњати  на  
постојеће . 

Све  планиране  надоградње  и  доградње  објеката  могуће  је  извести  у  фазама. 
За  све  објекте  у  овом  режиму  могу  се  применити  и  правила  дефинисана  за  објскте  

који  се  задржавају  у  постојећем  габариту . 
Објекат  Клинике  за  медицинску  рехабилитацију  (објекат  број  б) је  могуће  у  

целости  надоградити  (осим  једног  мањег  сегмента), уколико  стручно  испитивање  
носивости  постојеће  конструкције  објекта  потврди  да  за  то  постоје  услови. Будући  да  је  
структура  објекта  сложена  и  да  су  појединачни  сегменти  различитих  висина, омогућава  се  
надоградња  сваког  од  њих  за  по  једну  корисну  етажу, што  је  могуће  извести  парцијално , 
по  сегментима  једнаке  спратности . Сегмент  чија  је  постојећа  спратност  Су+П+2 (која  је  
Пnаном  утврђена  за  граничну  сrіратност  овог  објекта) није  могуће  надоградити , али  је  
могуће, уместо  равног, поставити  плитак  коси  кров. Надоградња  делова  објеката  се  
реаnизује  изградњом  још  једне  пуне  етаже  изнад  последње  етаже  и  покривањем  плитким  
косим  кровом, максималног  нагиба  15°. 

Објекте  Клинике  за  инфективне  болести  А  и  Б   (објекти  бр. 8 и  9) могуће  је  
надоградити  тако  да  се  уместо  постојећег  косог  крова  изгради  етажа  пуне  спратне  висине  
на  коју  се  поставња  раван  или  плитак  кос  кров, максималног  нагиба  до  22° (како  би  се  
могао  поставити  цреп, ако  је  nотребно). Планирана  спратност  објеката  је  Су+П+3. 
Објекат  између  ова  два  главна  објекта, постојеће  спратноети  П+1, као  и  приземна  топла  
веза  између  њих, задржавају  се  у  постојећим  габаритима . 

Објекат  Поликлинике  (објекат  број  10) могуће  је  доградити, повећањем  површине  
појединачних  етажа, и  укупно  за  једну  корисну  етажу. Габарит  објекта  у  основи  се  
задржава, с  тим  да  су  могуће  мање  корекције  у  смислу  унапређења  функције  објекта  и  
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енергетске  ефикасности , како  је  дефинисано  за  објекте  који  се  задржавају  у  постојећем  
габариту . Планирана  спратност  је  од  Су+П+2 до  Су+П+7+Те  (техничка  етажа), како  је  
дефинисано  на  графичком  гіриказу  број  3. 

Објекат  Института  медицинских  служби  (Завод  за  радиологију) (објекат  број  1 1), 
могуће  је  надзидати  у  целости  (осим  сегмента  постојеће  спратности  П+3), али  само  
освовни  (оригинални ) габарит  објекта, будући  да  се  накнадно  дограђени  приземни  делови  
овог  објекта  планирају  за  рушење  (када  се  за  то  створе  услови). Могуће  је  све  сегменте, 
различитих  висина, надзидати  за  по  једну  корисну  етажу. Надоградња  се  реализује  
изградњом  још  једне  пуне  етаже  изнад  последње  етаже  и  покривањем  плитким  косим  
кровом, максималног  нагиба  1 5°. 

Објекат  Института  за  неурологију , психијатриу  и  ментално  здравње  (објекат  број  
12), је  могуће  надзидати  заједну  корисну  етажу, према  условима  који  важе  за  објекат  број  
1 1. Такође, овај  објекат  је  могуће  и  доградити  на  површини  чија  је  позиција  дефинисана  
на  графичком  приказу  број  3. Спратност  дограђених  делова  је  до  П+2, са  равним  или  
плитким  или  косим  кровом  нагибадо  15°. 

Објекат  Завода  за  патологију  (објекат  број  13), у  оквиру  кога  се  тренутно  налази  и  
Метадонски  центар, могуће  је  доградити  приземпим  анексима, како  је  дефинисано  на  
графичком  приказу  број  3. 

Објекат  дијагностичко  - терапеутског  центара  (дТЦ) (објекат  број  16), се  према  
првом  пројекту  састојао  од  четири  ламеле, док  су  изграђене  само  три  (А, Б  и  Ц)  и  то  у  
грубим  грађевинским  радовима . Изградња  објекта  ДТЦ-а  започета  је  1990. године. 
Ламела  А  реконструисана  је  2009. године  и  у  њој  је  лоциран  Ургентни  центар  (УЦ). У  
остале  две  изграђене  ламеле  планирају  се  садржаји  из  области  медицинских  делатности  
које  ће  утврдити  корисник . 

Изграђени  габарит  објекта  је  спратности  приземње, три  спрата  и  поткровње . У  
функцији  основне  намене, ради  боње  функционалне  организације  садржаја, планира  се  
одређено  повећање  простора : 

- надзиђивање  ламеле  Ц  до  спратности  П+4, према  графичком  приказу  број  3; 
- доградња  недовршеног  дела  објекта  према  оригиналном  пројекту  западни  део  
ламеле  Ц  и  језгра  вертикалвих  комуникација  између  ламела  Б  и  Ц; 

- доградња  анекса  спратности  П+4, у  источном  делу  објекта; 
- доградња  приземња  у  зони  атријума  између  ламела  Б  и  Ц. 

Све  ваведене  интервенције  дефинисане  су  на  графичком  приказу  број  3. 
У  случају  да  се  у  наредном  периоду  укаже  потреба  за  изградњом  четврте  ламеле  

објекта  ДТЦ-а  (на  основу  техничке  документације  израђене  на  почетку  реализације  
објекта  - ламсла  д) утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . Ламела  д  је  
планирана  паралелно  са  ламелом  Ц, на  растојању  од  око  14 м, ширине  габарита  око  15м, 
повезана  са  основним  габаритом  објекта  у  западном  делу . Спратност  би  била  иста  као  за  
ламелу  Ц, до  П+4. Ламела  д  планирана  је  као  технички  блок, који  се  новим  концептом  
развоја  Клиничког  центра  планира  у  северном  делу  комплекса  (планирани  објекат  1). 
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Еудућу  намену  ове  ламеле  одрсдиће  корисник  у  складу  са  потребама . Урбанистичким  
пројектом  ће  се  дефинисати  и  интерно  саобраћајно  решење  и  приступи  објекту! 

Планирани  објскти  

3а  све  планиране  објскте, на  графичком  приказу  број  3 дефинисана  је  позиција  у  
комплексу, спратност  и  максимална  зона  изградње . Ова  зона  може  бити  делимично  или  у  
потпуности  заузета, у  складу  са  захтевима  функције  и  технологије  објекта , што  је  
дефинисано  Планом . Поврінину  планиране  зоне  изградње  могуће  је  повећати  до  1О% у  
односу  на  дефинисану  Планом, у  случају  потребе  за  прилагођавањем  објекта  важећим  
стандардима  за  изградњу  болничких  и  пратећих  објеката. 

Зоне  изградње  планираних  објеката, на  простору  комплекса  Клиничког  центра, 
означенс  су  бројевима  од  један  до  седам. Планиране  гараже  означенс  су  латиничним  
словом  О. 

Сви  објекти  могу  имати  сутеренску  или  подрумску  етажу. Објекти  се  планирају  са  
равним  или  косим  кровом  благог  нагиба, до  15°. 

Обликовање  објекта  треба  даје  свсдено , усклађено  са  функцијом  и  пројектовано  уз  
поштовање  постојећег  архитектонског  израза  објекта  и  објеката  у  окружењу . 

Међусобна  удаленост  између  објеката, грађевински  елементи  објеката  и  остала  
правила  регулације  и  изградње  која  нису  дефинисана  овим  планом  примењују  се  према  
Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  22/15). 
Наведена  намена  планираних  објеката  је  предложсна  у  складу  са  садашњим  

потребама . Конкрстна  намена  објекта  дефинисаће  се  при  реализацији , у  складу  са  
пројектним  задатком , с  тим  да  може  бити  само  у  функцији  Клиничког  центра  или  
Пастеровог  завода. 

Сви  планирани  објекти  се  могу  етапно  реализовати . 

У  североисточном  делу  комплекса  Клиничког  центра  планирана  је  зона  за  
изградњу  објеката  немедицинских  делатности  (техно-економски  блок), означена  бројем  
1. Површина  максималне  зоне  за  изградњу  је  око  7.500 м2, која  може  бити  заузста  
објектима  до  50 % своје  површине . Планирана  спратност  објеката  је  до  П+2. Предлаже  се  
изградња  објеката  по  ободу  планиране  зоне, тако  да  се  формира  унутрашње  двориште . 
дубина  габарита  објеката  је  до  16 м, с  тим  да  на  деловима  може  бити  и  већа. За  прилаз  
унутрашњем  дворишту  планирају  се  пасажи  ширина  најмање  5 м, и  пролази  најмање  
ширине  у2 висине  суседног  објекта . Позиција  ће  се  одредити  у  складу  са  техничким  
захтевима  и  технологијом  функционисања  техничког  блока. На  графичком  приказу  број  3 
оријентационо  су  приказани  могући  габарити  објеката  и  позиције  пасажа /пролаза . 

Јужно  од  техно-економског  блока  планирана  је  зона  за  изградњу  два  објекта  
(означена  бр. 2 и  3). Зона  изградње  означена  бројем  2, намењена  јс  за  изградњу  објекта  
дијализе  са  централном  апотеком . Зона  изградње  може  бити  заузета  до  100 %. Спратност  
објекта  је  до  П+2. Зона  изградње  означена  бројем  3, планирана  је  на  позицији  постојећсг  
објекта  апотеке, који  је  Планом  предвиђен  за  уклањање  у  каснијој  фази  реализације . 
Намена  ће  се  утврдити  према  потрсбама, а  правила  су  као  за  објекат  у  зони  означеној  
бројем  2. 
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Западно  од  централног  трга  са  парковском  nовршином  планирана  је  зона  изградње, 
означена  бројем  4, у  оквиру  које  је  могуће  изградити  један  или  више  објеката  спратности  
од  П  до  п+1 Предвиђа  се  изградња  објеката  за  техничку  подршку  раду  Клиничког  цеіпра  
(станица  медицинских  гасова, резервоари  за  кисеоник  и  сл.) Зона  изградне  може  бити  у  
потпуности  заузета . 

уз  западну  фасаду  објекта  ДТЦ-а  планирана  је  зона  изградње  техничког  блока, 
означена  бројем  5, спратности  Су+П. Зона  изградње  може  бити  заузета  у  потпуности . 

У  потцелини  Института  за  биохемију  планирана  је  зона  изградnе  за  нове  објекте, 
означена  бројем  б. Планирана  спратност  је  до  П+2. У  оквиру  планиране  зоне  изградње  
могуће  је  изградити  један  или  више  објеката . Ако  се  гради  јединствен  објекат  планирати  
пасаже  за  колски  приступ  унутрашњем  делу  комплекса  (потцелине ), минималне  ширине  5 
м. 

У  северозападном  делу  комплекса  Клиничког  центра  планирана  је  зона  изградње  
објекта, означена  бројем  7, који  се  намењује  пратећим  садржајима  Пастеровог  завода . 
Конкретну  намену  дефинисаће  корисник . Зона  се  може  у  потпуности  заузети  објектом , 
спратностидо  П+1. 

У  западном  делу  комплекса, између  улица  Приштинске  и  Миколе  Кочиша, 
дефинисана  је  зона  изградње  за  објекат  енергане, означена  бројем  8. Зона  изградње  
заузима  садашњу  гіарцелу  број  7668. За  реализацију  овог  објекта  обавезна  је  израда  
урбанистичког  nројекта  у  складу  са  следећим  условима : 

грађевинска  линија  се  утврђује  на  минимално  10 м  од  северне  и  јужне  границе  
дефинисане  зоне  изградње, односно  најмање  5 м  од  саобраћајница ; 

- зона  изградње  може  бити  заузета  до  40%; 
- по  ободу  зоне  изградње  обавезно  се  планира  заштитно  зеленило ; укупна  

површина  зеленила  унутар  зоне  изградње  је  најмање  25%; 
- спратност  објекатаје  до  П+1; 
- Висина  објеката  - у  складу  са  потребама  технолошког  процеса. 

Објекте  Клинике  за  инфектиВне  болести  ,А  и  Б   (објекти  бр. 8 и  9), које  је  
могуће  је  надоградити , могуће  је  и  заменити, уз  могућност  повећања  габарита, према  
утврђеној  зони  изградње . Ове  објкете  могуће  је  и  повезати  трактом  ширине  око  12 м  (све  
у  складу  са  графичким  приказом  број  3). Спратност  нових  објеката  се  ограничавана  
Су+П+3. 

У  оквиру  комплекса  Клиничког  центра  планира  се  изградња  три  спратне  гараже, за  
потребе  пацијената, запослених  и  посетипаца , на  графичком  приказу  број  3 означене  
латиничним  словом  G. дефинисана  је  максимална  зона  изградње  која  представла  и  
максимални  габарит  објекта. Планирана  спратност  је  до  П+2 са  могућим  паркирањем  на  
крову, уз  могућност  изградње  једне  или  више  сутеренских!подземних  етажа. 

Објекти  који  се  уклањају  у  коначној  етапи  реализације  

Објекти  у  функцији  Клиничког  центра  који  се  планирају  за  рушење, уклањаће  се  
етапно, када  се  створе  услови  за  измештаnе  садржаја  и  функција  које  се  у  њима  обавлају . 
Будићи  да  је  извесно  да  ће  се  неки  од  ових  објеката  користити  током  дужег  временског  
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периода, могуће  је  њихово  текуће  одржавање, промена  наменс  и  реконструкција  у  цилу  
прилагођавања  простора  конкретној  намени. 

Простор  који  сада  заузимају  ови  објекти  rіocne њиховог  уклањања  уредиће  се  
партерно , у  складу  са  околним  простором . 

Простор  који  сада  заузимају  ови  објекти  поспе  њиховог  уклањања  уредиће  се  
партерно , у  складу  са  околним  простором . 

Улазни  пунктови  

Објекте  за  службу  контроле  улаза  са  информатнвним  пунктом  и  сл, могуће  је  (и  
пожелно) поставuти  на  главним  приступима  (колским  u пешачким) комплексу  Клиничког  
центра . Сугерише  се  да  се  ови  објекти  поставе  на  приступ  из  Улице  хајдук  Велкове , 
јужно  од  Медицинског  факултета , и  на  приступ  из  Футошке  улице. Позицију , или  више  
њих, дефинисаће  управа  Клиничког  центра. Максимални  габарит  објекта  у  основи  је  5 х  5 
м. Уз  објекатје  могуће  поставити  надстреніницу . Објекти  и  надстрешница  треба  да  чине  
обликовну  целину, пројектовану  тако  да  се  визуелно  нагласи  главни  приступ  болничким  
садржај uма. 

Топле  везе  

Топле  везе, односно  затворени  ходници  на  котu терена, испод, или  на  одређеној  
висини  изнад  терена, којима  се  повезују  поједини  болнички  објекти, неопходнu су  за  
квалитетно  функционисање  здравствене  делатности , када  се  она  одвија  у  више  засебних  
објеката . На  графичком  приказу  број  3 приказане  су  планиране  топле  везе  појединих  
објеката  са  ДТЦ-ом, за  које  се  сматра  да  су  неопходне . То  су  хоризонталне  комуникације  
над  тереном , на  коти  првог  спрата  (могу  се  формирати  кроз  виіне  етажа) испод  којих  се  
одвија  интерни  болнички  саобраћај . Препоручује  се  да  ове  везе  буду  транспарентне , 
односно  застаклене . Поред  приказаних , могуће  је  формирање  и  других  веза  
(комуникација ) у  зависностu од  потреба, уз  услов  да  се  не  ремети  несметано  одвијање  
колског  и  пешачког  саобраћаја  на  комплексу . Минимална  ширина  топле  везе  је  2 м. 
Могуће  је  изградити  пунктове  вертикалне  комуникације  за  приступ  топлим  везама  са  
нивоа  терена  (односно  приземног  нивоа). Ове  пунктове  потавити  тако  да  не  ремете  
комуникационе  токове , а  у  складу  са  функционалним  потребама  комплекса  Клиничког  
центра . 

Површине  резервисанс  за  објекте  Клиничког  центра  

У  обухвату  планираног  комплекса  Клиничког  центра  налазе  се  поврінине  других  
намена  (породично  становање , пословање, зелене  површине) које  ће, у  крајњој  фази  
реализације  планиране  намене , бити  уређене  односно  изграђене  у  функцији  Клнничког  
центра . 

Утврђује  се  максимална  спратност  П+2 до  П+3, у  складу  са  графичким  приказом  
број  3. Максимална  укупна  заузетост  површина  у  овој  намени  је  30 %. За  реализацију  на  
овим  повшинама  утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта. 
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Постојеће  наменс  задржавају  се  док  сс  не  створе  услови  за  реализацију  болничких  
садржаја . до  тада, постојећи  објекти  задржавају  се  у  режиму  текућег  одржавања . до  
привођења  іјростора  намени, на  њима  је  могуће : доградња  купатила  до  6 м2  (уколико  не  
постоји  у  објекту), доградња  WC-a u радови  унутар  објекта  којим  се  обезбеђују  санитарно -
хигијенски  услови  за  несметано  коришћење  постојећег  објекта, промена  намене  стамбеног  у  
пословни  простор  и  nодела  стана  на  нове  стамбене  јединице, промена  намене  пословног  у  
стамбени  простор, као  и  претварање  таванског  простора  у  стамбени  или  пословни  простор . 
Све  интервенције , осим  доградње  купатила, могуће  су  само  у  оквиру  постојећег  габарита . 

Слободнс  поврптине  

Поплочане  површине   
Површине  за  интензивну  пешачку  комуникацију , на  којима  се  очекује  задржавање  

већег  броја  луди, посебно  се  партерно  уређују . То  су  првенствено  поплочане  повріпине, 
са  могућношћу  поставњања  и  мањих  зелених  и/или  водених  површина, опремњене  
одговарајућим  мобилијаром . Сугерише  се  поставњање  надстрешница  од  лаких  материјала  
на  погодним  локацијама . 

У  централном  депу  комплекса  планира  се  главни  - централни  трг  који  је  потребно  
уредити  са  посебном  пажњом, поставњањем  репрезентативног  поплочања , зеленила, 
просторних  обележја  (фонтане , споменика  и  сл.) и  мобилијара . Предложена  геометрија  и  
начин  уређсња  овог  трга  на  графичком  приказу  нису  обавезујући . 

Такође, из  правца  Футошке  улице  планира  се  улазни  поплочани  трг  који  треба  да  
представња  главни  пешачки  прилаз  објекту  ДТЦ-а, односно  Ургентном  центру . Овај  
улазни  трг  такође  треба  репрезентативно  уредити . Геометрија  трга  и  елементи  уређења  
дефинисаће  се  пројектом  уређења . 

Посебну  пажњу  при  уређењу  треба  посветити  улазним  платоима  болничких  
објеката . У  оквиру  њих  треба  планирати  доминантније  учешће  зелених  површина, а  
сугерише  се  поставњање  фонтана  и  других  водених  површина . Конкретан  изглед  
дефинисаће  се  пројектима  партерног  уређења . 

Зелене  површине   
Концепт  уређења  зелених  површина  на  комплексу  Клиничког  центра  почива  на  

принципу  повезивања  значајних  постојећих  и  планираних  зелених  површина, тако  да  се  
ф  ормира  континуирана  доминантна  зелена  зона . Постојећа  уређена  парковска  површина  
уз  објекат  Поликлинике  ка  западу  се  повезује  са  планираном  централном  зеленом  
површином , и  дање  са  зеленим  површинама  око  објекта  неуропсихијатрије . Овај  потез  се, 
преко  зелених  површина  унутар  комплекса  старе  градске  болнице, повезује  са  такође  
значајним  зеленим  потезом  уз  Футошку  улицу. Све  наведене  зелене  површине  посебно  се  
парковски  уређују, стазама, одмориштима , воденим  површинама , цветним  лејама  и  сл, са  
потребним  парковским  мобилијаром . 

Све  остале  слободне  површине  ван  колских  и  пешачких  комуникација  и  платоа, 
планирају  се  за  озелењавање . Предвиђа  се  високо  И  Ниско  растиње , травнате  и  цветне  
поврмине . 

Зелене  површине  могу  бити  различите  величине  и  карактера . У  оквиру  њих  могу  
се  формирати  простори  за  одмор, парковски  уређени  простори, групације  декоративног  
дрвећа  и  сл. пожењно  је  поставњање  чесми  и  водених  површина . На  делу  зелене  
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површине  уз  регулацију  Улице  хајдук  Вењкове  (између  објеката  РЗ  и  Р4) могуће  је  
поставити  затворени  застакЈЂен  простор  лаке  конструкције  (стаклену /зимску  башту) у  
оквиру  које  се  могу  поставити  елементи  партерног  уређења, зелене  и  водене  поршине, 
парковски  мобилијар  и  сл. Максимална  зона  изградње  дефинисана  је  на  графичком  
приказу  број  3. 

По  ободу  комплекса  планира  се  заштитни  појас  високог  растиња. 

Површине  за  рекреацију   
Површине  за  рекреацију  планирају  се  у  северозападном  делу  комплекса  Клиничког  

центра . Намењују  се  рекреативним  активностима  пацијената , као  терапија  у  склопу  
гіроцеса  лечења, и  рекреацији  запослених . То  су  зелене  површине  у  оквиру  којих  се  
поставлају  спортски  терени  (за  одбојку , кошарку , боћање  и  сл.), трим  стазе, травњаци  за  
вежбање  на  отвореном  и  сл. Ове  површине  се  опремају  потребним  мобилијаром  и  
чесмама. 

Ограђивањс  комплекса  
Комплекс  Клиничког  центра  ограђује  се  у  потпуности , а  улазни  и  излазни  

пунктови  се  контролишу . Ограда  је  трансггарентна , до  висине  1,4 nі , или  жива  зелена  
ограда . Поставња  се  по  граници  парцеле, осим  у  делу  уз  Улицу  хајдук  Вењкову , где  ју  је  
могуће  поставити  на  правац  грађевинске  линије  објеката  (на  правцу  постојеће  ограде). 

На  целом  простору  комплекса  Клиничког  центра  могуће  је  поставњање  водених  
поврпіина  и  других  просторних  обележја  (споменика , бисти  и  сл), као  и  чесми  и  
елемената  парковског  мобилијара . 

Медицинеки  факултст  Универзитета  у  Новом  Саду  и  
Завод  за  трансфузију  крви  Војводине   

Објекат  3авода  за  фармацију, Медицинског  факултета  у  Новом  Саду, планира  се  за  
надоградњу  једне  етаже, односно  до  спратности  П+2. 

Објекат  Медицинског  факултета  могуће  је  надоградити  на  деловима  чија  је  
постојећа  спратност  мања  од  П+3, и  то  за  једну  корисну  етажу. Услови  за  надоградњу  су  
као  и  код  објеката  Клиничког  дентра  који  се  надограђују . Главни  тракт  објекта, паралелан  
са  Улицом  хајдук  Вењковом , над  трећим  спратом  има  повучену  техничку  етажу, спратне  
висине  око  два  метра. На  овом  нивоу  је  могуће  подићи  таваницу  на  стандардну  висину  
радних  простора, како  би  се  простор  могао  користити  као  канцеларијски  или  учионички  
простор. У  ту  сврху, габарит  ове  nоследње  стаже  могуће  је  и  проширити  према  
дворишној  страни, ради  обезбеђивања  приступне  комуникације . Планира  се  и  доградња  
овог  објекта  изградњом  крила  паралелног  са  главним  трактом  објекта, односно  са  Улицом  
хајдук  Вењковом , спратности  П+2, и  изградња  једног  које  се  угіранно  наслања  на  главни  
тракт  објекта, како  је  дато  на  графичком  приказу  број  3. Максимална  спратност  је  П+4, 
Максимална  зона  изградње  представња  и  максимални  габарит  објекта . У  овом  крилу  
могућеје  организовати  привремени  смештај  за  студенте  факултета  и  готујуће  професоре . 



40 

уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  планира  се  изградња  објекта  за  Клинике  
за  стоматологију . На  графичким  приказима  бр. 3 и  4 дефинисан  је  максимални  габарит  
(зона) у  оквиру  које  је  могуће  изградити  објекат. Планирана  спратност  је  П -1- до  П+2. 

Објекат  3авода  за  трансфузију  крви  Војводине  могуће  је  надоградити  за  једну  
корисну  етажу, уз  поставлање  плитког  косог  крова, максималног  нагиба  15°. 

За  све  објекте  у  овој  просторној  целини  важе  општа  правила  дефинисана  за  
постојеће  објекте  који  се  могу  надоградити  и  планиране  објекте  у  комплексу  Клиничког  
центра, осим  ако  Планом  није  другачије  дефинисано . Под  свим  планираним  максималним  
габаритима  доградњи  и  планираних  објеката  формира  се  парцела  како  је  дефинисано  на  
графичким  приказима  3 и  4, а  објекти  који  ће  се  градити  у  оквиру  тих  зона  могу  бити  и  
мањег  габарита . дефинисане  парцеле, односно  границе  максималног  габарита  није  могуће  
кориговати . 

Уређена  јавна  површина , која  окружује  објекте  Медицинског  факултета  и  Завода  
за  трансфузију  крви  Војводине, уређује  се  према  правилима  дефинисаним  за  слободне  
површине  у  комплексу  Клиничког  центра. 

Ограђивање  се  планира , како  је  дефинисано  за  комплекс  Клиничког  центра. 

8.3.2. Слободне  површине  

Јавни  паркинг  
У  северозападном  делу  обухвата  Плана, уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма, 

планира  се  јавни  паркинг. Капацитет  паркинга  је  око  100 паркинг  места. 

Заједничка  блоковска  површина  
Простор  око  кула, уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  (просторна  целина  3) 

намењен  је  заједничкој  блоковској  површини  која  се  уређује  за  потребе  корисника  
наведених  објеката, озелењавањем  и  поплочавањем . Могуће  је  изградити  паркинг  
простор, као  и  поставити  дечије  игралиште  и  парковски  мобилијар . 

8.4. Површине  осталих  намена  

8.4.1. Вимепородично  становањс  

Простор  уз  Клинички  центар, на  углу  улица  Футошке  и  Миколе  Кочиша, намењен  
је  вишепородичном  становању . Планира  се  јединствени  комплекс  у  оквиру  ког  је  
планирана  изградња  објекта  ііолуатријумског  типа, који  се  поставња  по  ободу  комплекса , 
Максимални  индекс  заузетости  је  65 %, а  максимална  спратност  По+П+5(6 - повучена  
ета)ка). У  оквиру  приземне  етаже  могуће  је  формирати  галерију, Планира  се  изградња  
вишепородичног  стамбеног  објекта  са  пословним  простором  у  оквиру  етаже  приземла  и  
галерије . Према  Футошкој  улици  и  Улици  Миколе  Кочиша  планира  се  тракт  дубине  
највише  16 м, са  максималним  препустима  0,5 м  на  50 % површине  фасаде, а  према  
комплексу  Клиничког  ц  ентра  тракт  дубине  12 м  и  14 м, са  максималним  препустима  1,2 
м  на  50 % површине  фасаде  са  изузетком  источне  фасаде  објекта, која  се  формира  на  2,5 
м  од  границе  парцеле  према  комплексу  Клиничког  центра, где  се  не  планира  формирање  
препуста . Габарити  и  позиција  објекта  дефинисани  су  на  графичком  приказу  број  3. 
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Грађевинска  линија  објекта  се  поставња  на  минимално  2 м  растојања  од  Футошке  
улице, док  се  према  Улици  Миколе  Кочиша  може  гјоставити  на  регулациону  линију . 
Грађевинска  линија  према  Клиничком  центру  се  поставња  на  минимално  б  м  од  северне  
границе  парцеле, односно  минимално  2,5 м  од  источне  границе  парцеле , а  према  
графичком  гіриказу  број  3. 

Заврпіна  етажа  објекта  се  формира  као  корисна  ета)ка  повучена  од  равни  уличних  
фасада  објекта  најмање  15 5 м. Над  овако  формираном  ета?ком  формирати  раван  или  кос  
кровнагибадо  15°. 

Колски  приступ  се  планира  из  Улице  Миколе  Кочиша. 
Обавезно  је  решавање  паркирања  на  парцели  корисника  и  у  подземним  

подрумским  етажама  по  наведеним  нормативима  (један  стан!једно  паркинг  место  и  једно  
паркинг  место  на  70 м2  пословног  простора ). Уколико  није  могуће  обезбедити  потребан  
број  паркинг  места  у  склопу  једне  подземне  етаже, обавезна  је  изградња  другог  нивоа  
подрумске  гараже . 

Минимална  просечна  нето  површина  стамбене  јединица  износи  50 м2. 
Најмање  50 % слободне  површине  парцеле  - комплекса  мора  бити  озелењено . 
У  оквиру  комплекса  је  потребно  изградити  ТС  20/0,4 kV. TC he ce градити  као  

самостојећи  објекат, или  у  оквиру  габарита  објекта, у  приземној  етажи. Тачна  локација  
ТС  ће  се  одредити  кроз  дању  разраду  пројектном  документацијом , према  условима  ,,ЕПС  
дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

8.4.2. Општеградски  центар  

две  куле  випјепородичног  становања  уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  се  
задржавају  у  постојећем  габариту , а  препоручује  се  постепена  трансформација  у  неку  
пословну  намену . Сугерише  се  намена  у  функцији  Клиничког  центра  или  Медицинског  
факултета  (апартмани  за  смејнтај  гостујућих  професора  или  лекара  и  сл), Могућа  је  
реконструкција  објеката  у  цињу  прилагођавања  новој  намени, као  и  постанњање  плитког  
косог  уместо  постојећег  равног  крова . Такође, омогућава  се  минимално  повећање  корисне  
површине  објеката  (највише  5 % у  односу  на  постојећу  површину  објекта) у  цињу  
повећања  функционалности . 

На  простору  западно  од  Улице  Миколе  Кочиіиа  планира  се  изградња  објеката  у  
намени  општеградски  центар , уз  могуће  учешће  намене  становања  до  50 %. Објекти  могу  
бити  грађени  у  низу, прекинутом  низу, или  атријумски , спратности  од  П+1+Пк  до  П+2. 
Објекти  могу  имати  подземну  или  сутеренску  етажу, чији  се  број  не  ограничава . Ако  се  
граде  објекти  спратности  П+2, планира  се  раван  или  кров  нагиба  до  15°. Утврђује  се  
обавеза  припајања  одређених  парцела, како  је  дефинисано  на  графичким  приказима  бр.  3 
и  4. Максимална  заузетост  парцеле  је  50 %. Грађевинска  линија  према  Футошкој  улици  
мора  бити  на  растојању  од  регулационе  најмање  3 м, а  према  Институту  за  биохемију  
најмање  5 м. Обавезноје  решавање  паркирања  на  парцели  корисника  и  према  наведеним  
нормативима  (један  стан /једно  паркинг  место  и  једно  паркинг  место  на  70 м2  пословног  
простора). Минимална  просечна  нето  површина  стамбенејединица  износи  50 м2. Најмање  
50 % слободне  површине  парцеле  - комплекса  мора  бити  озелењено . 
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8.5. Правила  за  опремање  простора  инфраструіпуром  

8.5.1.Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

- Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  рс,,, бр. 4 1/18 и  95/1 8 - 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 и  23/19), 
- Закона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  11 1/09, 20/15, 87/18 и  

87/18 - др. закон), и  осталим  законима  и  правилницима  које  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  (,,Службени  гласник  РС,,, број  22/15), 

Правилника  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СЦГ , број  31/05). 

Приликом  израде  техничке  документације  за  саобраћајне  површине  и  комуналну  
инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  планираног  решења  датог  у  графичким  
приказима  и  карактеристичним  попречним  профилима  саобраћајница , уколико  орган  
надлежан  за  управање  јавним  површинама  или  ималац  јавног  овлагпћења  то  захтева, а  за  
то  постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  
надземне  инфраструктуре , ако  на  планираној  траси  већ  постоје  изграђене  инсталације  или  
објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл.). Наведене  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  
оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  површина . Сва  одступања  од  планског  решења  
морају  бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област. 

Не  условлава  се  формирање  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појсдиначних  садр?каја  унутар  профила . Могућа  је  фазна  реализација . 

На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивелационо  решење  мора  бити  
такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  истом  нивоу  без  ивичњака . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  Дуж  тротоара, 
нзвршити  типско  партерно  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 . 

У  оквиру  тротоара  и  бициклилстичких  стаза  не  пројектовати  отворене  канале  за  
одвођсње  атмосферских  вода, односно  не  пројектовати  никакве  препреке  у  оквиру  ових  
повргпина. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обеле)кавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуслног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
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Најмања  ширина  коловоза  која  је  Планом  предвиђена  је  5 м. Уже  су  само  понеке  
унутарблоковске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  б  м, осим  унутарблоковских  саобраћајница  где  
могу  износити  и  3 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  путника, 
радијуси  кривина  треба  да  су  минимално  8 м. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

Саобраћајни  приклучци  Клиничког  центра  на  градску  уличну  мрежу, планирани  
су  на  следећи  начин ; 

- из  Улице  Новосадског  сајма  задржава  се  постојећи  приклучак  код  дринске  
улице ; постојећи  приклучак  комплексу  ка  3аводу  за  трансфузију  крви  Војводине  
планиранје  да  се  измести  20 м  у  правцу  запада; овим  новим  приклучком  приступаће  се  и  
планираној  гаражи , а  резултат  оваквог  решења  је  да  се  два  прикучка  у  непосредној  
близини  сведу  наједан ; 

- из  Улице  Миколе  Кочиша  задржавају  се  три  постојећа  приклучка , а  
оставла  се  могућност  приступа  планираним  гаражама  из  ове  улице ; 

- из  Футошке  улице  задржава  се  nостојећи  приклучак , а  планиран  је  приступ  
за  бицикле  и  мотоцикле, код  улаза  у  паркинг  намењен  за  ову  врсту  возила; 

- из  Улице  хајдук  Велкове  задржавају  се  два  постојећа  приклучка, а  планира  
се  нов, у  средишњем  делу  ове  улице; 

- сви  пешачки  прилази  се  задржавају , а  могуће  је  планирати  нове  у  
зависности  од  потреба  корисника . 

Паркирање  и  гаражирање  возила  

Паркинге  треба  уредити  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  
танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  растер  са  травом ) 
који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , доволне  за  навожење  возила  и  истовремено  
омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  воде . Они  могу  бити  и  у  боји, 
а  све  у  функцији  вођења , раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  
површина . 

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  (наткрилем ) према  тротоару, ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  
планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
планира  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  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. 

Гараже  за  путничке  аутомобиле  се  могу  пројектовати  као  гараже  са  
аутоматизованим  системима  паркирања . Ови  системи  подразумевају  независне, напредне  
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механичко -роботизоване  системе  паркирања  код  којих  је  упаркиравањс  и  исnаркиравање  
појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  паркинг  систему. 

На  површини  крова  и  фасадама  гаража  планира  се  одговарајуће  партерно  уређење  
и  озелењавање , У  случају  да  се  последња  етажа  планира  као  откривени  паркинг  простор , 
могућеје  њено  наткривање  надстрепјницом  са  фотонапонским  панелима . 

У  гаражама  предвидети  прикњучке  - пунионице  за  хибридна  и  електрична  возила. 
до  изградње  објеката  гаража  предвиђене  површине  се  могу  користити  као  

дефинисана  и  уређена  паркиралишта  са  зеленилом  у  оквиру  жардињера, која  се  након  
реализације  гаража  могу  изместити  или  пресадити . 

8.5.2.Правила  приклучења  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоводни  прикњучци  

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

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

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

Свака  грађевинска  гіарцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери, за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбенс  и  
пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  на  парцели  корисника , 0,5 м  оД  регулационе  Линије . 

За  вишеrіородичне  стамбене  објекте  водомери , за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта  на  парцели  корисника, 0,5 м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере , лоцираним  унутар  самог  објекта. 
Просторија  за  водомер  мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  
водоводној  мрежи  са  које  се  даје  прикњучак . 

Код  изградње  rіословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрагпње  хидрантске  мреже  (према  правилнику  и  условима  
противпожарне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  монтажом  
водомера  DN 50 мм. 

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

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине, 
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано  уколико  је  
улични  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  250 мм, а  опште  канализације  
300мм. 

Трасе  опште  и  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 м. 

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

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  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  
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приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод . дубину  приклучка  свести  на  дубину  
постој  ећег  цевовода . 

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

Канализациони  приклучци  

Приклучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

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

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  приклучити  на  
канализациону  мрежу, ако  је  она  изграђена . 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 160 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника, на  0,5 м  од  регулационе  линије  

парцеле . 
Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  

фекалну  канализацију , под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрплене  воде . 
Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канализациони  

систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 
Код  решавања  одвода  отпадних  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -техничким  

условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 — др.  одлука). 

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

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

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

8.5.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  
електронских  комуникација  

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  ТС  или  
прикњучењем  на  нисконаnонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  
прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
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директно  из  Тс. деТаЈБније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  
кпк  и  ОММ-а  nрибавити  од  ,,Електродистрибуције  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  вреловодну  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  вреловодну  мрежу  решити  изградњом  прикњучка  од  
постојеће  или  планиране  мреже  до  објекта . На  погодном  месту  у  подруму  (сутерену) или  
приземњу  објекта  изградити  топлотну  подстаницу  и  омогућити  изградњу  вреловодног  
прикњучка  од  постојећег  или  планираног  вреловода  до  подстанице  на  најпогоднији  
начин, а  све  у  складу  са  условима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Новосадска  топлана  
Нови  Сад. 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  из  планиране  МРС  и  дистрибупивне  мреже  до  мерно-регулационог  сета, 
односно  до  котларнице . деталније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  прикњучењс  на  мрежу  електронских  комуникациІа  

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

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

8.6. Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  поврілинс ) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  реіпења  датог  у  графичким  приказима, уколико  орган  надлежан  за  управњање  
јавним  површинама  или  ималац  јавног  овлашћења  то  захтева , а  за  то  nостоје  оправдани  
разлози  (очување  nостојећег  квалитетног  растиња, подземне  и  надземне  инфраструктурс , 
ако  на  планираној  траси  већ  постоје  изграђене  инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  
задржава  и  сл.). Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  предметну  област. 

Уколико  се  пројектним  задатком  то  захтева , инсталације  се  могу  поставњати  у  
заједнички  подземни  канал!коридор  ради  лакше  експлоатације  и  одржавања . 
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8.7. Услови  јјриступачности  

Приликом  израде  урбанистичких  услова  за  изградњу  објеката  јавног  карактера, 
стамбених  и  пословних  објеката, као  и  саобраћајних  и  пешачких  гіовршина , примењује  се  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама. 

Планирани  објекти  морају  се  пројектовати  и  градити  тако  да  се  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  омогући  несметан  приступ, кретање , боравак  и  
рад. 

9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  и/или  АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА  

Утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта  за  планирани  објекат  енергане , у  
складу  са  дефинисаним  правилима . 

У  случају  гіотребе  за  изградњом  ламелс  д  објскта  дијагностичко -терапеутског  
центра, обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта, према  дефинисаним  параметрима . 

За  реализацију  на  површинама  резервисаним  за  објекте  Клиничког  центра  утврђује  
се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . 

3а  све  значајније  планиране  објекте  Клиничког  центра, као  и  за  комплекс  у  намени  
општеградског  центра  уз  Футошку  улицу, препоручује  се  спровођење  архитектонског  
конкурса . 

10. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  OHPEMJbEHOCTH 

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

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 

Комунално  опремање  ће  се  обезбедити  прикњучењем  на  изграђену  или  планирану  
водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

11. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  зіокацији , локацијских  
услова  и  реіпења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 
Условњава  се  израда  урбанистичког  пројекта  и  архитектонског  конкурса  за  локације  и  у  
случајевима  наведеним  у  одењку  ,,9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  И/ИЛИ  АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА . 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи, а  у  лучају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  ва?кећи  пропис  за  одређену  област. 
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Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  202 1 године пречишћен  
текст  

Размера  

А4 
2. план  намене  површина   1:2500 
3. План  нивелације , регулације  и  саобраћаја  са  режимима  изградње  објеката  1:1000 
4. Планрегулацијеповршинајавненамене  1: 1000 
5. План  водне  инфраструктуре   1: 1000 
6. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  1: 1000 
7. План  уређења  зелених  површина   1: ј 000 
8. Синхрон  план   1:1000 
- Карактеристични  попречни  профили  саобраћајница   1:100. 

План  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, садржи  
текстуални  део  који  се  објавлује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  
Града  Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  
предузећу  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  доступан  је  
на  увидјавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  
интернет  стране  www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана, престаје  да  важи  у  целости  План  детањне  
регулације  Клиничког  центра  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1/08) и  План  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  између  улица  Футошке , 
Хајдук  Вењкове , Руменачке  и  Суботичког  булевара  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр,  40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19 - исправка  и  
9/20), у  делу  којије  обухваћен  овим  планом . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА . 

АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предедица  
Број : 35-716/2019-1 7

7 
12. март  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелена,Маринковић  Радомировић  , 
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1. УВОДНЕ  і{AIІOMEHE 

Законом  о  заштити  ЖИВОТНС  срсдине  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и  95/13-др. закон) утврђена  је  обавеза  
израде  стратеш iсе  процене  утицаја  на  ісивотну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  Јјокалис  самоуправе , У  Оквиру  својих  
права  и  дужиости, одређује  врсте  планова  за  које  сс  израђујс  стратешіса  процена  угицаја  
на  жнвотну  средину. 

Скулштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  врстс  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процејта  утицаја  на  животну  срсдину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  4Ѕ/09), којом  је  прсдвиђсно  да  се  израђује  и  
за  планове  дстал,не  ретулацијс  којима  се  обухватају  простори  радних  зона. 

Одлуком  о  изради  плана  гснералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  (,,Слукбени  лист  Града  Новог број  22/19) чији  је  саставни  део  
Ремење  о  изради  стратсшке  проценс  утицаја  плана  гснсралне  рсгулације  Клиничког  
центра  Војводинс  у  Новом  Саду  на  ЖИВОТВ  средину  број  V-35-142/19 од  4.4.2019. 
тодине  које  је  донела  Градска  управа  за  урбализам  и  грађевинске  пословс, утврђена  јс  
обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Овим  рејлсњем  дефинисано  је  да  се  приступа  изра,ци  стратешке  процене  уrицаја  
плаиа  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  
средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  на  животну  средину  
бити  изложсн  на  ј  авни  увид  зај  едно  са  Нацртом  плана. 

Стратешком  процсном  утврдићс  сс  утицај  планираног  решења  на  животну  
средину  у  цилу  утврђивања  -смерница  за  запітиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заијтита  ксuвотне  срсдине  и  унатіређивањс  одрживот  развоја  сагледавањем  
свих  нетативних  промсна  у  просторно-функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратешке  проценс  утицаја  плана  на  животну  срсдину  разматраЋс  се  
постојећс  стање  гсивотис  срсдинс  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
ісарактеристике  плана, карак-геристике  утицаја  планираних  садр)каја  на  ЖИВОТН  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштитс  животне  средине  у  складу  са  
критеријумима  за  одрсђивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средину, 
узимајући  у  обзир  планиранс  намене  објеісата  и  намсну  површина  на  овом  подручју. 

Извештај  о  стратешкој  процсни  плана  генералнс  регулацијс  Клиничког  цснтра  
Војводинс  у  Новом  Саду  (у  дањем  тсксту: Извештај ) урађен  је  у  сісладу  са  Законом  о  
стратсписој  процени  утицаја  на  животну  срсдину  (,,Слу)кбени  Гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10). 

2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
2.1. Крата t јхрсглсД  цилева  и  еадржаја  плана  

Цињ  израдс  Плана  гснералнс  регулације  ј(лииичког  центра  Војводине  (у  дал,ем  
тсіссту: План) је  алализа  обухваћеног  простора  са  функционалног , просторно -
урбанистичког  аспскта, и  њсгово  усклађивањс  са  условима  заштнте  градитењског  

1 



наслеl)а, ттриродних  добара  и  заіцтите  животпе  срсдиие. Анализом  стања  на  терену, 
решсња  и3 постојеће  планске  документације , релевантних  студија  и  анајиза  и  услова  
надлежних  инспітуција , утврђене  су  смернице  за  урсl)ење  простора  и  планску  разраду. 

Урсl)ењс  и  коришћење  простора  обухваћслог  планом  заснива  сс  на  рационалној  
организацији , на  усклађивању  његовог  коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  
располагању  природним  и  створеним  вредностима, и  потрсбама  дугорочног  социјалног  
н  скономског  развоја  І-јовог  Сада. 

Тскстуални  део  плана  се  састоји  из  слсдећих  потлавња: 
уВоД  
ј  општи  ДЕО  

І. 1. Правни  и  плански  основа  за  израду  плапа  
L2. Orіuc границе  обухвата  плана  
ј.з. Опис  постојећег  стања  

11 пллнски  дво  
1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦБЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  

НЛМЕНОМ  ЗЕМЈЋИШТА  
1. 1. Подела  простора  на  просторне  целине  
1 .2. Намсна  земњишта  
1.3. Нумеричіи  показатењи  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕI{Е  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  
2.1. План  регулације  поврптинајавне  наменс  
2.2. Hлан  нивелације  

3. МРЕ)КБ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  
31. Саобраћајпа  инфраструісгура  
3.2. Водна  инфраструктура  
3.3. Енергетска  инфраструктура  
3.4. Мере  енергетскс  ефикасности  изградње  
3.5. Елејпропске  комуникације  

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНЛ  

5. МЕРЕ  И  УСЛОВ  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  
5.1. Мере  очувања  природних  добара  
5.2. Мерс  очувања  културних  добара  

6. МЕРЕ  И  уСлОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УHЛПРЕЂЕЊА  )КИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
6.1. Инжењерско  - геолошки  и  природnи  услови  
6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапрсђсња  животнс  срсдине  

7. МЕРЕ  И  уСлОви  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  
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И  Других  НЕСРЕЂА  

8. СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

9. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПОДРУЧЈА  І(ОЈА  
СЕ  РЕАЈІИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

9.1. Правила  парцелације  
9.2. Правила  урсђења  и  грађења  за  површиНејавне  намене  

9.2.1. Објектијавие  намене  
9.2.2. Слободне  површиНе  

9.3. Правила  урсђења  и  грађења  за  површине  површинс  осталих  намена  
9.3.1. Вишепородично  становањс  
9.3.2. Општеградски  центар  

9.4. Правила  за  опремањс  простора  инфраструктуром  
9.4.1. Услови  за  грађењс  саобраћајних  површина  
9.4.2. Правијја  приісњучења  водне  инфраструктуре  
9.4.3. Правила  за  урсђење  енергетске  инфраструктуре  и  

електронских  комуНикација  
9.5. Услови  пристуuаtпјости  

10. ЛОКАДИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
И  АРХиТЕКТОНСКОГ  И/ИЛИ  УРБАНИСТиЧКОГ  І(ОНІ(УРСА  

1 1. СТЕПЕН  КОМУНАЈШЕ  ОПРЕМЈЂЕНОСТИ  

12. ПРИ1чјЕНАПЛАПА  

грлфичј:и  приклзи  

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  2021. године А4 
2. Плаи  намене  површина  1:2500 
З. План  нивслације, регулације  и  саобраћаја  са  рсжимима  изградње  објеІ(ата  і  : 1000 
4. Hлан  рсгулације  површинајавне  намене  L 1000 
5. План  водне  инфраструктуре     1: 1000 
G. Hnau енергетске  инфраструктурс  и  електронских  комуникација  І : 1000 
7. План  урсђења  зслених  површина  i : 1000 
8. Синхроиплан .   1:1000 

Прилог: 
- карактеристични  профили  саобраћајница 1:100 
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2.2. Веза  са  плацовнма  Bnіuer једа  н  другим  плаповима  
План  је  израђсн  на  основу  Одлуке  о  изради  Плаііа  генералне  регулације  

Клиничког  центра  Војводивс  у  Новом  Саду, коју  је  донсла  јс  Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  XLІX седници, 10. маја  2019. годинс  ( ,,Службеии  лист  Града  Новог  Сада , број  
22/19). 

Плански  основ  за  израду  гіпана  је  Геверални  план  града  І-Іовог  Сада  До  2021. 
Године  - прсчишћен  текст  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), lсоји  је  
утврдио  смервице  и  тсритеријуме  за  уређење  просторних  целина  на  подручју  трада. 

2.3. Концепција  просторпог  урсђеnа  

Подеда  простора  иа  просторпе  цејшне  

Према  uамени  простора, структури, просториим  карактеристикама  и  начину  и  
условима  изградњс, простор  у  обухвату  nnaua поДеленје  на  чстири  nросторне  цслинс; 

1. Кливички  центар, 
2. Мсдицински  факултст  са  Заводом  за  тралсфузију, 
3. Општеградски  центар  и  
4. 3ова  пословно  - стамбенс  намене. 

Просторна  целина  Клиичког  центра  је. збот  многобројних  и  разнородних  
функција  и  садржаја  унутар  целине, подеЈвенаје  на  потцелине: 
а) простор  некадајпње  Градске  болнице, 
б) простор  ДТЦ-а  са  окружењем  
в) Институт  за  биохемију, 
г) Поликлиника  са  окружењем , 
д) Неуропсихијатрија  са  окружспем, 
ђ) немедицинске  слу)тсбе. 
Намсна  землишта  дефинисанаје  по  просторним  целинама. 

Памеца  земл)ишта  
Највећи  део  простора  у  обухвату  ллава  заузима  просторна  целина  Клиничкот  

цеІ{тра  Војводине. Коміілекс  сс  намењује  болничким , техдичјсим  и  осталим  лостојећим  
и  планирапим  објектима. Такође, значајна  површина  комплекса  намењује  се  слободним  
зеленим  и  урсђеним  површинама  као  и  саобраћајним  површинама  (приступнс  
саобраћајнице  и  мирујући  саобраћај ). део  комплекса  рсзервисаи  је  за  простор  у  
функцији  основве  наменс, а  у  складу  са  просторним  потребама  Клиничког  центра. 

У  оквиру  просторне  целине  Клиничкот  центра  налазе  се  објекти  Пастеровог  
завода. 

Гіастеровом  заводу  припадају  два  постојећа  објекта  - главни  објекат  и  дрвена  
кућа  тзв. ,,Хемптова као  и  планираuа  површина  у  северном  делу  цслине  
Намењена  лабораторији  и  виварујуму, вли  другим  садржајима  којс  ће  одредити  
корисник . 
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У  североисточном  делу  лростора  у  обухвату  плана  (на  углу  улица  Хајдуiс  
Велкове  и  проду)I(етl(а  Новосадсісог  сајма) издваја  се  целина  Медицинског  факултета  
са  Заводом  за  трансфузију  крви  Војводине. За  Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  
издваја  се  парцела  под  габаритом  објекта  (постојећег  и  лланиране  доградње). Такође, за  
објсісте  Медицииског  и  Фармацеутског  факултета, са  пЈІанираним  доградњама , 
издвајају  се  парцеле  под  објетстима . Уређена  јавна  површина  іcoja окружује  објеісте, 
намењује  се  слободним  зеленим, поплочаним  и  саобраћајним  површинама  (са  
паркирањем). 

Просторна  целина  опіптетралског  центра  планира  се  уз  продужетаіс  Улице  
Новосадског  сајма. два  постојећа  стамбена  објекта  се  задржавају  уз  могућност  промене  
намене  у  општеградски  цеитар  (прсдлаже  се  да  ісонкретна  намена  буде  у  функцији  
Клиничког  центра  или  Медицинског  факултета, или  нека  од  сродних  намсна). Простор  
око  објеІсата  намењује  сс  за  заједничку  блоковску  површину. 

Целина  која  обухвата  зону  пословно -стамбсне  намене  планира  се  уз  Футошку  
улицу. Источно  од  Улице  Миколс  Кочиша  nланира  се  комплекс  випіепородихптог  
становања. Заладпо  од  Улице  Muіcone Кочиша  простор  се  намењује  општегралском  
цснтру, са  учешћем  становања . 

Нумерички  пОісазаТеЛи  

Билапс  површина  
Површина  грађевинског  подручја  у  обухвату  плана  генералне  регуладије : 

- бруто  24,73ћа  
- нето  1З,48 ћа. 

Табела  1: Површипс  јавпс  намепе  

Намепа: Површина  
(ћа) 

% у  дііосу  на  површиііу  
грађсвипског  подручја  

Саобраћајне  површине  1 1,35 46,9 
Г(линички  центар  Војводине  9,96 41,2 
Патеров  завод  о,ов  0,04 
Медицински  факултет  1,9 7,7 
Завод  затрансфузију  крви  Војводине  0,19 0,08 
Заједничка  блоковска  површина  0,21 0,09 
Јавни  паркинг  0,32 1 ,3 
ТС  и  МРс  0,06 0,03 
Укупnо  поврпіине  јаввих  вамсна: 24,07 97,3 

ѕ  



Табсла: Површипе  осталих  памепа  

ј-јамена: Повриіипа  
(ћа) 

% у  односу  па  површиву  
грађевипсиог  подручја  бруто  

Вишепородично  становање  Q32 1,3 
ОЈіштеградски  цсНтри  Q34 1,4 

Уісупио  површине  осталих  вамена: 0,66 2,7 

   

Укуппа  површина  у  обухвату  
ПЛаІІП  

  

24,73 ha 100 % 

   

   

   

Планирапи  Ісапацитети  нростора  
(за  планиране  објекте  (и  доградњс), према  утврђсним  параметрима , по  плапираним  
наменама) 

Површнне  јавне  намене:  
1) Клинички  центар: 
- површина  објеката  у  основи: 3,700 м2  
- развијена  површина  објеката  - бруто: 1 1 . 100 м2 
- Ііланираие  гараже: - површина  у  основи  8 600 ві2 

- развијена  површина  25.800 пі2 
Укулан  број  планираuих  паркинг  места: -1.400 пм  

2) Пастеров  завод: 
површина  објекта  у  оспови: - 420 м2  
развијена  nовршина  објекта  - бруто: 840 м2  

З) Медицинсјси  факултет: 
- површинаобјекатауоснови : 1.550м2  

развијена  површина  свих  објеката  бруто: 5.300 м2  

4) Завод  за  трансфузију  крви: 
- површина  објеката  у  основи: 600 ш2  
- развијена  површина  објеката- бруто: - 1.200 м2  

Капацитетјавног  паркинга: 100 пм  

Поврпјине  осталих  намена:  
1) винЈегтородично  становање: 
- површина  планираног  објекта  у  основи: 2.000 м2  
- развијена  попрхпина  објеката  - бруто: 16.000 м2  
- број  стакова  135 (90 м2-бруто  површина  стана/60 нето) 
- број  становника  3 50 (х  2,6 члана  дома1инства) 
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2) општсградски  цснтар: 
- поврпіина  објеката  у  основи  којујс  могућс  остварити: 1.500 м2  
- оквирна  развијена  површипа  објската  - бруто: - 7.500 П12  

2.4. Карактеристике  животне  средиіје  и  разматрапа  пЈјтан,а  
и  проблеми  из  области  запітите  животне  средине  y nnaііy 

)Кивотна  срсдина, као  специфичан  Медијум  у  коме  се  одражавају  последицс  свих  
чоВекових  аtстивности, мора  сс  посматрати  у  оквиру  ширег  друштвеног  контекста, 
односпо  укупнс  tоцијалне, привредие  и  економстсс  ситуацијс . Процес  интегрисаіа  
животне  средине  у  другс  сскторске  политигсе  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цилсва  одрживог  развоја. 

У  току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потснцијални  проблсми  
животне  срсдинс  и  предложепа  су  адетсватна  решсња  тсоја  ће  регулисати  или  катс  
ублажити  постојање  истих: 

і) Утицај  саобраћаја  ла  ісомпоненте  животне  ерсдпііс  
С  обзиром  да  се  простор  у  обухвату  налази  између  значајнијих  саобраћајница  - 

Футошка  улица, Улица  Хајдуіс  Вслкова, Приштинска  и  пр0дугсетак  Улице  Новосадског  
сајма, и  на  постојање  иитензивног  саобраћаја, очекују  се  значајне  емисије  угњен-
моноксида, угЈЂоводоuика  и  азотних  оксида  у  Ваздух. Бснзински  мотори  су  тлавни  
извори  загађења  оловом, док  дизсл  мотори  емитују  изузетно  велике  количине  чађи  и  
дима. 

Иајући  то  у  виду, План  се  бави  утицајем  саобраћаја  на  животну  срсдину  и  
прописујс  одрсђсне  мсрс  којима  hc ce смањити  аерозагађење  предметног  простора . 

2) Утицај  буке  
Предметни  простор  је  оивичен  саобраћајницама  које  су  део  примарне  мрежс. 

Главне  саобраћајнице  (Улица  Хајдук  Велкова  и  Улица  Новосадског  сајма) и  
магистрајја  (Футошки  пут) су  саобраћајнице  са  великим  интензитетом  саобраћаја  па  је  
и  ниво  буке  која  потиче  од  саобраhаја  значајан . 

3) Утицај  отпада  па  животпу  средппу  
,,У  ј(линичком  центру  Војводине  генериіве  се  неопасан  и  опасан  отлад, чији  

највсћи  део  чини  медицински  отnад  настао  у  Клиничком  цснтру  при  пружању  
здравствених  услуга, без  обзира  на  њсгов  састав, особине  и  порекло, он  је  хетерогена  
мсшавина  Ісласичног  смсћа, ифективног, фармацеутског  и  лабораториског  отлада, а  
посебно  радиоактивни  и  хемијски  отпад. 

Утицај  отпада  на  животну  средину  је  вишеструко  негативан , уколико  је  
поставњен  недовоњаn број  контејнера  за  прихватање  рециклабилі{ог  материјала , као  и  
услед  неадекватног  одлагања  отпада  и  ухолико  разврставање  отпада  на  месту  настанка  
изостане. 

7 



Отпад  утиче  на  земњиште  и  чини  његов  површицски  загађивач. Накуплањем  
отпада  на  некој  површини, нагомилавају  се  ортанске  и  Неортанскс  материје  ІСОје  
затађују  земњиште. 

Може  се  закњучити  да  на  nростору  у  обухвату  плана  настаје  већа  количииа  
огтасног  и  неопасног  отпада, па  се  одлагање  овакве  врсте  отпада  мора  посебно  
анализирати  у  схоіаду  са  делатностима  здравствене  заштите  која  се  на  простору  
превасходно  врпЈи. 

Приказ  разлога  за  изоставЛањс  одређепих  пита - а  и  проблема  из  поступка  
процене  

Овом  стратешком  проценом, у  сісладу  са  донетим  Решењем  о  лристулању  изради  
стратсштсе  процсне  утицаја  предметног  ллана  на  тсивотну  средину, нису  разматрани  
прекогранични  утицаји, и3 разлота  шТо  нема  плалом  прсдвиђених  садржаја  у  простору  
који  би ToІCy експлоатације  СвојиМ  Технолошким  аоступком  Моглн  иМати  
лрекотраничHе  утицаје. 

2.5. Приказ  планом  предвиђеиих  варијаптних  решења  
у  коптсксу  заттитс  животне  средипе  

Предметним  планом  нису  лредвиlјена  варијантна  решења. 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животиу  средину, у  Извепітају  су  разматране  две  варијаите: варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  

варијанта  да  се  ллан  усвоји  и  иМплеМенТира . 
Укупни  ефскти  Hлана, па  и  утицаји  на  )ісивотку  средину, могу  се  утврдити  само  

поређењеМ  са  постојећим  стањем, са  цињевима  и  решењима  плана. Отраничавајући  се  у  
том  контексту  на  позитивне  и  негативке  ефекте  којс  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијанте . 

деталнији  nриказ  варијантн  датје  у  потлавлу  5. 

2.6. Резултати  претходних  консултација  са  завптересованим  
оргапима  и  организацијама  

1) ЈКН  Чистоћа  і-јови  Сад, 
2) ЈТ(П  іградско  зсленило  Нови  Сад, 
3) JkH Информатика  Нови  Сад, 
4) Јј(П  Водовод  и  канализацијаІІ , 

5) Покрајински  завод  за  загптиту  природе, 
б) Завод  за  заштиту  споменика  іултурс  Града  Новот  Сада, 
7) Јј(П  ,,Чистоћа  Нови  Сад, 
) ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о., 

9) Миннстарство  одбранс, Сектор  за  Материјалне  рссурсе, Управа  за  
инфраструктуру , 

10) ЈП  Вмисиона  техника  и  везе  Бсоград, 

В  



11)ЈП  іСрбијатас І,  
12)ЈВП  ІІВОДС  ВОјВОДИНеІІ , Нови  Сад, 
13) Министарство  унутрапзњих  послова, СеІ(тор  за  ванредне  ситуације, Управа  за  

ванреднс  ситуације  у  Новом  Са,цу, 
14) Телеком  Ср6нја1 , а.д.. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  стАњА  Т(ВАлиТЕТА  живОтн.Е  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Прпродпс  карактсристике  
3.1.1. Ипжењсрско -геодошкс  карактеристике  и  погодност  Tepcіia за  пзрадњу  

На  основу  инжењерско -геолошке  картс  на  простору  у  обухвату  плана  
заступњене  су  следеће  катеторије  терена  према  потодности  за  изтрадњу: 

- терен  потодан  за  традњу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  2,5-2,0 
kg/см2; могућа  традња  сВих  врста  објеката, изузев  гтосебно  осетливих; 

- терен  непотодав  за  градњу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  1,5-
0,5 Кg!см2; могућа  градња  лаких  објеката, неосетл,изих  на  слегап,е. 

Литолоппса  класпфпкација  
Литолошку  класификацију  на  nростору  у  обухвату  плана  чине: 

старији  рсчии  нанос, глиновито  песковит, до  извесног  степена  
консолидоваu; и  
ІтретаЈтожен  лес, уништена  лесна  структура, повећаи  садржај  песковите  
(ј)ракције, у  односу  на  лес  —кохезија  смањена. 

3.L2. Псдолошка  струістура  

Застуnњени  тип  зеијвимта  ва  простору  у  обухвату  Плана  је  чернозсм  на  
алуВијалном  наносу  карбонатни . 

3.1.3. Ссизмнчке  ісарактеристлке  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжсњерско -гсолошким  
карактеристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  І(арактеристикама  тла  и  
др. факторима. 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  плана  се  налази  у  зони  осмог  
степена  МСЅ  скале. Утврђен  степен  сеизмичкот  интензитета  може  се  разликовати  за  +-
1° MCЅ  што  је  потребно  проверити  истражним  радопима . 
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3.1.4. Клпатсјсс  харакстсристихсс  

І(лима  је  умсрено-континеј.ІТаЈШОГ  тила  са  карактеристиІсаМа  субхумидне  и  
мпкротсрмалне  климе. Главне  карактеристикс  овог  типа  КЈТИМС  су  топла  и  сујза  лета  са  
МаЈтом  количином  падавина )  док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Прозіеhни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одпикују  се  већом  количином  падавина . 

ВрсменсІса  расnодела  падавина  се  карактерише  са  два  магссимума: јули  72,8 
тнnі1м2  и  децсмбар  55,5 мм/м2, и  два  минимума  -. март  35,3 мпі/м2  и  септембар  33,4 
пiм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  оД  падавипа  593 мм/м2.  

Период  у  којем  се  појавњују  мразпи  дани  траје  оД  октобра  до  маја. Период  са  
појавњивањем  ТРОВСКИХ  дала  траје  ссдам  месеци  И  То  Од  апријха  до  октобра. 

Релативна  влажност  ваздухаје  у  расnону  од  6О-ЅО% тоісом  целе  године. 
Најчептћи  встар  је  из  југоисточног  и  ссверозападног  правца. Остали  nравци  

ветра  нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  јс  између  0,8 1- 1,3 1 nі /ѕ. 

3.1.5. 3аштићена  природна  добра  

На  простору  у  обухвату  Плапа  не  постоје  евидентирава  заштићепа  nриродна  
добара. 

3.1.6. Зеленило  - постојеће  стапе  вететације  
У  Комплексу  ј(линичког  центра  зелене  површине  су  ОД  изузетне  Важности . 

Зсленило  треба  да  прожима  све  делове  болнихпих  лростора. 

У  саставу  општег  фонда  зеленила  града, својом  зпачајном  заступњеношћу, 
заузимају  и  озелењене  површине  Ісомплекса  Клиничјсог  центра. Тиме  се  повезује  и  
фунтсционално  обједињује  целојсулно  зеленило  од  значаја  за  тај  део  града. 

Ка  простору  і(линиЧІсот  цеnтра  заступњенаје  квалитетна  листопадна  вегегадија, 
црвенолисна  пјњива, бреза, храст, багрем, јавор, леска, кестен, липа, дуд, каталпа  и  др. 
Од  чстинарских  врста  заступњене  су  смрека, бор, тиса, туја, јела  И  Др. 

3.2. Створснс  кара tпсристике  

3.2.1. 3апітићепа  Јсултурла  добра  

У  регистру  заштићених  културних  добара, на  простору  у  обухвату  Плана  налази  
се  ј(омплекс  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду . Комгтлекс  се  састоји  од  зграде  
Пастеровог  завода, дрвене  куће  тзв . 11Хемптова  кућа , која  се  јталази  у  неnосредној  
близини  зграде  Пастеровог  завода, и  спомсн-бисте  Луја  Пастсра, која  се  налази  испрсд  
зграде  Пастсровог  завода. 

У  евидедцији  непокретности  које  уживају  прстходну  заштиту, на  простору  у  
обухвату  плана  налази  се  целина  ,,,Део  клиничјсог  центра  Војводине  - некадашњи  
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компЈіекс  градске  болнице . Цслина  обухвата  Нскадашње  градске  бозгнице  са  
павизЕ,онима, данас  Кзіиnика  за  абдоминалну  хирургију  и  трансплаитацију , І(линика  за  
васкуларну  хирургију  и  веурохирурхију , Клиника  за  урологију, максилофацијалну  
хирургију, пластичnу  и  реконструктувну  хирургију, Клиника  за  ортопедску  хирургију  и  
Трауматологију  u І(nuHuІ(a за  очне  болести  и  оториноларингологију . 

3.2.2. Идентификација  хазарда  

На  подручју  Нлаиа, са  аспекта  настаика  хемијских  удеса  и  могућности  
последица  нису  изграђени  индустријски  погони  Іcoju ce могу  означити  као  хазардни . 

3.3. Опремлепост  ипфраструкгуром  

3.3.1. Саобраћајна  илфраструктура  

Подручје  обухваћено  планом  ограниченоје  следсћим  улицама: 

- са  истоіса, Хајдук  Велковом  улицом, 

- са  севсра, проду)кетком  Улице  Новосадског  сајма, 

- са  запада, Приштинском  улицом  и  Улицом  Миколе  Кочиша, 

- сајута, Улицом  Футошка. 

Све  наведене  саобраћајнице , осим  улице  Приштннске  и  Миколе  Кочиша, део  су  
примарне  мреисс  града. Улице  Хајдут( Вењкова  и  Новосадског  сајма  су  по  рангу  главне  
саобраћајнице , а  Улица  Футошки  пуг. 

Јавни  градски  прсвоз  одвија  се  улвцама  Хајдуl( Вењакова  и  Улицом  Футошка. У  
оквиру  попречних  профила  ових  улица  постоје  бициклистичке  стазе, с  тим  да  је  у  
улици  Хајдук  Вењкова  обсле)х(ена  на  тротоару. 

Интернс  саобраћајнс  површине  унутар  Клнничког  цевтра  су  у  неким  деловима  
(југоисточни  део) недовоњне  ширuне  и  веодговарајућим  геометријским  елеменатuма  
пута. У  највећем  делу  недостају  тротоари, тс  су  сви  запослени, пацијенти  и  посетиоци  
приморани  да  користе  iсоловоз  приликом  кретања. 

И  порсд  всликог  броја  паркинга  за  гіутничке  аутомобuле  унутар  комплеiсса  
института, у  преподнсвним  часовима  постоји  изражен  ведостатак  паркинг  места. 
Проналажењем  паркинга, чести  су  застоји  и  задржавања  на  интерним  саобраћајницама , 
којнма  приступају  возила  интервевтннх  слу)І(би  и  доставна  возила. 
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3.3.2. ВОДІТа  иифраструктура  

3.3.2.1. Соабдсвање  водоМ  

Снабдевање  водоМ  постојећих  корисника  простора  рсшено  је  преко  водоводпе  
Мреже)  која  фунІсционипте  у  склопу  водовОДног  система  Града  Новог  Сад. Примариа  
водоводна  мрежа  изграђена  је  на  Футопхком  пу-гу  профила 300 ГпШ  И  у  Хајдугс  
Вењісопој  250 іnm. Постојећа  мрежа  унутар  ісомплекса  ј(линичісот  центра  углавном  је  
профила  е  100 nіm. Део  водоводне  мрсже  у  Клиничісом  центру  изузетно  је  стар  и  у  
лошем  је  стању. Постојећа  примарна  водоводна  мрежа  представња  добру  основу  за  
дање  пропіирење  мреже. 

Сагледавајући  nостојеће  функционално  стаие  водоводног  систсма  и  потребе  
постојећих  корисника, констатује  се  да  постојећи  водоводни  систем  у  највећем  делу  
задовоњава  њихове  потребе  за  водом. 

3.3.2.2. Одвођсње  отпадних  и  атмосферсісих  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  penіeuo је  преко  Јсанапизационе  мрегсе  
заједничкот  типа, а  гсоја  функциојтише  y cіcnony ісанаЈіизационог  система  Града  Новог  
Сад. Примарна  ісанализациона  Mpe Іca изграђена  је  на  Футошісом  путу  прбфила  800 
мм  и  е  600 іnn, y Хајдук  Вењісовој  400 мм  и  600 ппп  и  Новосадског  Сајма  600 
мм. Постојећа  канализациона  мрсжа  унутар  Клинлчісог  центра  је  профила  од  25 250 
шм  до  25 400 гпм. Део  постојеће  кавализационе  мреже  изузетно  је  стар  и  у  лошем  је  
стању. 

Сагледавајући  лостојеће  фуііјсционално  стањс  канализационог  система  и  
потребе  постојеђих  ісорисника, констатује  се  да  постојећи  систем  у  највећој  мери  
задовоњава  потребе  за  одвођењем  отпадних  и  атмосферских  вода  и  преставња  добру  
основу  за  дање  ширење  мрс)ісе. 

3.3.2.3. Лодзеине  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- Махссималан  ниво  подземних  вода  од  77,20 до  77,60 ш  н.в., 

минималан  ниво  подземних  вода  од  74,20 до  75,00 гп  н.в. 

Правац  пада  подиог  огледала  просечног  пивоа  подземне  воде  је  северозапад-
југоистохс, са  смером  пада  премајугоистоку . 
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3.3.3. ЕіІерГстска  ипфраструктура  

На  подрују  плана  постоји  изтрађена  подземна  електроснергетска  мрежа  и  
објекти, подзсмна  вреловодна  мрежа, као  и  мрежа  електронсг(их  комуникација  КОЈс  
задовоњавају  гтотребе  садашњих  корисника  простора. 

За  потрсбс  клиничког  центра  изграђен  је  потребан  број  трансформаторских  
станица  20/0,4 kV u пратећа  електроенергетска  мрежа  и  мрежа  јавног  осветњења. У  
оквиру  комплекса  постоји  изграђена  сопствена  котларница  на  која  преко  интсрнс  
вреловоднс  мреже  снабдсва  обј  екте  топлотuом  енергиј  ом. У  комплексу  ј  е  такођс  
изграђена  мрежа  елеісгронсквх  комуникација  до  свих  објеката. 

Постојећа  инфраструктура  само  делимично  задовоњава  потребс  садагпњих  
корисника  простора, а  снабдевање  Топлотном  енергијом  се  одвија  г{есметано  и  уз  
попхтовањс  свих  безбедоносних  услова  који  Ва)ке  за  врсту  инсталације  која  се  односи  на  
деви  под  притиском . 

3.4. Моішторипг  животне  средипе  

На  простору  у  обухвату  плана  није  успоставњен  мониторинг  чиннлаца  )кивотне  
средине, те  постојећи  резултати  мерења  не  пружају  сасвим  прецизну  слику  о  загађењу. 
Међутим, за  потребе  израде  студије  користиће  се  подаци  са  најбли)Ісих  мерних  места  за  
мерење  квазіитета  ваздуха, нивоа  буке  и  аеронолена . 

Сви  подаци  за  мониторинг  узети  су  са  званичног  сајта  Градске  управе  за  заштиту  
)кивотне  средине, Ј-Іови  Сад. 

Бvка  у  животној  сіедини   

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  у  оквиру  своје  надлежностн , а  на  
основу  3акона  о  заштити  од  буІ(е  у  )кивотној  средини  (,,Службсни  гласннк  рС , бр. 
36/09 и  iіо  обезбеђује  континуалну  Контролу  и  мопиторинг  буке  у  )јсивотној  средини  
у  Граду  Новом  Саду. 

Праhење  и  мерсње  нивоа  буке  спроводи  се  іади  утврђивања  стања  )І(Ивотне  
средине, као  и  правилног  одабира  превентипних  мера, а  у  цињу  заштите  и  унапређења  
здравња  њуди  и  очувања  )х(ивотне  средине. Мерење  нивоа  буке  ВршИ  се  систематским  
мерењем, испитивањем  и  оцењиванем  индикатора  буке  којима  се  описује  бука  у  
)кивотној  средини  и  који  указује  на  штетне  ефекте  буке. 

Праћење  пивоа  букс  па  терпторпјІі  Града  Новог  Сада  
Једно  од  мерних  мсста  за  праћење  нивоа  буке  је  и  мерно  место  ММ  1 Сајмипіте  - 

двориште  спортског  центра Хајдук  Вењкова  1 1/а  (најближе  мерно  место  
граници  обухвата  плана). Мерио  место  Сајмиште  је  сврстано  у  зону  градског  центра  и  
градских  саобраћајница . 
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Утврђене  вредности  ОСНОВНИХ  индакатора  буке  (Lday, Lden, Lcvcnі ng, Lп gі ) У  
ЖИВОтној  срсдини  на  помелутом  мерном  месту  су  следеhе  (најновији  доступни  подаци  
за  период  август  2019. —јун  2020.): 

52 
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Аерополеп   
Градска  улрава  за  заштиту  животне  средипе  је, у  оквиру  годишњег  програма  

мониторинга, обезбсдила  праћсње  нивоа  асрополена  а  квапитативцу  анализу  утицаја  
израдили  су  сарадници  Истраживачісоразвојног  института  за  ииформацине  текнологијс  
биосистема  —ЕиоСенс  из  Новог  Сада. Анализирана  су  24 типа  аерополена: јавор, јова, 
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ј  б) 

И   

амброзија, пелен, бреза, конопње, граб, пепењуге, леска, јасен, орах, дуд, борови, 
боІ(вица, шіатан, траве, топола, храст, киселица, врба, чемгіреси  и  тиса, липа, брест  и  
коприве. Међу  набројаним  врстама  се  налазе  најзначајнији  ЗОЧНИЦИ  ПОЛеНсісих  
алергија  али  и  ткпови  значајни  у  ПолоприВреди . 

Узорковање  и  аиализу  ваздуха  је  Спроведа  Лабораторија  за  палииологију , 
Департмана  за  биологију  и  екологију  ПМФ-а  у  Новом  Саду. 

дневне  концентрације  аерополена  (ПЗ/м3  ваздуха) горе  наведенпх  типова  полена  
употребјЂене  су  за  формирање  извештаја  о  ризику  за  настанатс  алертијских  реакција. 
Како  би  ускладили  резултате  мониторинга  са  принципом  ко?јсног  тестирања  у  Србији  
(тест  осетЈЂивости  на  полен  дрвећа, трава  и  корова), графички  је  приказано  дневно  
варирање  присуства  ових  класа  аерополена  (График  1). 
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График  І . Однос  полева  дрвећа, трава  и  корова  у  укупним  просечnгn 
днепним  концентрацијама  токомјуна  2020. године  у  Новом  Саду  

За  период  мерења  од  1. до  З  1. јуиа  2020. годиііе  за  полен: дрвећа  (График  2а), 
трава  (трафик  26) и  корова  (График  2в) приказаноје  варирање  дневних  концентрација  и  
израчунати  су  трендопи  просечних  дневних  концентрација . 

График  2. Варирањо  и  тронд  просечних  дневних  концонтрација  полена: дрвоћа  (а), трава  {б) і  корова  (в) током  јуна  2020. год. у  Ново?л  Саду  
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У  односу  на  мај, током  јуна  у  ваздуху  је  утврђсно  даЈБе  опадање  кОличинс  
суспсндованог  полена  дрвећа. Само  један  дан  јс  забележена  висока  концентрација  
полена  дрвећа, на  самом  почетку  јуна. Регистроване  вредлости  подена  дрвећа  су  
условиле  низак  ризик  за  иастанак  алергијским  симптома  І(Од  осетЈБивих  особа  (Графитс  
2а). 

Током  маја, полен  трава  је  у  ваздуху  регистрован  сваки  дан. Током  
дадесетијсдног  дана  утврђеле  су  ловигпене  дцевне  kонцентрације  што  је  условило  
умерено  висохс  и  висоlс  ризик  за  настаuаІ( алергијсісих  симлтома  код  осетЈБивих  особа  
(Графиј( 26). 

Наставјвсн  је  трсuд  повећања  концснтрације  полена  корова. Тако  да  је  уз  полен  
трава, пОраст  дневних  вредности  полсна  корова  (График  2в), долриuосио  одрІсавању  
повиптеног  ризика  за  настаuатс  алергнјстсих  симптома  тсод  осеТЈБивих  особа. 

У  ваздуху  је  утврђепо  присуство  15 од  24 типа  полена  које  се  прате  у  Новом  
Саду. Просечне  средње  дневне  Концентрације  полена  су  варирале  од  минималних  25 до  
маЕсималкпх  351 ПЗ/м3  ваздуха. 

4. ОПШТИ  И  ПОСЕБНИ  ЦИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕНЕ  
И  ИЗБОР  ИнДиКАТОРА  

Оптлти  и  посебни  цињеви  стратетке  процене  дефинишу  се  на  основу  захтева  и  
циЈЂеВа  у  погледу  зТптите  ?хсивотне  средине  у  другим  плановима  и  програмима, циЈБева  
заштите  )гсивотне  средине  утврђених  па  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 
прикулЈЂених  података  о  стању  животне  срединс  и  значајних  питања, лроблема  и  
предлога  у  погледу  заштите  животне  срсдине  у  плану  или  програму. 

На  осиову  дефинисаних  циЈБева  врши  се  избор  одговарајућих  индиiсатора  Који  ћс  
се  користити  у  изради  стратешке  процене. 

4.1. Општи  ЦиЈБСВИ  

дефинисање  општих  цијвева  Стратешке  процене  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  
нз  планских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа. Општим  цињевима  Стратешке  
процене  утицаја  поставња  сс  оквир  за  њихову  даЈву  разраду  кроз  дефинисање  посебних  
цињева  и  избора  иидиlсатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цијву  очувања  
)kИВОТНС  средине  као  и  сnровођење  принципа  одрживог  просторног  развоја  подручја  
плана. 

Оппии  циЈБеви  стратешке  nроцене  Плана  генералне  регулациј  е  Клииичког  
пентра  Војподине  у  Новом  Саду  на  животну  срсдину  су: 
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- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  
његовог  кориптћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  
nриродним  и  створеним  врсдностима  и  са  потребама  дугорочног  
економског  развоја, 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  ј(онцепта  трајно  одрживог  
(уравнотеженог) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  
Друштвене  сфере, 

- обезбсђивање  адекватне  превенције, мониторинга  и  iсонтроле  свих  облика  
загађивања, 
смањење  загађености  ваздуха  и  нивоа  буісе, 

- адекватан  Hatlun одлагана  опасног  и  неопасног  отпада, 
- спрсчавање  деградације  простора, угрожавања  и  уништавања  природних  

ресусрса  и  добара. 

4.2. Поссбніі  цињсви  

Носебни  цињеви  стратешјсе  процене  представУј,ају  разраду  општих  цињева. Опи  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општик  цињева  стратешке  процене, дефинисаних  
планскпх  поставки  и  концепција. 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштинским  
утицајима  плана  на  животну  средину, на  основу  које  је  могуће  доuети  одлуке  које  су  у  
фуикцији  заштите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја. 

Посебни  цињеви  стратешке  процејје  утицаја  Плана  генералне  регулацијс  
Клиничког  центра  Војводиіте  у  Новом  Саду  на  )Ісивотиу  средину  односи  се  на: 

очување  еколошісог  капацитета  простора  и  побоњгцање  квалитета  животне  
средине, 

- максимално  могуће  смањсње  свих  активности  које  имају  негативне  ефектс  
на  природни  систем, 

- утврђивање  конкретних  мера, услова  и  режима  заштите  )т(ивотне  средине, 
- побоњшање  квалитста  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењем  емисија  

из  друмског  саобраhаја, 
- обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленипа  дуж  саобраћајница , као  и  

)ормирање  зелених  површина  унутар  комплекса, 
- контрола  загаlјености  земњигnта, 
- успоставњање  мониторинга  на  предметном  простору, 
- спречавање  настајања  отпада  (новећањем  рецнклаке), адекватно  и  

безбедно  третирање  опасног, као  и  комуналног  отпада. 

4.3. Избор  ипдикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  циЈБева, врши  се  избор  одговарајућих  
иидикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
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средину. ИвДиІсатори  су  веома  прикладни  за  мерсња  и  оцсњивање  плансјсих  рсшсња  са  
стаповишта  могућих  штета  у  Животпој  срсдини  и  за  утврђивање  Ісоје  НСПОВОЈЂНС  уТицајс  
тј)Сба  смањити  или  елимииисати . Они  преДставЈЂају  један  оД  инструмената  за  
систематско  идентифитсовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  срединс  и  
саглеДаваГ.hе  послсдица  ОнИ  су  средство  за  праћсње  извесне  промсвливс  врсдиости  у  
прошлости  и  садаглњости , а  нсопходни  су  іcao улазни  подаци  за  планирање. 

да  би  индиісатори  били  поуздани  иа  свим  нивоима  планирања  іcao инструмент  за  
!сомпарацију , нсогтходан  је  усаглатіјсв  систСм  праћења  тсоји  подразумева : 

јсдипствене  показатеЈLе, 

- јединице  мерсња, 

- мстод  мерења, 

- период  праhења, 

- начин  обрадс  подататса, 

- приказивање  резултата . 

Подаци  се  прикулјЂају  на  разннм  нивоима  и  у  разним  институцијама : 
статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  запЈтиту, 
хидрометеоролоішсим  слу)Гсбама, теолопткнм  и  геодетским  заводима, заводима  за  
заплиту  природс  и  Др. 

Приказ  ивдикатора  одрживог  развојаје  лимитиран  начином  прикупњања  и  обрадс  
статистичких  података. Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  Ісоришhени  у  
контаістима  са  меlјународним  организацијама  и  институцијама . 

На  оспову  Правилника  о  Националној  јјисти  индитсатора  заихтите  животнс  срсдине  
( Службсни  гласник  РС , бр. 37/11), на  простору  у  обухвату  плана, гсао  и  у  непосредној  
блнзиј{и, релевантии  су  следећи  индикатори : 

-учссталост  претсорачења  днсвних  траничних  вредности  за  Ѕ02, NO2, РМјо, Оз, 

-годишња  темпсратура  ваздуха, 

-тодитлња  количииа  flадави!та, 

-емисија  техшсих  Метала, 

-угрожене  и  заштићснс  врстс, 

-заштићеnа  подручја, 

-укупни  инди  катор  бутсе, 

-индитсатор  ноћвс  буке. 
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5. ПРОЦЕНА  МОГУЋиХ  УТИЦАЈА  ПЛАHИРАнШ( АКТИВНОСТИ  
НА  живОтНУ  СРЕДИНУ  

Цизт  израде  Стратепже  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сатледавање  
могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квазјитет  животне  средине  и  
прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањењс, односно  довођење  у  
гірихватњиве  оквирс  (границе) дефинисане  законском  рсгулативом. Да  би  се  
поставњени  цињ  остварио , потребноје  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процена  угпцаја  варијаптНих  решсња  плапа  па  жпвотну  средцпу  
са  мерама  заідтите  и  варијантво  решеіс  у  случају  переализоваіБа  плапа  

3акон  не  лрописује  шта  су  то  Варијантна  решења  плана  која  подла)ку  стратешкој  
процени  утидаја. 

Планом  Нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  
Законом  о  стратепЈкој  процсни  утицаја  на  )Кивотну  средиіту  гЈрописана  обавеза  
разматрања  варијантних  репіења, у  Извештају  су  разматране  две  могуће  варијантс: 

- Варијанта  ј  - да  се  Ллап  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  нс  усвоји; 

- Варијапта  Тј  - да  се  План  генералне  реГулације  Клиничког  цеитра  Војводине  у  Новом  Саду  усвоји  и  имплсментира . 
Утицаји  стратешког  карактера  и  укупни  ефекти  Ллана  на  животну  средину  

утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  лостојећег  стања, цињева  и  планских  рснјења, 
ограничавајући  се  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефскте  донопіења  или  
недоношења  плана. 

Приказ  Варијајјтс  Т  псусвајаіБс  плапа   
Плавски  документ  представња  основни  инструмент  управњања  простором . 

Непостоја tБе  flnaua значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  оргаиизовање  
активности  у  простору  и  његово  коришћење  уз  обавезне  мере  заштитс  и  увапређења  
животне  средине, прописанс  Стратешком  проценом  угицаја  Плана  на  животну  средину. 

У  случају  Нсреализопања  План  генерајјне  регулације  Клиничког  цсuтра  Војводинс  
у  Новом  Саду  могу  се  очскuвати  бројни  негативни  ефекти  на  животну  средину. 

Прихватањем  Варијавте  ј  задржало  би  се  постојсће  стање  у  простору  које  
подразумева : 

- висок  ниво  буке  која  потиче  од  саобраћаја , као  и  аерозагађсње , 
- нспостојање  бициклистичких  стаза  на  дсіу  простора, 

- непостојање  довоњног  броја  паркинг  мсста, 

- ведостатак  зелених  повртпина  u cn. 
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Неусвајање  Плана, може  за  последицу  имати: 

нсдостатак  мера  и  инструмената  за  управњање  простором  на  еколоІпіи  
прихватњив  и  ОДЖИВ  начин, 

- непоштовање  оппітих  и  посебних  смерница  и  мера  заштите  животне  
среднне. 

Приказ  Варијапте  јј  - усвајање  и  иМплеІевтирањс  плана   
Прихватањем  Варијантс  1ј  сТворили  би  се  услови  за  побоњшање  тсвалитета  живота  

грађана, уз  слровођењс  мера  заштите  и  уналређења  животне  средине  прописалих  
Планом  и  СтратешІсоМ  проценом  угидаја. 

Усвајање  Плана  представња  варијаиту  Ісојом  се  стварају  услови  за: 
- утврђивање  тсонкретних  мера, услова  и  режима  заштuте  )гсивотНе  срединс, 

побоњшање  Ісвалитета  ваздуха  у  складу  са  стапдардима , смањењем  емисија  из  
друмског  саобраћаја, 

обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленида  дугс  саобраћајница , Іcao u 
ф  ормирање  зслсних  повртиина  унутар  комллеиса, 

обезбсђење  адскватнс  превенције, мониторинта  и  контроле  сВих  облика  
загађивања , 

- увођењс  ефикасногсистема  управњања  оТпадом, 

ефиuасно  и  бсзбедно  одвијање  саобраћаја. 

5.2. Поређсњс  варијантІіих  решсња  и  приісаз  разлога  за  избор  најповоњнијег  
рсшења  са  аспекта  заілтите  животис  срсдинс  

Поређење  варијантије  извршсно  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  негативних  
утицаја  које  би  оне  ималс  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  ігоглавњу. 

Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  заЈцтитс  животнс  средине, јсстс  она  
варијанта  која  би  омотућила  побоњшање  квалитста  животае  срсдине  применом  мсра  за  
спревіавање  нсгаТивпих  утицаја, поштовање  принципа  одрживот  развоја, као  и  
рационално  коришћење  свик  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  иајттовоњније  варијанте: 
1.у  варијанти  да  се  План  не  усвоји  и  да  се  развој  настави  по  досадапЈњем  тренду  

моту  се  очејсивати  негативни  ефекти  по  животну  средину  нарушавање  lсвалитета  
површинсј(их  и  подземних  вода, загађење  земњишта, нерегуларно  одлатање  отпадних  
материја  и  сл. 

2. У  варијанти  да  сс  План  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  
све  компоненте  животне  средине. 
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Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведено , у  нашем  случају, Варијанта  јј  
(усвајање  пгјан  генералне  регулације  ј(линичког  центра  Војводине  у  Новом  Саду) 
представња  најповоњнију  варијанту  са  аспскта  заштите  животне  срсдине. 

5.3. Вероватііогја , иНТСIІЗИТСТ, сложсноет, реверзибилност , вреіеіісіса  и  просторна  
дпмевзија  утицаја  nnaііa 

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  извршена  је  сваЈіуација  значаја, 
просторних  размера  и  вероватноhе  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  
плана  на  жквотну  средину. Као  основа  за  развој  ове  мстоде  послужиле  су  методе  које  
су  потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Европсі(е  уније. 

Значај  утицаја  Ііроцењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  
просторне  размерс  на  Ісојима  се  МОЖС  остварити  утицај. Утицаји, односно  ефеісги, 
планских  реіпења, према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -з  до  +3, где  се  
знак  минус  односи  на  негативне , а  знаІс  + на  nозитивне  промене  (табсла  З). 

Табела  2: Критеријуми  за  оцењивање  величннс  утицаја  
Пелпчина  утицаја  Озттатса  Оппс  

Критичан  Јатс  нстативан  утицај  
Всћи  -2 Всћи  нсгативан  утицај  
Мањи  -i Мањи  нсгативан  утицај  
Нема  угицаја]нсјасан  
угицај  

О  Нема  угицаја, нсма  податаіса  

Позитиван  +ј  Мањи  позитиван  утицај  
Поволаи  42 - Већи  позитиван  угицај  
Врло  повоњан  Јак  позитиван  угицај  

Табсла  3: Критсријуми  за  оцењивање  просторних  размега  утицаја  
Размере  утлцаја  Озітатса  Оппс  

Регионални  Могућ  утицај  у  простору  рсгије  
Општински  О  Могућ  угицај  у  простору  оппјтине  
Градстси  Могућ  утицај  у  подручју  града  
Локазіни  Л  Могућ  угицај  у  некој  зони  или  делу  

града  

Вероватноћа  да  ће  сс  нејси  nроцењени  утицај  догодити  у  стварности  такође  
представња  Ва)кан  критеријум  за  доношење  одлука  у  тоісу  израде  плана! Веј)оватноћа  
утицаја  одређује  се  према  следећој  сІсали : 

Табела  4: CІcana за  процену  вероватноће  утицаја  
Вероватаоћа  Ознака  Олпс  
І 00% Утицај  извеетан  
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Buіue од  50% В  Утицај  вероватан  
Мање  оД  50% М  Утицај  могућ  
Мање  од  t % 1-1 Утицај  није  вероватан  

Поред  тога, додатни  Ісритеријуми  се  могу  извссти  према  времену  трајања  утицаја, 
односно  последица. У  тоМ  смислу  могу  се  дефицисати  ГІривремени -повремени  (П) и  
Дуготрај nи  д) ефекти . 

Табела  5: Врсме  трајања  утицаја  
Озпаіса  Опие  

Дуготрајни  

П  привремени -ііовремени  

На  основу  критеријума  процене  величинс  и  просторних  размера  утицаја  плансјсих  
рсшења  на  цињсве  стратспіісе  процене  врши  се  евалуацнја  значаја  идентифијсованих  
утицаја  за  остваривање  цијњева  стратешке  процене  утицаја. 

У  наредној  табели  дата  су  плансіса  рсшења  у  преддогу  плана  обухваћсна  
процепом  утицаја: 

Табсла  б: ПлансІса  решења  у  предзіогу  плана  обухваћена  проценом  утицаја  
Озиака  ПлансісореuІење  

1.  Изградња  и  унапређење  постојеће  саобраћајнице  
2.  Изградња  бици tслистич tсих  и  пеіпачтсих  стаза  
З. Заштита  природних  вредности  
4• Заштита  квапитета  земл)ишта  
5.  Оіување  ісвалитета  постојећег  зеленила  и  формнрање  нових  зслевих  

површина  
6.  Заілтита  од  аерозагађења  
7.  Заштитаодбуке  
8.  Унапређење  система  управлања  отпадом  

Табсла  7: Процсна  вслпчиис  утицаја  планских  решења  на  ЖИВОТП  средин  
Цињевв  стратсшке  

вiроцсне  
Плапска  решеіа  

1 2 З  4 5 б  7 8 

очување  еісолоші(ог  
Ісапацитета  простора  и  
побозтшање  квалитета  

животне  средине  

-2 +З  +З  +З  +З  +З  +З  +З  

2. максимално  могуће  
смањење  свих  аІстивности  

које  имају  нсгативне  
ефеісте  на  природни  

-2 +З  +З  +3 +з  +з  +з  +з  
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систем  
З. утврђивање  конкретних  

мсра, услова  и  режима  
заштитс  животне  средине  

+2 +З  +З  +З  +З  +З  +З  +З  

4. побоњшање  квалитста  
ваздуха  у  складу  са  

стандардима , смањењем  
емисијаиз  друмског  

саобраћаја  

+3 +3 О  О  +3 +3 +3 О  

5. обнавњање  и  подизање  
зајlггитног  зсленила  дуж  
саобраћајтјица, као  и  
формирање  зелених  
повріпина  унугар  

комгтлекса  

+3 О  +2 +2 +3 +3 +2 О  

б. контрола  загађености  
земњишта  

+2 О  +2 +3 +2 О  О  +3 

7. слрсчавањснастајања  
отпада  (повећањем  

рециклаже), адскватно  и  
безбсдно  третирање  

опасног, ј(ао  и  комуналног  
отпада  

О  О  +3 +3 +1 О  О  +3 

Табела  8: Процека  просторпих  рзме  утицаја  плански  - - 

Цилеви  стратецјІсе  процене  
А - 

Нланска  рсшења  

1 2 3 4 5 б  7 8 

очувањсеколошког  
І(апацитста  простора  и  
побоњвјање  квалитета  

животнс  средине  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

2. Максималномогућс  
смањење  сВих  активности  

које  имају  негативне  ефет(те  
на  природни  систем  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

З. утврђивање  конкретних  
мсра, услова  и  режима  

заштите  животне  средине  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

4• побоњшање  квалитета  
ваздуха  у  складу  са  

стандардима, смањењем  
емисија  из  друмског  

Л  Л  Л  Л  Јј  
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-  саобраћаја  
5. обнахзјЂање  и  подизање  

заппитиог  зелејјила  дуж  
саобраћајница , као  и  
форМирајЂе  зелених  
површина  унутар  

комплекса  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  

б. контрола  загаlјености  
зеМјЂишта  

.H n n Л  Л  

7. спречавање  настајања  
отпада  (повећањсм  

рсцикда)ке), адекватно  и  
безбедно  трстирање  

onacuor, І(ao u І(омуналног  
отпада  

Л  Л  Л  Л  

Табсла  9: Процена  вероватвоће  утицаја  планских  решења  на  ЖИВОТН  средину  и  
едемснте  одрживог  развоја  

Цил,сви  стратсшке  процене  планска  рсшења  

1 2 З  4 5 б  7 8 
очуваіЂееколоІцког  

капацитета  простора  и  
побојЂшање  квајтитета  

животне  средине  

И  И  И  И  И  И  И  И  

2. максимално  могуће  
смањсње  свих  аЕтивности  

кој  с  имај  у  нсгативне  ефекте  
на  природни  систем  

М  И  И  И  И  И  И  И  

З. утврђивање  конкретних  
мера, услова  и  режима  

заппите  животне  средаие  

И  И  И  И  И  И  И  И  

4. И  И  И  И  И  побоњшање  кваднтета  
ваздуха  у  складу  са  

стандардиМа, смањењем  
емисија  из  друмског  

саобраћаја  
Ѕ. оGјтавњање  и  гiодизање  

заштнтног  зеленила  ду)І( 
саобраћајница , іcao u 
формирање  зелених  
површина  унутар  

И  М  М  И  И  И  

24 



комплегсса  
6.  контрола  загађености  

земл)иІПта  
М  М  И  М  И  

7.  стіречавање  настајања  
отпада  (повећањем  

рециклаже), адетсватно  и  
безбедно  третирање  

опасног, као  и  тсомуиалног  
отпада  

И  И  И  И  

Табела  10: Процена  времева  Трајања  угицаја  планских  решења  на  ЖИВОТН  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цилеви  стратсдјке  процсне  Нланска  рсгдења  

1 2 3 4 5 6 7 8 
очување  еколошког  

капацитста  простора  и  
побол,шање  квалитета  

животне  средине  

д  д  д  д  д  д  д  д  

2.  Максимално  Мотуће  
смањење  свих  активности  

које  имају  нсгативне  ефекте  
на  природни  систем  

д  д  Д  Д  д  д  д  Д  

3.  утврђивање  конкретних  
мера, услова  и  режима  

заппите  живтне  средине  

д  Д  д  Д  д  Д  д  д  

4• побоњшање  квалитета  
ваздуха  у  складу  са  

стандардиМа, смањењем  
емисија  из  друмског  

саобра1 аја  

Д  д  д  д  д  

5• обнавњање  и  подизаке  
заiлтитнот  зеленила  
саобраћајница , као  и  
формирање  зелених  
површина  унутар  

Ісомпдекса  

Д  д  д  д  д  Д  

б• контрола  загађености  
земњишта  

д  д  Д  д  Д  

7• спречавање  настајања  
отјіада  (повећањем  

рецикла)ке), адекватно  и  
безбедно  третирање  

д  д  д  Д  
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опасног, као  и  ісомуналног  
отпада  

5.4. Кумулативни  п  синертстски  сфекти  

У  стсладу  са  3атсоном  о  стратешiсој  процеви  (члаl{ 1 5.) стратешка  процена  треба  
да  обухвати  и  процену  ісумулативних  и  синергетс iсих  ефеlсата. Ови  ефекти  су  делом  
идснтификовани  у  претходном  поглавјЂу, али  значајни  ефекти  могу  настати  іcao 
резултат  иитерајсције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеісата  и  активности  и  
различиткх  планираних  аістивности  на  подручју  плана. 

Кумулативни  ефегсги  настају  када  појединачна  плаисгса  решења  лемају  значајаи  
утицај , а  нетсолико  ипдивидуалних  ефеiсата  заједво  могу  да  имају  зЈ{ачајан  ефскат. Као  
пример  се  мојсе  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  пораст  буке. 

Синсргетсіси  ефекти  настају  у  интеракцији  појединачпих  утицаја  који  производе  
уісупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетсіси  ефегсти  се  
најчешће  манифестују  ісод  лудских  заједница  и  природних  станипгга. 

Идентификација  ісумулативних  и  синергетских  ефеката  ітланстсих  решења  на  
хсивотну  средину  пријсазаиаје  у  наредној  табели: 

Табела  11: Идентификација  могућих  кумулативник  и  синергетских  ефеІсата  
Интеракциј  а  
планских  
рсшења  

Област  стратешісе  процепе  утицаја  

Управњањс  квалитстом  ваздуха  
,5, б, 7, N 

- -- 

; 

Изітадња  бттциклистичјих  и  песаккх - стаза  обнавњањс  -и  поизај  
-заштитиог  
формирањс  
заштите  
опадомдоарінсћедіобозвшањ -  

зеледила  дук  саобраћајница јар  комплесса, хо  и  
yeііux повнауИт -артомпЛскса, прННамера  

од  аероага1њња  и  буiсе, као  у  3 е &k тема  уH ЈјП,пј  
. у  

.1 а  

Управњахbе  и  заштита  вода  
4, 8 

- 

Примена  мсра  заштите  землијпта  и  уалређсње  сигема  управања  
отпадо допринеће  злјтити  квалитета  подемнихвода . - 

Заштита  и  ісоришћскс  землишта  
4, - 

- 

- Применом -  мера  заштііте  зсм)БипЈта  као  и  ун рђењм  ситсіа  
управњаіа  отпадомспрочпће  се  нарушавање  кіитта -земл.нпјта  - - - 

3аштита  од  буке  
- 2 4-5,, - -И-згјапа  бицислиичтсјх еали а]аелпuх  іfоізрмхва  д- 
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4. 

аббраћајница  као  и  -унутар  -комлкса, пра ра  .зиТс  Qд  
аерозагађења  и  буке  донринеће  снижавању  нивоа  буке  која  потичс  оД  
друмског  саобраћаја

. .., . - 

н . 
УправЛаІБе  отпадом  

4,8 - 

-

. 

Hримена  мер апгјнте  kваллтета  земњишта  и  уајјређејвс  система  
управњања  отпадом приігсће  сањењ . генерисаиог  отпада  н  
простору  уQбухватупдаиа. --.

.

. ........ . - 

Становништво  и  њудско  здравње  

.. 

6,7, 

- ....... 

Уналређење  лоотојећесаобраћајніце  али  и  изградњаЋиднклuсіnчких  
стаза  и  псшачких, реалИзација  зелеих  поврпшнадуж bаобраћајница  и  
. џџугар  комплекса, повећањсезбефтости  п) а, јфм & џ. ра  ааштите  
од  аерозагађсња, буке, заііпита  пвалитета  &бдс  -.и емзишта, и  
унапређење  система  упрвњања  отпадом  на1 іозиивне  сфекте  ва  
тановнијлтво , и ефикасније одвијање приіарјтс  делатности на  
ре I ноМпростору. . .

:
. . 

5.5. Процена  утицаја  пЈжапираних  ајсгивіјости  на  ЖНвОтну  срсдипу  
Процсна  карактсристичних  утицаја  на  планско  подручје, изврјпена  је  на  основу  

карактеристика  и  структуре  садржај  а, намене  и  фупкциј  е  простора, као  н  природних  
карактеристика  простора . 

5.5.1. Ваздух  

Плаuске  активности  неће  имати  значајније  ефеісте  на  квалитет  ваздуха. 

Потребно  је  увести  мониторинг  на  подручју  Плаиа  са  цил,ем  праћења  и  
превснције  могућих  негатиізних  угицаја  на  ваздух  у  плавском  периоду. 

5.5.2. Вода  

Плансі(е  активности  пеће  имати  утицај  на  површинске  воде, с  обзиром  на  то  да  
на  гіростору  у  обухвату  плана  истс  не  постоје. 

Нсгативал  утицај  на  подзсмне  воде  ћс  се  спречити  применом  пронисаних  мера  
заштите  вода  (адекватно  одвођење  отпадјіих  вода  и  сл.). Применом  одговарајућих  мера  
загптите  земњишта  спречиће  с  епродирање  загађујућих  материја  из  земњиппа  у  
подземне  воде. 

5.5.3. 3сNтњНштс  

Уређењем  постојећих  и  планирањем  нових  зслених  површина  оствариће  се  
позитиван  утицај  на  квалитст  земњипјта. Такође, планске  активности  су  усмерене  на  
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рСгуписање  одлатања  отладних  материја, што  ће  имати  позитивне  ефекте  на  одржавање  
квалитета  земњишта. 

Из  света  торе  наведнот, закњучује  се  да  ће  пЈІанске  активвости  имати  позитивие  
ефекте  на  квалитет  земњишта. 

5.5.4. Прнродна  добра  

ј-ја  предметном  просту  нема  евидентираних  природних  добара . 

5.5.5. Стацовцијцтво  

Уколико  се  испоштују  све  мсре  заштите  дефинисане  плалским  решењем  за  
прсдметни  простор, може  сс  констатовати  да  ће  плаиом  предвиђенс  ајсгивности  имати  
позитивне  ефекте  на  стаиовништво . 

5.5.6. Непотсретва  културпа  добј)а  

Према  евиденцији  Завода  за  затптиту  споменика  културе  Града  Новот  Сада, у  
регистру  заштићених  културних  добара, у  траницама  nредМетног  Плаuа  налази  се: 

Комплекс  Пастеровот  завода  у  Новом  Саду. Мере  запітите  споменика  културе  и  
залітићене  околиис  спомсиика  културе  дефинисале  су  Олутсом  о  ур1јивал,у  Комплекса  
Пастеровог  завода  у  Новом  Саду  за  споменик  културе  (,,Слуксбени  гласник  РС , 
бр.48/О  1.), 

У  Евиденцији  3авода  као  објекат  од  значаја  за  заштиту  градитењског  наслеђа  у  
границама  предмстног  Плапа, налази  се: 

- Комплекс  покрајинске  болнице  Војводине  у  Новом  Саду. Уписан  у  Евиденцију  као  
,,део  Јспиничкот  центра  Војводинс  - некадашњu комплскс  Градске  болницс  и  чине  га  
Клиника  за  абдоменалну  хируртију  и  трансплантацију , Клиника  за  васкуларну  
хирургију  и  нсурохирургију , Клиника  за  уродотију, максиnофациј  алну  хируртију, 
пластичну  и  реконструктивну  хируртију, І(nunuі(a за  ортопедску  хирургију  и  
трауматологију  и  Клиника  за  очне  болести  и  оториноларинтологију . 

На  подручју  Hnана, у  документацаји  надлежпог  Завода  за  заілтиту  споменика  
културе, до  дапас, неМа  податај(а  О  постојању  локалитета  са  археолошг(им  садржајем . 

5.5.7. Ихпјаструктура  

5.5.7.1. Саобра iјајна  иІtфраструктура  

друмски  саобраћај  

Планирано  саобраћајно  решење  имплементирало  је  решсња  из  важећих  
урбанистичких  планова  са  овог  простора, а  саобраћајно  решење  унутар  Клиничког  
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центра  пружићс  Виши  ниво  услуге  и  квалитетнијс  функционисање  интерног  саобраћаја  
за  сВе  учесиике . 

планираиа  је  изградња  продужетка  Приштинске  улице  и  њено  повезивање  са  
улицама  дринскоМ  и  Миколе  Кочиша. Након  оВе  интервенције , Улица  Миколе  Кочијпа  
нећс  бити  јавног  карактера, него  ће  постати  сервисиа  саобраћајница  у  оквиру  
комплекса. У  правцу  запада, планира  сс  прОдужеТатС  улице  Новосадског  сајма. 

Постојеће  саобраhајнице  у  оквиру  ісомплекса  Клиничког  цснтра  се  задржавају, а  
на  местима  где  постојс  просторне  могућности , планираио  јс  њихово  ширење. У  односу  
на  планиранс  објекте  и  њихове  функције, планирају  сс  нове  саобраћајнице . 

Постојеће  и  планиране  саобраћајнице  рангиране  су  у  односу  на  приоритете  
пристугја  одређеним  објсктима, што  подразумсва  могућдост  рсгулисања  односно  
коришћсња  ових  саобраћајница . 

На  овај  начин  су  издвојене: 

• Интерне  саобраћајнице  Т  ранга  које  су  намсњене  за  кретање  возила  
хитних  служби, доставе, одржавања, запосленима  којима  јс  неолходна  
брза  интервенција  и  др.); 

• Интерне  саобраћајнице  11 ранга  намењене  су  претежно  запослеиима  и  
пацијентима  Кпиничког  центра  и  

• Јавие  саобраћајницс , намењеие  крстању  свим  корисницима  овог  простора. 

Јавни  традски  превоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Вењакова  и  Улицом  Фугошка  
Геомстријски  елементи  Улице  Новосадског  сајма  пружају  могуhиост  да  након  изградње  
проду)іСетка  опе  улицс, саобраћају  возилајавнот  путничког  превоза . 

Стационарви  саобраћај  

Планирано  решењс  стационарног  саобраћаја  заснива  се  на  измештању  
паркиралитлних  І(апацитета  из  комплекса  Клиничког  центра, на  ободне  зоне  
обухваћсног  простора. На  овај  начин, средишни  комплекс  Клиничког  центра  који  се  
тренутно  користи  као  паркинг, прснамениће  се  у  озелењени  трг  који  ће  се  интегрисати  
са  постојсћим  зеденим  повртпивама . 

У  оквиру  обухваћеног  простора, планирају  се  три  гараже: 

У  северnом  делу, источно  од  Завода  за  патологију  (метадонски  цснтар) 
планирана  је  гаража  спратности  П+2 са  паріСирањем  на  крову. Капацитет  је  приближно  
85 паркинг  места  за  ііутничкс  аутомобиле  по  етажи. 

Југозападно  од  ургснтног  и  дијагностичко  терапеутског  центра  планираиа  је  
гаража  спратности  П+2 са  паркирањем  на  крову. ј(апацитет  је  приближно  90 парісинг  
места  за  путничке  аутомобиле  по  стажи. 
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Уз  северозападну  траницу  обухваћенот  Простора, планирапа  је  гаража  
спратности  П+2 са  паріотрањем  на  крову. Капацитетје  прибіижно  130 паркинт  места  за  
Путничке  аутомобијје  по  етажи. 

У  ОІСВИј) наведених  гаража, у  приземном  делу, плаиирани  су  парісинзи  за  
бицигсле  и  мотоцикле . Такође  у  оквиру  гаража  планирају  се  прихслучци  за  пуњење  
аутомобила  иа  елеістрични  погон. 

На  обухваћеном  гіростору, планирају  се  и  отворени  парјсинзи . Капацитета  већет  
од  100 пархсинг  места  за  путничхсе  аутомобиле, гхланирани  су: између  улица  MuІcone 
Кочиша  и  ПриштинсІсе , у  оквиру  Ісомплекса  3авода  за  трансфузију  крви  и  на  простору  
између  Улице  Дринсіса  и  Улице  Новосадскот  сајма. У  оквиру  ових  паркинга, планирадо  
је  зеленило  са  Дрворедима . 

Паркинзи  за  бицитсле  су  плаиирани  у  близини  улаза  у  готово  све  објекте, а  
централни  паркинг  за  бицикле  и  мотоцикле  планиран  је  на  простору  некадалЈње  
т1(аоuице  свиле, одлосно  наспрам  тлавнот  ујіаза  у  објекат  уртетнот  центра. Hланом  се  
оставла  могућност  поставњања  паркинга  за  бициlсле  и  на  свим  местима  где  постоје  
просторuе  могућности  односно  где  није  угрожена  проходност  и  зеленило . 

У  оісвиру  саобраћајница  ј  ранга  nзтанирају  се  парiсинзи  намењени  за  запослене  
или  посетиоце  од  Benuіcor значаја, а  којимаје  пре  света  неопходна  брз  пристуіі . 

У  оквиру  саобраћајница  11 ранга  налазе  се  паркинзи  намењени  претекно  за  
запослеие  И  Пацијенте  којимаје  значајна  близина  и  приступачност  објеiсту. 

Пепіачгси  и  бицитслистичІси  саобраћај  

Бициклистичке  стазе  nостоје  у  улицама  Хајдук  Вењаісова  и  Фугоіпіса, с  тим  даје  
у  улицн  Хајдук  Велкова  обележена  на  тротоару . У  оісвиру  обухваћеног  простора  
планира  се  бицuгслистичка  стаза  у  оквИру  попречнот  профила  Улице  Новосадсісот  сајма. 

Осим  у  улицама  Хајдук  Велаісова  и  Футошіса, у  највећем  делу  обухваћеног  
гіростора  недостају  тротоари . Тротоари  су  плавирани  у  оквИру  попречіјих  профила  свих  
постојећих  и  плаиираних  улица, а  у  оквиру  тсомплскса  Клиничісог  центра  планира  се  
мрежа  тротоара  и  пешачких  стаза  која  ће  омогућити  ефиісасну  пешачку  гсомуникацију . 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  тротоара  и  бициіслистнчких  стаза  иако  
ове  саобраћајне  поврішне  нису  уцртане  у  графичхсим  прнказима  или  у  
карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  реализацију  је  да  су  нспуњепи  свИ  
саобраћајни  услови  са  становишта  заісонсгсе  регулативе  и  максимално  задржавање  и  
заштита  постојећег  квалитетног  дрвећа. 

5.5.7.2. Водпа  ивфраструІстура  

Снабдевање  водом  вршиће  се  преко  постојсће  и  планиране  Водоводне  мрежс  у  
оiсвиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 
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Плаітом  се  омогућава  реконструкција  постојеће  ВОДОВОДј{с  мреже  која  не  
задоВојЋава  по  питању  І(апацитета  или  квалитета  цевног  материјала , или  у  кОЛиІСО  је  
обухваћена  габаритом  новопланираиих  објеката. 

Планира  се  изградња  водоводне  мреже, профила  е  100 гпм  унутар  комплекса  
КЛИНИЧКОГ  ценра, ради  задовол,ења  потреба  за  водом  будућих  објеката. 

Секундарна  водоводна  мрежа  планчра  се  и  у  улицама  Пригптинској , дринској  и  
Лединачкој . У  продужетку  улице  Новосадског  сајма  планира  се  изградња  Водовода  
профила 150 rnіH на  І(Oju би  се  повезала  планирана  мрежа  из  северног  дела  
комплекса. 

Пданиранс  водене  површине, фонтане  унутар  кдиничког  центра, могуће  је  
снабдеВати  водОм  из  водоводне  мреже  комплекса, уз  услов  да  се  предвидс  уређаји  за  
рециркулацију  воде. 

Евентуалне  потребе  за  тсхнолошком  водом, у  цињу  заливања  и  одржавцања  
зеленила, могуће  је  решити  захватњем  воде  из  подземних  Водоносних  сдојева, преко  
буІпених  буuара. 

Постојећа  и  планирана  водоводна  мрежа  омогућиће  несметано  снабдевање  
водом  свих  планираних  садржај  а. 

Процењује  се  да  ће  планираі-то  решење  снабдевања  водом, на  лодручју  плана, 
очувати  и  уuапредити  квалитет  животне  средине. 

Одвођсње  отпадвих  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  вршиће  се  преко  постојеће  и  

плаииране  канализационе  мреже, а  сВе  у  оквиру  канализационог  система  Града  Новог  
Сада. 

део  постојеће  каназјизационе  мреже  унутар  Клиничког  центра, изузетно  је  стар  
и  у  лошем  је  стању. гЈјјаном  се  омогућава  реконструкција  постојеће  каиализационе  
мреже  која  не  задовоњава  по  питању  капацитета  или  квалитета  цевног  материјала, или  
у  коликоје  обухваhена  габаритом  новоплаuираних  објеІ(ата. 

Планира  се  рсковструкција  постојеће  мреже  унутар  комплекса, као  и  изградња  
нове  мреже  коју  је  могуће  делом  оријентисати  на  постојећу  примарну  канализацију  у  
продужетку  улице  І-Іовосадског  сајма, а  делом  на  Футошку  улицу. 

Поред  реконструкције  постојеће  канализационе  мреже, плаиира  се  изградња  
нове  канализације  за  одвођеі-ге  отпадних  и  атмосферских  вода  из  плаг-Іираних  објеката, 
као  и  са  планираних  паркинг  простора. 

Предло)кени  профили  унутар  комплекса  крећу  се  од  е  250 шм  до  700 гпм. 

Планира  се  изградња  сеісундарне  канализационе  мреже  у  улицама  Приштинској  
и  Миколе  ј(очиша, профила  е  400 мм, као  и  у  пр0дукетку  дринске, профила  е  500 
гпм. 
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Имајући  у  внду  даје  терен  изразито  равничарсіси  и  да  се  постижу  знатне  дубине  
уІсопавања  канализационе  мреже, планом  се  омогуbава  рсализација  црміик  станица, 
шахтног  типа. 

Постојећа  и  планирана  канализациона  мрежа  омогућиће  несметано  одвођење  
отпадних  и  атмосферсісих  вода  свих  планираних  садр)і(аја. 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвоlјења  отііадних  и  атмосферских  вода, 
очувати  и  упапредити  квалитет  животне  средине. 

5.5.7.3. Еисртетсіса  инфраструістура  и  слсЈстронскс  Јсомуникације  

Спабдсвањс  елсктричпом  еисргијоіи  

Плаиом  детал,не  регулације  у  делу  снабдевања  електричном  енергијом  планира  се  
измеіптање  појединих  и  изградња  нових  ісапацитета  - 20 kV подземних  водова, 
трансформаторсјх  сталица  и  пратеће  дистрибутивне  мрсже  и  мрехсе  јавног  и  СПОЈЂПОГ  
осветјЂења . Планирана  слектроенергетска  мрежа  градиће  се  лодземно . 

Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спречн  
негативан  угицај  на  хсивотну  средину. То  подразумева  примену  свих  норматива  и  
стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  попттовање  услова  
надлс)хсник  органа  и  организација  ісод  нздавања  услова, одобрења  и  сагласности  за  
изградњу  електроенергетских  обј  еката. 

Снабдсвање  топлотпом  снсртијом  

Планом  детал,не  рсгулацијс  у  делу  снабдевања  топлотном  енсргијом  планира  се  
снабдевање  топлотном  енергијом  из  топлификационог  система, гасификационог  
система, докајіних  топлотних  извора  и  обновњивих  извора  снсргије . 

Снабдевање  из  ТоплифиІсационог  система  ће  се  обезбеивати  из  топданс  (ТО) 
Запад  која  се  налази  у  јужном  делу  подручја. Топлотни  капацитети  ТО  Заітад  у  
котловима  за  грсјање  и  іІрипрему  ТОПЛС  ПОТОПЈНС  задовоњавају  потрсбе  планираног  
конзума . 

Снабдевањс  планираnих  садрісаја  из  гасификационог  система  могуће  је  
изградњом  гасовода  средњег  притиска  (до  16 bar) u мерПо-регулацоне  станице. Од  ове  
Мрс  ће  се  изградити  мрежа  притиска  до  4 bar до  котларница  і oje he бити  смештене  у  
објехстима  или  ће  бити  изграђени  хсао  самостални  објекти  на  погодном  месту  у  оквиру  
јсомплеІсса . 

Коришћење  обновњивих  извора  енергије  има  велики  утицај  на  занітиту  ЖИВОТНе  
средиие . У  оквиру  одејЂка  о  обновњивим  изворима  енергнје  дати  су  услови  за  ііасивно  
и  ахсгивно  кориглћење  соларне  енергије, Ісоришћење  енергије  биомасе  и  геотермаЈпіе  
енергиј  е. 
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Потребво  је  да  се  свс  активности  везанс  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  цилем  да  се  спречи  нетативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградње  гасоводне  мреже  и  вреловодне  мреже  морају  се  помтовати  све  прописане  
мере  загцтите  и  технички  услови  за  ову  врсту  инсталације. 

Процењује  се  да  плаuиране  активности  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоенертетском  инфраструктуром  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапрсђење  
квалитета  животне  средине. 

Елеіпротјсхсс  комункацијс  

Планом  се  предвигуа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронских  
комуникација, изградњом  подзсмне  мреисе  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  
ннсталација  електронских комуникација . Планира  се  и  да.пе  поставлане  
мултисервисних  платформи  и  друге  опреме  у  кабинстима  у  склопу  децентрализације  
мреже. На  подручју  плана  могућа  је  и  нзградња  базних  станица  и  антенских  стубова  
мобилне  телефоније  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планираие  цињеве  у  области  електропских  
комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  сгіречи  негативан  утицај  на  животну  средину. 
уз  све  потрсбне  мере  заштите, процењује  се  да  планиране  активности  неће  имати  
утнцаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  животне  средине. 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАпИtЈАВАЊЕ  НЕГАТІІВНИХ  УТИЦАЈА  
НА  ЖHВОТНУ  СРЕДИНУ  

На  простору  у  обухвату  Плана  ннје  успоставњен  мониторииг  чинилаца  животне  
средине, нити  се  напазе  објекти  који  својим  радом  негативно  утичу  на  животну  
средину. 

Мере  и  услови  заштите  )кнвотне  средине  утврђени  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњшања  опмтих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  
инфраструістуре  и  опрсмања  постојеhих  и  нових  објската  и  простора  свим  потрсбним  
комуналним  системима), ради  побоњмања  квалитета  и  стандарда  живота, решавања  
проблема  паркирана  на  предметном  простору  и  стварања  системајавнот  зеленила. 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  
средине  ( Службени  тласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- др. закон, 72/09 др. закон, 
43!11-УС,14/16,76/Із, 95/18, 95/18-др.закон), и  другом  важеhом  законском  ретулативом  
нз  ове  обnасти. 

На  простору  у  обухвату  Плана, с  обзиром  на  специфнчност  простора  - близина  
саобраћајннца , очекују  се  значајне  смиснје  угњенмоннксида , угњоводоника  и  азотних  
оксида  у  ваздух. Управо  из  тот  разлога, у  контексту  заштите  тсивотне  срсдине  
предметног  подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  заштите  Ваздуха, 
земл,ишта, подземних  вода, као  и  мере  заштите  оД  буке  која  потиче  од  друмског  
саобраћаја. 
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ДY)ІC саобраћајница , партсинг  простора, на  парцелама  становања  и  на  блоковсісим  
поврLпинама  обезбсдиће  се  зелене  nовршине  у  скзхаду  са  основном  наменом. 

При  изградњи  објеката  на  просТору  у  обухвату  платш, инВеститОр  је  обавезан  да  
се, пре  подНошења  захтева  за  издавање  граlјевинске  дозволе, обрати  падлежном  органу  
за  заіЈпиту  )ісивотне  срсдиНе, ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  
утицаја  објекта  на  )јсивотну  С CдИН , у  сісладу  са  одрсдбама  Заісона  о  процени  утицаја  на  
)ІсивОтНу  средину  и  Уредбом  о  утврlјивању  Листс  пројеісата  за  іcoje je обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројската  за  іcoje се  може  захтевати  процена  угицаја  иа  ЖИВОТН  
средину  (1 Службени  гласник  РС , број  114/0), односно  у  складу  са  важсћим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

6.1. 3аштита  ваздуха  

За  ефикасну  заштиту  ваздуха  неотјходно  је  успоставити  мониторинг  на  
предметном  подручју. Праћење  и  lсонтрола  јсвалитета  ваздуха  на  простору  у  обухвату  
плаиа, обавл,аће  се  у  складу  са  Заісоном  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 
36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевнма  ісвалитета  ваздуха  
( Службени  гласниіс  РС , бр.  11/10, 75/10 и  63/13) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  
емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  (ітСлу)кбени  гласник  pCIІ

, број  71/10 и  6/11 - 

исправка), Планом  квалитета  ваздуха  у  агломерацији  ,,Нови  Сад  за  период  201 7.-
2021.годипе  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 49/18), Програмом  iсонтроле  
квалитета  ваздуха  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службепи  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 25/19), односно  важећим  проnисима  који  perynunіy ову  област. 

Појавњивање  смога  и  дугорочне  последице  nроссчне  концентрације  штетних  
једињења  као  шго  су  олово, бензени  и  честичне  материје, значајио  се  увећавају  
емисијама  гасова  из  друмсісог  саобраћаја. 

Повећал  ниво  аерозага lјења  мотсе  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
прсдметнот  постора  у  односу  на  веhс  саобраћајницс  (Улица  Хајдук  Вењкова, 
Новосадског  сајма  и  Футогпіса  улица) ла  услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  
загађивања  подразумевају  контролу  емисијс, успоставњање  мертіих  места  за  праhење  
аерозагађења, а  у  сісладу  са  резултатима  мерења, отраничавање  емисије  загађујућих  
матсрuја  до  дозвоњених  граница, регулисањем  саобраhаја  (решававе  nроблема  
стационарног  саобраћаја  који  тренутно  nредставња  велики  проблем) и  озелењавањем  
слободних  простора. 

Планирањем  зацпитног  зелснила  и  зелених  површипа  дуж  саобраћајница , на  
слободним  деловима  парцела  са  породичним  стаиовањем , унутар  блоІсова  Клиничког  
центра  побоњшаће  се  мнкроіслиматски  условu предметног  простора . 

Негативан  утицај  моторних  возила  на  околину  испоњен  асрозагађсњем , 
издувним  гасовима, заузетошћу  простора  у  дијгамичком  и  стационарном  саобраhају  
елимиписаће  се  избором  оптималне  саобраћајне  мреже  и  концентрацијом  
паркиралишта . Одр)ісавање  и  унапређене  квалитета  ваздуха  може  сс  остварити  
усклађивањем  начина  одабира  просторног  распореда  и  броја  мсрних  места, избора  
показатења  ісвалитета  ваздуха  усклађсних  са  међуііародним  и  националннм  пролисима  
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и  са  делатностима  УСМСрСНИМ  І(а  спровођеЈЂу  јавног  здравјва  у  области  заштите  
)І(ИВОТНС  ССдИНС  и  здравња  становништва . 

6.2. Заштита  земЛИшта  

Каго  би  се  Спрсчила  деградација  земњишта  неопходна  јс  Ј(ОНтроУІа  парамстара , 
која  се  врпји  у  Складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  оnасних  и  штетвнх  
Материја  у  земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  
(,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 23/94), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  
рсгулишу  ову  област. 

Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  оСталих  саобраћајних  поврпшна  Морају  се  
прихватати  путсм  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно-хигијеНсіСим  захтевима . 

У  СІСладу  са  ва)І(ећим  прописима, ПИЛИКОМ  извоlјења  радова, инвеститор  је  
дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  струісгуре  земјвипла, као  и  да  води  рачуна  о  гсотехничким  каратстеристикама  
тла, статичким  и  коиструјСти -Іим  карактеристикама  објеката. 

Мерс  запітнте  земњипгга  обухватају  слречавањс  одлагања  отпадних  матсрија  на  
места  која  нису  тірсдвиђена  за  ту  намену, озелењапање  слободних  поврпіина  у  јітто  
већем  проценту, као  и  адекватно  решавање  одвођења  отгтадник  и  атмосфсрсклх  вода. 

6.3. Зајптита  вода  
Запјтита  вода  оствариће  се  поштовањем  Закона  о  водама  (,,Слу)кбени  гласник  

РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 —др.закон), Уредбе  о  граничним  
вредностИма  емнсије  загађујућих  материја  у  воде  и  рОковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16), Уредбе  о  граничним  врсдностнма  
прноритетних  и  приоритстних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинсј(е  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС,,, број  24/14), Уредбе  о  
граничним  врсдностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подзсмним  водама  и  
седименту  и  роковима  за  њихово  достИзањс  (,,Слу)і(бени  гласник  РС , број  50/12), 
односно  у  сlСладу  са  важећuм  прописима  који  perynunіy ову  област. 

Условно  чистс  атмосфсрске  воде  са  кровннх  и  чистих  бстонских  поврпшна  и  
условно  чистс  технолошке  воде  (расхладнс), чији  квалитет  одГовара  11 іСласи  воде, могу  
се  без  прсчипіћавања  путем  урсlјених  испуста  којн  су  осигурани  од  ерозије, упуштати  у  
затворену  атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи, 
маиипулативне  површинс), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу, 
путни  канап  или  околни  терен, предвидети  одговарајућu контролисани  врихват  или  
предтрстмак  на  урсђају  за  примарно  пречипіћавање . Издвојсва  уња  и  седимснт  из  
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уређаја  за  предтретман  укЛонити  на  безбедан  начин  уз  обезбеђење  заглтите  
повра.ІиНских  и  подземних  вода  оД  загађења. 

Сашпарпо-фекалне  воде  и  технолошке  отпадае  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  
каиализациот. у  мрежу, у3 поаттовање  услова  и  сагјіасности  надлежног  јавnог  
комуналног  предузећа. 

6.4. Управњањс  отпадом  
І(омунални  отпад  тсоји  се  генерише  у  Кдиничтсом  центру  Војводине, 0ддаке  се  у  за  то  предвиђене  контејнере, а  затим  за  цадле)ј(но  предузеће  одвози  једном  дневно  на  

градску  депопију. 

МедицинстсН  отпад  тсао  категорија  опасног  отпада  (инфеіпивног, потнцијално  
инфективног, патолошког  и  лабораторијстсог  Материјала , лекова, дезивфекционих  
средстава, медицинсісог  потрошнот  материјала , ниско-радиоаістивног  и  хемијско  
токсичног  материјала) захтева  здравствено  безбедно  сатсупњање, одлагање  и  санацију, 
односно  реіјтавање  на  задовоњавајући  начин  са  аспекта  сакупњања, рутсовања, 
транспорта , депоновања  и  коначног  санирана, у  складу  са  Правилнијсом  о  удравњању  
медицинским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 48/19), Правилником  о  начину  и  
Поступку  управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Слугсбени  гласник  РС , бр. 49/19), 
односно  у  складу  са  важећим  прописима  Іcoju регулишу  ову  област. 

Третмак  ове  врсте  отпада  решаваће  се  на  ефикасан  и  еколошіси  прихватњив  
начин  у  складу  са  принципима  безбедног  управњања, односно  контролисаног  одвајања  
и  трајном  санацијом . Технолошки  процес  санације  медицинског  отпада  подразумева  
истовремену  примену  више  nринципа  стерилизације , постапјЋање  урсђаја  за  
стерилизацију  и  миnuмизацију  медицинскот  отпада, обуку  кадрова  и  контролу  рада. 

,,Постројење  за  управњање  инфективним  медицинским  отпадом  ј(линичког  
центра  наЈтази  се  у  објекту  који  је  у  потпуности  је  адаптиран  и  опремњен  у  складу  са  
техничким  nрепорукама  Министарства  здравња  Републике  Србије, и  репорукама  и  
зактевима  фирме  ,,EURO HEALT GROUP која  је  изабрани  консултант  од  стране  
Европске  Ісомисије  за  ретсонструкцију  - програм  здравства  за  реализацију  пројекта  
третмана  инфек-пјвног  медицинског  отпада. Постројење  поседује  све  техничјсе  
компоненте  и  техничка  решења, која  омогућавају  ефнкасаu третман  отпада, као  и  
сnречавање  и  контролу  загађења  животне  срсдине  и  угрожавања  здравња  њуди. У  
nроцесу  третмана  отпада  у  Постројењу  І(линичког  центра  Војводине  не  настају  отпадне  
воде  јер  се  вода  користи  искњучиво  за  хлађење  генсратора  који  покрећу  техничтсе  
комггоненте  и  урсђаје  који  врше  третман  отпада. 

Систем  за  третмаи  инфектиnног  отпада  има  випте  компоuенти  различите  иамене . 

Третман  отпада  чине  атстивности  стерилизације  отгхада  и  дробњења  
стерилисаног  отпада. 

Управњање  патоанатомским  отпадом  у  Клиничісом  центру  Војводине  сведено  је  
на  одлагање  у  за  то  предвиђен  објекат  іcoju je обеле)кен  и  захњучан . О  даЈвем  
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збрињавању  стара  се  треће  лице  које  има  дозволу  за  управлање  патоанатомским  
отпадом. 

Фармацеутски  отпад  Іcoju настаје  у  Клиничком  центру, разврстава  се  на  месту  
настанка  зна  опасан  и  неопасан  а  затом  се, у  складу  са  интерном  ,,Гјроцедуром  за  
управлање  отпадом  Клиничкот  цетјтра  Војводине, полиіоіпаминирана  секундарна  
амбалажа  транспортује  у  магацин  Животне  средине, лејсови  неискоришћени  у  
предвиђеном  временском  року  враћају  Централној  апотеци  Клиничког  центра  
Војводине  након  чега  се  о  далем  постулању  стара  трсћс  лице  І(оје  има  дозволу  за  
управњање  оватсвим  врстама  отпада. 

Хемисјки  отпад  складишти  се  у  Магацину  за  хемијски  отоад, одвојено  да  би  се  
избегле  нежењене  хсмијске  реакције, а  затим  се  о  дањем  збрњавању  стара  треће  лице  
које  има  дозволу  за  управњање  хемијским  отпадом. 

6.5. Мсре  заттитс  оД  букс  
Ради  превенцијс , али  и  запјтите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  

успоставити  одговарајући  мониторииг, а  уколијсо  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  )ісивотној  средиии  у  ссладу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  
животној  средини  (,,Слукбени  гласник  рс,,, бр. 36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  
важећим  прописима  тсоји  регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  Нетативног  утицаја  буІ(е  на  ?ІсиВоТну  средину. 

Сви  корисници  на  простору  плана  своје  активности  морају  придагодити  
условима  у  којима  интензитет  буке  неће  прелазити  највиши  ниво  бухе  од  55 db(A) ноћу  
и  65 db(A) дању, односно  у  згради  маіссимум  30 db(A) uohy u 35 db(A) дању. 

На  простору  у  обухвату  Гјлана  очеlсивани  извор  буке  је  друмски  саобраћај , Јсоји  
представња  један  од  најзначајнијих  извора  буке  у  животној  средини. Доминантан  извор  
буке  код  Путничјсих  и  теретних  возила  за  погонска  јединица  и  контаіст  површине  са  
пнеуматицима . На  нижим  брзинама  домииира  звук  мотора  док  na вишим  доминира  
буіса  коНтакта  пнеуматика  и  подлоге  пута. Као  резултат  повећаног  броја  моторііих  
возила  и  брзине  во)г(ње, НИВО  буке  на  путевима  се  повећава. 

На  nростору  Плана  није  успоставњено  мерно  место  за  nраћење  интензитета  
буiсе. 

6.6. 3агптита  Природних  добара  

Мере  заштите  природних  добара: 

правила  и  проценте  озелењавања  ускладити  са  плановима  вишег  реда; 
формирати  систем  јавног  зеленила, повећати  проценат  зелених  поврніина, броја  
и  разноврсности  постојећих  Ј(атегорија  јавног  зеленила  и  одр)кавати  га  у  
блиском  природном  стању; 
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- учешће  аутохтоних  дрвенастих  прста  треба  да  буде  минимално  20% и  оптимално  
50% а  примену  четинарских  врста(максимум  20%) ограничити  само  на  
иитезивно  одржаваним  зеленим  површинама  са  нагалпіеном  естетском  иаменом ; 

- очувати  постојећи  дрворед  платана  у  Футошкој  улици; 
- избегавати  примену  иивазивних  врста  током  уреt)ења  зелених  поврпіина. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  и  
др.) која  би  мотла  представњати  заштићену  природну  вредност, налазач  је  дужан  да  
пријави  надлежном  Миnистарству  у  р01су  од  осам  даnа  од  дана  проналаска, и  предузме  
мере  заштите  од  уништсња, оштећивања  и  крађе. 

6.7. 3аштита  хсултурипх  добара  

У  регистру  запітићепих  хсултурнпх  добара, ua простору  у  обухвату  плана  
налазн  се  Комплекс  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду. Комплекс  се  састоји  од  зграде  
Пастеровог  завода, дрвеnе  куће  ( І!хемптова  кућа11 ), која  се  налази  у  непосредној  
близини  зградс  Пастеровог  завода, и  спомен-бисте  Луја  Пастера, која  се  налази  испред  
зграде  Пастеровог  завода. 

Мере  згптите  споменика  културс, као  и  заштиhене  околинс, дефинисане  су  
одлуком  о  утврђивању  Комллетсса  Пастсровог  завода  у  Новом  Саду  за  споменик  
кузпуре  ( Службени  гласник  РС , бр.  48/2001, од  06. августа 200ј . године). 

У  евидепцији  пепожсретности  хсоје  уживају  претходиу  заштиту, на  простору  
у  обухвату  плаиа  налази  се  целина  І Iдсо  Клиничког  центра  Војводине  - некадашњи  
комплекс  градсгсе  болницеІ l.  Целина  обухвата  објекте  некадашње  градске  болнице  са  
павињонима, данас  Клиниіса  за  абдоминалну  хирургију  и  трансплантацију  (ј), Клиника  
за  васхсуларну  хирургију  и  неурохирургију  (2), Клиника  за  уролигију, 
максилофацијалну  хирургију, пластичну  и  реконструктивну  хирургију  (3), Клиника  за  
ортопедсјсу  хирургију  и  трауматологију  (4) и  Клииика  за  очпе  болести  и  
оториворалингологију  (5). 

Надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  одређује  посебве  мере  зат.uтите  
за  комплегсс  Градске  болнице: 

1. Задржавање  свих  објеісата  који  чине  целину  под  претходном  заштитом  
(очување  изворног  изгледа, споњашње  архитсктуре  и  снтеријера , 
хоризонталног  и  вертикалног  габарита, облика  и  нагиба  крова, свих  
конструктивних  и  декоративних  елемената, орипшалних  материј  ала  и  
функционалних  карактеристика ); 

2. Могуће  је  актиuно  коришћење  таванског  простора, с  тим  да  се  габарит  објекта  
не  мења; 

3. Ревитализација  и  рестаурација  објеката, или  делова  изворног  склопа, могућаје  
у  стсладу  са  условима  и  мерама  техничісе  затіпите  іcojy пропише  слу)кба  заштите; 
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4. Уколико  се  планирају  нови  објекти, они  морају  поштовати  постојећу  
просторну  концепцију , а  габарити  и  волименн  морају  бити  у  складу  са  околним  
затцтићеним  објектима; 

5. Потребно  је  смишњено  озелењавање  ттростора  комплекса  Пастеровот  завода  и  
Градске  болнице, што  би  допринело  пријатнијем  и  атрактивнијем  изгледу  и  
доживЈвају  ііростора  и  вредних  објеката  унугар  њега. 

На  простору  у  обухвату  плана, у  документацији  наддежнот  завода  за  запітиту  
спомениІ(а  т(ултуре  до  данас  нема  података  о  постојању  локалитета  са  археолошким  
садржајсм. 

Меј,е  заштите  простора  

Уколкко  се  придчком  извођења  грађевинских  или  других  радова  наиђе  на  
археолошко  најхазиnuе  или  археолотцке  предмсте, инвеститор  је  дужан  да  одмах  и  без  
одлагања  прекине  радове, остави  налазе  у  подожају  у  ком  су  нађени  и  обезбеди  их, и  
обавести  надле)кни  завод  за  запЈтиту  споменика  културе, у  складу  са  чланом  109. 
Заl(она  о  културним  добрнма, (,,Сдужбени  гласник  Републнке бр. 71/94, 52/11 
др. закони, 99/1 1 

- др. закон  и  6/20 
- др. закон). 

6.8. 3апітпта  оД  јопизујућег  и  нејонизујугјет  зрачсња  
Ради  заштите  стаиовништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  

услове  за  ефитсасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  процеснма  и  
успоставити  систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  ?кивотне  средине. 

Поред  радиоахтивних  супстанци , за  icoje ce зна  у  којој  мери  могу  бити  пЈтетне, 
треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивних  материјазхима  који  зраче  и  у  извесној  
мери  могу  бити  штетни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе . 

Потегцијални  извори  зрачсња  су: извори  нискофреквентпог  слектромагнетског  
поња, као  што  су: трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 
електроенергетсјси  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  елеісгричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилпе  
телефоііије  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја, а  
гтривремено  се  поставњају  у  зопама  повећане  осетњнвости, прuродно  зрачење  
радиоаІстивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  др. 

Радн  заштите  етановништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематсісу  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- евидентирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућuм  
зрачењима, 
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- обсзбеђивање  организационих , техuичкик, финанскі.іјскнк  и  других  усіова  за  
спровођење  заштите  оД  нејонизујућих  зрачења, 

вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

6.9. аштита  зсленила  и  запітита  зелснилом  

Т(омплсгсс  Клииитткот  цептра  ВојводиІјс  

3елеііе  гховршинс  

Зејіене  површине  на  овом  простору, поред  општих, имају  и  своје  
ісараістеристичне  функције  које  се  састоје  у  следећем: 

- стварање  маіссимално  повоњних  биолошко-санитарно-хигијенских  услова  у  
околини  здравствених  установа  (спречавање  негативног  утицаја  буке  и  аерозагађсња); 

- стварања  лспшег  амбијента  за  лсчење  и  опоравак  болесника, обликовањем  
пријатније  срсдине  одређеног  карагтера; 

- одговарајућа  подела  и  организација  читаве  територије  болницс  на  мање  
издвојене  делове  и, истовремено , издвајање  самих  болесника  к  болиичког  комплекса  од  
друтих  делова  града; 

- изолација  специфичпих  грађевинсісих  целина. 

Пејзажно  уређ  ење  болничкот  комплекса, осим  хигиј  енског  и  естетског, има  и  
Іхсихоуіојшси  ЗІ-тачај . 

Постој  ehy квалитетну  вегетацију  потребно  ј  е  сачувати  и  заштитити , нарочито  у  
делу  гдс  је  планирана  нова  изградња. За  цслокупан  простор  пеопходне  су  мсре  неге  и  
рсдовно  одржавање . То  подразумева  орсзивање, прореду  прегустог  склопа, уклањање  
подраста, болесних, оштећених  стабала, самониклих  и  коровских  бињака. 

Коришћење  зелелих  површина  у  опаквој  болничкој  установи  је  интензивпије  и  
одвнја  се  у  виду  одмора, сунчања  и  лечсња  на  отвореном  простору  у  зсленилу. Зелене  
површијте  треба  да  заузимају  мнн. 40% целокупне  поврпјије  болничког  комплскса. 

Посебно  треба  обликовати  просторс  где  леже  naіcnіu болссници  и  онн  који  се  
опорашЂају  птстајући  током  лечења. Пријатне  шетне  стазе  уредити  између  
декоративног , разноликог  дрвећа, жбуња  и  цвећа, које  угиче  изразито  позитивно  на  
укупно  стање  болесника. На  погодним  местима  поставити  удобне  клупе  и  одморипЈта  и  
обновити  урбани  мобијгцјар  на  цеуіокупном  простору . 

Стазе  треба  да  пролазе  кроз  зеленило . Могу  се  формирати  тзв. Іічекаоницен  у  
природи . То  су  ттомоћу  встетације  формирани  мањи  боксопв  опремњени  іслупама, 
евентуално  пертолом  и  сл. 

На  свим  слободним  површилама  (тргови) предлаже  се  декоративно  поплочање  
са  еутементима  урбанот  мобилијара  (фонтане, іcnyne u cn.), као  и  поставка  озелењених  и  

40 



ЦВОТНИХ  ?І(ардињера  и  сл. Ове  просторе  је  потрсбно  допунити  и  дскоративном  
вегетацијом  разнолиІ(ог  облика  и  Ісолорита, у  виду  мањих  групација  или  пах  дрвореда  
1(оји  усмсравају  кретање  Ісорисника  уиутар  комплскса. Од  овиХ  површина  истичу  се  
гіарковски  уређене  површине  у  централнои  делу  простора, затим  озелсњсни  простори  у  
југоисточном  и  заладном  делу, уз  саму  границу  комплекса. 

Зеленило  целог  комплекса  има  значајну  декоративну  улогу, која  треба  пајвипіе  
да  се  очитује  на  прилазним  деловима, трговима  и  одмориштима . 

уз  просторе  за  одлагањс  отпада, оделсње  патологије, технички  блок  u cn., треба  
засадити  густо  и  непрозирно  зелснило, а  стазе  и  путеве  који  воде  до  њих  одвојити  од  
болесвичких. 

Допуну  вегетацијс  спровести  партерном  и  деІсоративном  високом  вегетацијом  уз  
нове  објекте. Мап,е  слободае  површине  испред  објеісата  уредити  прстежно  у  
геометријском  стилу, користећи  декоративни  травнати  партер, обогаћен  цветним  
гредицама, украсним  шибњем  и  фонтаиама. 

Сви  nаркинг  простори  треба  да  се  налазе  под  крошњама  одговарајућих  садница  
листопадаог  дрвећа. На  овај  начин  ће  сс  смањити  проценат  отворених, поплочаних  
простора. 

Такође  је  потребна  допуна  и  замена  неквалитетнс  и  болесне  вегетације  у  оквuру  
зНПтитног  појаса  (посебно  на  ободним  деловима). Треба  Јсористити  каiсо  листопадну , 
тако  и  четинарску  ниску  и  високу  вегетацију . 

Заштитни  појас  у  јутоисточном  делу  комплекса, испред  постојећег  објекта  
Института  за  хирургију, треба  формирати  од  ни)т(ег  дрвећа  или  високог  шибња, ради  
боњег  сагледавања  фасаде  објекта, којије  културно  добро  под  тіретходном  заштитом . 

Заштитни  појас  у  западном  делу  комплсгсса  клиничког  центра  представњаћс  
комбинацију  парковски  уређене  зеленс  површине  и  парісинга  у  оквиру  којих  се  
планирају  дрвореди . 

3елевило  у  оісвиру  других  Јпtмсјіа  

Оппиеградски  центар   

У  оквиру  блока  општеградсІсог  центра  уз  Футошки  пут  зсленило  ће  бити  
распоређено  у  складу  са  ЈЈамсном  и  структуром  објеката  на  парцели. Биће  заступњеаи  
различити  видови  озелсњавања  (декоративно  зеленило  на  травнатим  површинама, 
декоративно  дрвсће  у  отворима  са  розетама, озелењене  н  цвстне  )ісардињере  и  сл.). 

Заједничка  блоковсј(а  поврпіина  

Поставка  зеленила  заједничісе  блокојзске  површигје  (ОІ(о  кула  уз  продужетаг( Улице  Новосадског  сајма) одникујс  се  садњом  висојсих  и  пирамидалних  форми  дрвећа  
са  јужних  и  западних  фасада  објеката  ради  запјтитићс  од  превелијсе  осуачаности . 
Деловс  према  саобраћајницама  и  паркинзима  одвојИти  ноставком  дрвећа  у  тсомбинцијн  
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са  разним  врстама  шибња. У  отвореним  деловима  блоковст(ог  ттростора  намењена  су  
места  за  ОІ(упњањс  стапара  и  игру  деце. 

У  овим  6 токовима  треба  сачувати  Ісвалитетна  стабла  и  обезбедити  их  од  будућег  
градилиппа , а  то  се  одnоси  и  на  Дрворедс  и  пархсинг  просторе . 

На  дслу  простора  уз  Футошки  пут  где  јс  nnanupauo виілспородично  стагговање . 
као  јединствени  комплехсс, плапира  се  изградња  објекта  полуаТријумсІсог  типа, који  се  
поставња  по  ободу  комплехсса. І-Iајмање  50% слободнс  површине  парцеле  - комплекса  
мора  бити  озслсњено . 

Озелењавањс  ће  овде  бити  снровсдено  у  виду  формирања  крОВиог  врта  изнад  
подземне  гараже, са  одговарајућом  Вегетацијом  и  урбаним  мобилијаром . 

3еленило  Мсдицинсхог  факултета  (са  3аводом  за  траисфузију  крви)  

Простор  Медицинског  фагсултета  се  наслања  на  ІсОмплеІсс  Клинипсог  центра, 
тако  да  се  зсленило  надовезује  и  прожима  обе  намене. 3а  овај  простор  важе  услови  
озелењавања  као  и  за  і(линички  центар, имају, поред  санитарно  хигијенскс, и  
декоративну  функцију. 

Постојеће  ХОТИКУЛТНО  уређење  овог  простора  је  скоријег  датума. Заступњсне  
су  младе  саднице  дскоративне  листопадне  и  чстинарске  вегетације. Озелењавање  у  том  
стилу  треба  и  наставити , уз  одговарајуliу  допуиу  декоративне  вегстадије, партерног  
уређења  и  урбаног  мобилијара . 

бЛО. Услови  за  изградњу  саобраіајних  поврхпина  

3а  изградњу  нОвиХ  и  рекОнструкцију  постојећих  саобраћајних  повртпина  
обавезuоје  попітовање  одредби: 

- 3акона  о  путевима  (,,Службени  гдаснијс  РС , бр. 41/18 и  95/18 —др. закон), 
-Зајсона  о  безбедности  саобраћаја  на  гхутевима  (,,Службени  гласнијс  РС , бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 
- 
др. закон, 9/16 - одлука  УС, 24/28, 41/18, 

41/18 —др.заков, 87/18 и  23/19), 

- Закона  о  запітити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 1 1 1/09, 20/15, 87/18, 
87/18 —др.закон), и  осталим  законима  и  правилнидима  које  регулишу  ову  област, 

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

- Правилника  о  техничхсим  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградњс  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалиднтетом , 
деци  и  старим  особама  (,,Слу)кбсни  гласнијс  РС , број  22/1 5), 

- Правилnика  о  техничким  захтсвима  за  заштиту  гаража  за  путничјсе  аутомобиле  
од  пожара  и  сксплозије  (,,Службени  лист  СЦГ , број  31/05). 
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На  прелазима  бициклистичкс  стазе  преко  коловоза  ниведационо  рсшење  мора  
бити  такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  колтинуитету  и  у  ИСТОМ  НиВоу  без  
нвичњаіса. 

На  прслазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  шИринс  З  м) и  дуж  тротоара  
извршити  тигтско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техііичким  
стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеІ(ата, ІсојИма  се  осигурава  
несметано  І(ретање  и  пристул  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  и  у  
складу  са  ЅRPЅ  Џ.А9.202, тсоји  се  односи  на  несметано  тсретање  инвалида . 

У  оІсвиру  тротоара  и  бицитслилстичісих  стаза  не  пројектовати  отворене  канале  за  
одвођење  атмосферских  вода, односно  не  пројеістовати  ниІсаІсве  препреке  у  оісвиру  ових  
поврLпина. 

Тротоаре  израlјивати  од  Монтажних  бетонских  елемсната  или  ттлоча  који  могу  
бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обсле)кавања  различитих  намена  
саобраhајних  поврпјина. Поред  обликовног  и  визуслног  ефегста, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  ісомуналних  водова  (инсталација ). Колопоз  и  
бициіслистичјсс  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Најмања  п.ілрина  коловоза  іcoja jc планом  детал,не  рсгулације  предвиђенајс  5 м. 
У?ке  су  само  понеке  унутарблоІсовске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  З  м. 
Радијуси  кривина  на  укрмтању  саобраћајница  су  минимално  б  м, осим  
унутарблоковских  саобраћајница  тде  могу  износити  и  З  пі. На  саобраћајницама  где  
саобраћају  возидајавног  прсвоза  nутниІса  радијуси  кривина  трсба  да  су  минимално  8 м. 

Услови  и  иачијј  обсзбеђнвајБа  приступа  парцсли  

Саобраhајни  ПИІЊЧЦИ  Клиничког  центра  на  градску  уличну  мрежу, планирани  
су  на  следећи  начин: 

Из  улице  Новосадског  сајма: Задржава  се  постојећи  прикњучаіс  код  Улице  
дринска . Постојсћи  прикњучак  комплексу  за  Завода  за  трансфузију  крви  планиранје  да  
сс  измести  20м  у  правцу  запада. Овим  новим  Приісњучгсом  приступаће  се  и  планираној  
гаражи, а  резултат  оваквог  решења  јс  да  се  два  гірик.ЈЂучіса  у  непосредној  близиии  сведу  
наједан. 

Из  Улице  Николе  Кочића: Задр)кавају  се  три  постојећа  приісњучка, а  оставња  се  
мотућност  приступа  планираним  гаражама  из  ове  улице. 

Из  Улице  Футошка  задржава  се  постојећи  прикњучак, а  планиран  је  приступ  за  
бицијсле  и  мотоцикле, код  улаза  у  паркинг  намењен  за  ову  врсту  возила. 

Из  Улице  Хајдук  Вењкова  задр)ісавају  се  два  постојећа  приісњучка , a nnauupa ce 
нов  у  средишњем  делу  оне  улице. 

Сви  ііопјачки  прилази  се  задржавају , а  могуће  је  планирати  нове  у  зависности  од  
потреба  ј(лнничког  центра. 

43 



Паріснрање  и  гаражирање  возила  

Партсиизи  требају  бити  уреlјсни  у  тзв. ,,псрфорираним  плочама , 
,,префабрикованим  танкостепим  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обсзбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоЈтне  за  навожење  
возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ииског  растиња  и  смањење  отицање  
воде. Ouu могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2005 којим  су  
дефинисане  мере  и  иачин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  
паркирања. На  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрием) прсма  
тротоару, ако  није  прсдвиђен  зелсни  појас, изградити  граиичиике. У  ОЈСВИРУ  
паркиралишта, где  је  то  планирано, резсрвисати  простор  за  дрворсде  по  моделу  да  се  на  
четири  ларісинг  места  планира  по  јсдно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  
зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираних  паркинга. 

Такође  је  потребuо  извршнти  резервацију  парiсинга  у  скдаду  са  Правилниісом  о  
техни tлсим  стандардима  планирања, пројеістовања  и  изградње  објеІсата, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  пристул  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15) u ЅRPЅ  U.А9.204, који  се  односи  на  
просторне  потрсбе  особа  са  инвалидитетом . 

Гаралсе  за  путничісе  аутомобиле  се  могу  пројектовати  као  гараже  са  
аутоматизованим  системима  паркирања. Ови  системи  подразумевају  независне, 
наnредне  мехаиичко -роботизоване  системе  паркирања  код  Јсојих  је  упаркиравање  и  
испаркиравање  појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  
паркинг  систему. 

На  површини  и  фасадама  гаража  планира  се  одговарајуће  партсрно  уређење  и  
озелењавање . У  случају  да  се  последња  ета)хса  планира  као  откривени  паркинг  простор, 
могућеје  њено  наттсривање  надстрешницом  са  фотонапонским  панелима. 

У  гаражама  предвидети  прик.гњучке-пуниоИuце  за  хибридна  и  електрична  возијта. 

До  изградње  објеката  гарата  предвиђене  површине  се  могу  користити  као  
дефинисана  и  урејјена  паркиралигпта  са  зелеиилом  у  оІсвиру  ісардињера  која  се  након  
реализације  гаража  могу  изместити  или  пресадити . 

6.11. Мере  заштите  у  области  водјје  инфраструјстуре  

6.11.1. Снабдевање  ВодоN 

Услови  за  изградњу  подоводпе  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  nовршине , између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту, но  могућности  у  зсленом  појасу  једностраnо  
или  обострано  уколикоје  улични  фронт  шири  од  20 гп. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водовоДнс  инсталације  се  поставњају  тако  да  
водоводна  MPe)ІCa задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  
објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтаЈіно  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  од  0,7 До  1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  
других  инсталација  и  објеІ(ата  инфраструктуре  0,5 м. 

3адате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  џевовода  до  споњне  
ивице  инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уісолико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  прсдвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода! 

Није  дозвоњено  подагање  водоводне  мреисе  исгіод  објеката  високоградњс ; 
минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилиост  објеката . 

бина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  Tepel•Іa, a 
на  месту  приісњучка  новопланираиот  на  постојећи  цевовод, дубину  nрикњучка  свести  
на  дубину  постојећег  цевовода  

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  за tптитне  цеви  на  дужини  већој  
од  ширине  пута  за  мин. 1,0 гп  од  сваке  страuе  

На  траси  новог  дистрибугивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  
хидраната  у  свему  према  ва?кећим  прописима. Предност  дати  уградњи  надземких  
хидраната. 

Изградњом  планиране  водоводне  мре)гсе  и  реконструкцијом  дотрајалих  азбест  
цементних  цевовода, обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квадтитет  снабдевања  
водом, са  могућношћу  дае  надоградње . 

6.11.2. Одвођсње  отпадппх  и  атмосферских  вода  

Услови  за  изградјБу  ІсаНализационе  мрсже  

Трасу  мреже  каназјизације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  
регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  улични  
фронт  шири 0д20т. 

Минимални  пречник  отпадне  канализације  је  О  250 nіm, a атмосферске  или  
заједничке  канализације  О  300 мм. 

Трасе  канализације  сс  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојања  у  
односу  на  друге  инстапације  и  објектс  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталацuја  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1 гп, а  вертикално  0,5 м. 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  
водонепропусни  и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања. 
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Минимална  дубина  изнад  т(адализационих  цеви  износи  1,3 гп, мсрево  од  горњс  
ивице  цеви  (уз  испуњење  устова  приклучења  ипдивидуалних  објеката), а  на  мссту  
ПритсЈЂучка  новогиіаиираног  на  постојећи  цевовод, дубину  гІриТсЈЂучка  свести  на  дубнну  
постојећег  цевовода . 

На  траси  Прсдвидети  изградњу  доволжог  броја  ревизионих  шахтова  на  
Прописаном  растојању  од  1 60-200 DN, a маіссимум  50,0 м. 

Изградњом  планираке  канализационе  мреже, Іcao u реТсонструтсциЈОМ  постојећс, 
обезбедиће  се  одговарајућд  Ісвалитет  и  квантитет  одвођења  отпадних  и  атмосферских  
вода  са  могућнопјћу  даЈЂе  надогралње . 

6.12. Мере  зајптите  у  области  енертетске  инфраетруктуре  и  езхекТронскпх  
КоіИуПикаІцјја  

6.12.1. Елехсгросиергетски  систсм  

Као  заштиту  од  елетсгромагнетног  зрачења  надземних  водова  и  као  заштиту  
самог  вода  nоштовати  сигурноснс  висине  и  сигурносне  удањености  из  Правилниіса  о  
техничТ(им  нормативима  за  изградњу  Надземних  водова  од  і  kV до  400 kV. Такође  
поштовати  Затсон  о  заштити  од  нсјонизујућих  зрачења  и  подзаісонске  акте. ToІcoM 
изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренугне  Деградације  земЈЂишта  услед  
ucІ(ona unu до  евентуалде  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе  вода. Неопходно  
је  због  тога, приликом  поставњања  вода, утсопавање  Вршити  у  ров, у  што  већој  мери  
ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оппећења. 

6.12.2. Систем  свабдевања  топлотном  снергијом  
Тојсом  изградње  гасовода  и  тогУловода  долази  до  тренутне  деградације  

земзњишта  услед  ископа  или  до  евентуалке  сече  растиња  на  деоиицама  проласка  трасе. 
Неопходно  је  због  тога, приликом  поставњања  топловода  или  гасовода, укопавање  
вршити  у  ров, у  што  већој  мери  ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  
могућег  оштећења. При  изградњи  мерно-регулационих  гасних  станица  (МРС) формира  
се  заштитца  мрежа  или  ограда  око  МРС  која  мора  бити  удањена  најмање  3м  од  
спол,вих  зидова  МРс  и  висока  најмање  2м. Растојаве  МРС  од  зграда  и  других  објеiсата  
мора  изноасити  најмање  l0м  (за  притиске  До  7 бара), односно  l5іп  (за  притисісе  веће  од  
7 бара). 

6.12.3. Елсжстролске  комуникације  

У  току  ексллоатације  водова  електронских  комуликација  неМа  негативног  
утицаја  на  ЖИВОТН  средину, а  у  тоlсу  изградње  мо?ке  доћи  до  привремене  деградације  
земњишта  која  се  пеутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  
земњиштем . 

Антенсісе  стубове  и  базне  стадице  пројектовати  у  сісладу  са  ваісећим  
правилницима  и  техничким  прописима. Обапезно  гјоглтовати  све  одредбс  о  начину  и  
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периодима  испитивања, границама  издагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућих  
зрачења. 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  ШІЖИМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  ПИВОИМА  И  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖИВОТHУ  СРЕДИНУ  

Прсма  члалу  16. Закона  о  стратешкој  процени  )ггицаја, Извештај  о  стратеіпкој  
процени  садр)јси  разрађене  смернице  за  планове  или  протраме  на  нижим  хијерархијским  
нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  процена  и  
процену  утицаја  пројеката  на  животну  срсдину, одрсђују  аспекте  заштите  )І(ивотне  
средине  и  друта  питања  од  знаtтаја  за  процену  утицаја  на  животНу  средину  планова  и  
програма  нижег  хијерархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  протрам  саставни  део  одрсђенс  хијерархијске  струЈпуре, 
стратешка  процена  утицаја  на  животну  срсдину  ради  се  у  складу  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  >кивотну  средину  пзтана  или  програма  вшпег  
хијерархијског  нивоа. 

3а  све  пројскте  іcoju се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  
обавеза  предузимања  мера  запітите  животнс  средине, а  за  пројекте  који  моту  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  >кивотну  средину  
и  Уредбом  о  утврјјивању  Листе  пројеката  за  које  јс  обавезна  гтроцена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  мо)ке  захтевати  процена  утицаја  на  животну  срсдину, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цилем  да  се  прикупс  подаци  и  прсдвиде  утицаји  на  здравње  њуди, флору  и  фауну, 
земњиппе, воду)  ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  навсдених  објеката, као  и  мере  којима  се  штетни  утицаји  моту  
спречити , смањити  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОКУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАј{А  (МОНИТОРИНГ) 

Успоставњање  систсма  праћења  компонспата  )І(ивотне  средине, је  део  стратешког  
определења  у  очувању  изузетних  природних  и  !султурно -историјских  вредности  
природнот  добра, уз  одрживо  коришhење  обновњивих  природних  ресурса. Због  тога  
израда  катастра  загаlјивача  на  територији  оnіјітине  и  развој  мониторинг  система  
представла  један  од  приоритета  заштите  )кивотне  срсдине . Резултати  моuиториНта  на  
најбоњи  Начин  осликавају  nромснс  у  времсну  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  
адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  и  тестирања  
исправности  утврђених  nрограма  заштите  и  развоја. 
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јјрсма  члану  69. Закона  о  заппити  животне  средине  ( Службепн  гласвик  РС , бр. 
135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др.загсон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 - 
др.загсон), цијтеви  Програма  праћења  стања  живтне  средине  су: 

обезбеђење  мониторинга ; 

дефннисање  садржине  и  т-гачина  вріпења  мониторннга ; 

одрејјивање  овлашћених  организација  за  обавњање  мопиторинга; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача; 

успоставњање  ипформационог  система  и  дефинисање  вачина  доставЈтања  
податаІса  у  ЦИЈЋ  вођења  интегралног  ісатастра  загађивача  и  

- увођењс  обавезе  извепттавања  о  стању  животне  средине  лрема  прописаном  
садржају  извештаја  о  стању  животне  средине. 

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

- земњиште, 

- воду, 

- ваздух, 

- буку. 

Поред  праtіења  ових  основних  параметара  животне  средине, праге  се  и  други  
параметри  који  указују  на  квалитет  животнс  средине, нпр. иовиторинг  отпада. 

У  цињу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , катсо  би  се  створила  савремсна  
мрежа  која  одговара  свим  европстсим  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  
животнс  средине  веома  важан  сегмснт  наіпст  будућег  развоја  и  просперитета . 

Мониторинг  земњишта   

Активности  на  мониторингу  квалитста  зсмлинпа  на  простору  у  обухвату  Плана  
подразумепају  праћење  стања  и  промена  у  оквиру  сле.дећих  парамстара  землиппа: 

физичко -хемиј  ске  карактеристике  (оппјти  параметри : мехааички  састав, 
кисејјост, садржај  хумуса, садржај  укупног  азота, садржај  каЈіијума, 
фосфора  и  калцијума . Садржај  микроелемената : манган, гво)кђе, бакар  и  
цинк), 

- мнкробиолошке  карактсристике  (садржај  и  бројност  врста). 

Праћење  параметара  квалитета  землишта  је  неопходно  вршити  у  континуитету  
дуги  низ  година, на  одрсђсним  местима  за  које  је  утврђена  евидснтна  угроженост  
параметара  стања  животне  средине. 
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Контролу  квалитета  земњишта  потребно  је  спроподити  у  сјсладу  са  Законом  о  
заштити  )ІсивоТне  средине  ( Службени  гласник  РСтІ, бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 
72/09-др.закон, 43/1 1 -УС, 14/16, 76/18, 95/1 8, 95/1 8 - др.закон), Правилником  о  
Дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  ноди  за  
наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник  РС , број  23/94), 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих , опасних  и  штетних  материја  у  земишту  
( Службени  тдасник бр. 30/18 и  64/19). 

MOBuTOPuHT водс  

Мониторинг  вода  врнји  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  )тсивотне  средине  
(ІІСЛУ?т(бени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-ус  и  
14/16, 76/18, 95/19 , 95/18 - др.закон), 3акоиом  о  водама  ( Службени  гласник  PCІ T, бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 —др.закон) и  другим  важсћим  подзаконским  акгима. 

Испитују  се  следећи  параметри : Температура  воде, Температура  ваздуха  (на  
терену), боја, мирис, видњиве  материје, рН, укупне  суве  материје, жарени  остатак, 
губитак  )Ісарењем, суспендоване  материје, таложне  материје, нРк, ВПК5 
(хомогенизован  узорак), ВПКЅ  (филтрирап  узораг ), амонијак, нитрати, уња  
(уГЛеноТетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, 
детерџеnти  (као  алкилбензол  сулфонат), натријум, укулни  фосфор, утсупии  азот, 
калијум, електропроводњивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  података  за  
прорачуне  nројектовања  система  за  пречишhавање  отпадних  вода, као  и  за  
информисање  и  едукацију  граl)ана  из  ове  области. 

Мопиторинг  ваздvха   

Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  проценс  аерозагађења  на  основу  мерених  или  
процењених  података  и  добијања  информација  о  загађујућuм  материјама , које  
доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  извора  загађења . 

Контролу  квалитета  ваздуха  треба  организовати  таiсо  да  се  прво  извртпи  
идентифијсациј  а  свих  могућuх  присутних  полутаната . Наісон  идентификације  
присутних  полутаната, потребно  јс  организовати  систематстсо  испитивање  квалитета  
ваздуха, мерењем  коицентрације  присутних  загађујућих  материј  а. 

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (іІслужбени  гласник  рстт, бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  
условима  за  моииторит.хг  и  захтевима  квазјитета  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 
11/10, 75/10 и  63/13) и  другим  важећим  подзаісонстслм  актима  који  уређују  ову  област. 
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Мовитојзилг  буке  

Праћсње  иивоа  буке  неопходно  је  изврзлити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  
бухсс  у  животној  срсдини  (тІСлужбени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), Правилнитсом  о  
методама  мерења  буке, садржинн  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  ( тСлужбени  
гласник  РС , број  72/10) и  др.подзаконским  актима  из  ове  области . 

Мовитојзипг  отпада  

Мониторинг  отпада  треба  вршити  ради  изналажења  оптималних  варијанти  за  
рептавање  санације  пасталог  отпада. 

У  циЈЂу  правилног  управлања  отпадом  Неопходно  је  идентифитсовати  све  врсте  
отпадних  материја  којс  he cc генерисати  и  гсласификовати  према  пореклу  (опасан  отпад, 
комуназтни  чврст  отпад, индустријстси  отпад). Посђпање  са  отпадним  материјама  греба  
да  будс  у  сіспаду  са  Заісоном  о  управњању  олтадом  ( Службепи  гласник  РС , бр.  36/09, 
88/10, 14/16 н  95/18 - др.закон), Правилником  о  управњању  медицинсјсим  отпадом  
(,,Службени  гласник  РСс, бе. 48/18), Правилнитсом  о  начину  и  поетулку  управлања  
фармацеутским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр.  49/1 9), и  осталим  подзаісоиским  
актима . 

Прсдвиђаи,е  промена  парамстара  тсвалитста  животне  срединс  на  подручју  плана  
На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  жuвотне  

средине, могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптимаІие  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 

Подаци  о  стању  и  квалитету  )кивотнс  средине  прпенствено  треба  да  буду  
усмерени  на  формирање  информационих  основа  за  фунІсционисање  система, што  значи  
планирано  и  лерманеіггно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  
утврђеним  вредностима  параметара  Ісвалитета  свик  елемената  животне  срсдине. 

Прппрема  и  извођепс  прсвсвтивпих  аістивпости  заштите  животве  средиие  

Превентнвне  аістивности  на  загптити  )кивотне  срсдине  се  припремају  и  изврцјавају  
на  основу  предвиГјања  промена  стања  )ј(ИВотне  средине, и  посредно, на  основу  анализе  
стања  и  квалитета  )кивотне  средине. Припреме  и  извођење  превентивних  активности  на  
заштити  животне  срсдине  треба  да  обухватају : 

- оперативни  план  превентнвних  активх{ости  заіптите  животне  средине, 

- израду  планова  превентивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 

- израду  планова  потребннх  рссурса  за  планиране  превентивне  аІстивности  на  
заштнти  исивотне  среднне, 
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- припрему  неопходнс  опсративне  документадије  за  извођење  превситиввих  
активности, 

- израду  поддога  за  надзор  и  контроЈју  извој)ења  прсвентивних  активиости  заiлтите  и  
конТролу  кваЈпітета  извршених  поступака  на  заштити  ЖИВОТНС  средине . 

9. ГјРТјКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТиЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  и3РАди  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  
процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, прсдлога  рсшСња  за  
сгтречавање  и  ублажавање , односно  предлота  мера  заштите  )І(ИВОТНС  срсдине  у  свим  
фазама  израдс  и  спровођења  плансiсот  доісумента . Методолотија  се  базира  на  
поштовању  3акона  о  заштити  животне  средине, а  прс  свега  3аiсона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  (TСлукбсни  гласниіс  РС , бр.  135/04 и  88/10). 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовоњна  у  примени  стратешке  процене  
прсдстоји  рсшавање  бројних  проблема . У  досадашњој  пратсси  стратешке  процене  
планова  присугна  су  два  пристуnа: 

1) Техничі(и: који  представња  проширсње  методологије  процене  утицаја  
пројеката  на  планове  и  протраме  где  није  лроблем  применити  прииципе  
за  ЕТА  (процену  утицаја  на  Јсивотну  средину), 

2) ттланерстси : који  захтева  битно  другачију  мстодолотију  из  следећих  
разлота: 

- планови  су  знатно  cno)Іcenuju од  пројеката, баве  се  сіраТешким  
питањима  и  имају  мање  дстањних  информација  о  )КивоТНОј  
срсдини, 

планови  се  заснивају  на  концепту  Одр)Т(ивог  развоја  и  у  всћој  
мери  поред  еісолошких  обухватају  друштЈзена  и  економска  
питања, 

због  јсомплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеЈ(ата  у  планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  
матсматичке  методс, 
при  доношењу  одзхука  већи  је  утнцај  заинтересованих  страиа  и  
нарочито  јавности, због  чега  примењене  методе  и  рсзултати  
проценс  морају  бити  разумњиви  учесницима  процеса  процеис. 

Збот  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешћс  
еісспертске  методе  као  што  су: коцтролне  листс  и  упитници, матрице, 
мултикритеријална  анајіиза, просторна  анализа, ЅWOT анаЈјиза, Делфи  мстода, 
оцењивањс  Сколошког  капацитета, анализа  лаица  узрочно-последичних  nеза, нроцена  
повредивОсти , процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примсне  било  које  методе  појавњују  се  матрице  ісојима  сс  
исіінтују  гхроменс  іcoje би  изазізала  имплементација  плана  и  изабраних  варијанти . 
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Матрице  се  формирају  успоставлањем  односа  између  цињсва  пјјана, планских  рсшења  
и  цињева  стратешке  процене  са  одговарајуhим  индикаторима . 

У  овој  стратешкој  процени  примењева  је  Методолотија  тгроцене  која  је  код  нас  
развијапа  и  допуњаваиа  у  последњих  иеколико  годииа  2 и  тсоја  је  углавном  у  
сагласности  са  новијим  приступима  и  улутствима  за  израду  стратешке  процене  у  
Европској  Унији. 

Општи  Методолошки  поступак  тсоји  сс  користи  прилијсом  израде  стратеш iсе  
процене  и  припреме  Извештаја  о  стратеш i(ој  процсни  састоји  се  из  нејсолико  фаза, и  то: 

дефинисање  садр)каја  стра-геЈіпсс  
проценс  — ѕcreenіng фаза  

Дефинисан,е  обима  стратспасе  
процене- ѕсоріпg фаза  

Дсфннисањс  књучних  (битних) 
промена  

4,  
Процсна  у  ужем  смислу  

Прсдвиђање  (сагледавањс) 
последица  

јт  

Одрсђивање  мера  

,Јг  

Контрола  и  рспизија  

ј, 
Имплсменгација  

Стојаиовић  Б. , Процена  у-гицаја  на  жиuотну  срсдииу  и  услови  за  заштиту  и  унапређење  животнс  
срсдине, Сскторски  прилог  за  ,,Генсрапни  план  Приштине , ИАУС, 1996 2 Стојановић  Б., Управњањс  ?КИВОТВОМ  срсдином  у  просториом  и  урбанистичком  планирању  - Стање  и  
лерслективс, у  мог-іографији  Новији  лриступи  и  искуства  у  планирању , ИАУС, 2002, стр. 1 9-140 
Стојановић  Б., H. Cnacuh)  Критички  осврт  на  лримену  закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  

средијју  у  просторном  и  урбанистичком  планирању, ИЗГРАДЊА, Пр.1, 2006, стр. 5-1 1 
A Ѕource Book on Ѕtrategіc Евујгоптnспtаl Aѕѕeѕѕrncnt ofTranѕport lпГгаѕtтuсtuге  Pianѕ  and Programѕ, 

EuropeaІі  Conіmіѕіon DG TREN, BruѕѕeІѕ, October 2005 
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Анализирајући  nоступак  израде  Извештаја, може  се  засњучити  да  се  он  састоји, 
углавном  говорећи  из  четири  фазе: 

- полазне  осноне, анализа  и  оцеца  стања, 

- процена  могућих  утицаја  на  животну  средину, 

мерс  заштите  живоТНс  средине, 

- програм  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  деталније  елаборирањс  појединих  фаза, потрсбно  је  нагласити  да  
свака  фаза  има  својс  спецнфичвости  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  
интсгралиот  планирања  животне  срсдине. 

Извештај  о  стратешкој  nроцени  ради  се  у  фази  израде  Плана  тенералне  рсгулацијс  
радне  зоне  Запад  у  Новом  Саду. Оба  дотсумента  биће  изложена  на  јавни  увид  са  
обезбсђсњем  учешћа  јавности  у  разматрању  Извепtтаја  о  стратешкој  процени  npc 
улућивања  захтева  за  добијањс  сагласности  на  Извештај  о  стратешкој  процени. 

Тсшкоће  при  пзради  Стратсштсе  процене  утицаја  ка  животну  срсдицу  

У  процесу  израде  Стратешке  процсне  утицаја  Плана  на  животну  средину  uucy 
уочсне  тсшкоће  које  би  утицале  на  тотс  и  поступак  nроцснс  утицаја  стратсшког  
ісараістера  предмстнот  гlлана  на  животну  срсдину. За  оцену  стања  животне  срсдине  
извршенајс  процсна  на  основу  nостојећих  података  о  стању  животuе  срединс  планског  
подручја, услова  надлежних  институција, природних  карактеристијса , као  и  друге  
доступнс  документације . 

У  nоступку  израде  Извсштаја, усnоставњена  је  сарадња  са  заинтересованим  
ортанима  и  организацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлсІсним  органом  за  
пословс  заштите  животне  средине. 

Уочене  тешјсоће, значајне  за  квалитетну  nроцсну  стања  животнс  средине  и  тоіс  
процсне  угицаја  стратешјсот  ісаратстера  су: 

- непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратешке  процене  
утицаја  на  )Х(ИВОТН  средину, 

иепостојањс  података  који  се  односе  на  мониториит  животне  срединс  на  
простору  у  обухвату  плана, па  су  сходно  томе  хсоришћени  подаци  за  
мониторипг  са  најближих  мсрних  места, који  ue представЈЂају  рсалну  
слијсу  стања  )тсивотне  срсдине  nредметног  простора . 
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10. ЗАКЈћУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  утпцаја  Плаиа  генералЈте  регулације  Клпничког  цептра  
Војводијје  у  Новом  Саду  урађена  је  у  поступку  израде  Плаиа  гелералпе  регулације  
ТСлиничког  центра  Војводиле  у  Вовом  Саду, па  оспову  Решења  о  изради  стратешке  
процсне  ллана  генсралпе  регулације  І(лииичког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, број  
V-35-142/19 од  04.04.2019. године, која  је  донсла  Градска  улрава  за  урбанизам  и  
стамбене  послове. 

Примењеиа  методолотија  јс  описана  у  претходном  потлавњу  и  сагласна  је  са  
Претпоставкама  којс  су  дефиписане  у  оквиру  Закона  о  стратсшкој  хіроцени  утицаја  na 
жиВоТну  средину, којим  се  дефинише  садржипа  Извештаја  о  стратехшсој  процени  
утицаја. 

На  основу  валоризацнје  простора  п  процењених  угицаја  предложене  су  мере  
којима  се  штетни  утицаји  Могу  сГГСЧИТИ, смањити  иди  ОТКЈТОНИтИ . Мерс  запітите  
животне  срсдине  односс  се  на  укупан  простор  и  непосрсдно  оІсру)кење, на  постојећс  и  
пЈІаниране  активности  и  мерс  заиітите  гсивотне  средине  које  се  односе  на  укупну  
инфраструктуру . 

На  основу  анадизе  постојећих  намена, комуналне  опрсмлснОсти  простора  плана  
и  планираних  атсгнвности, процсњени  су  утицаји  на  ваздух, 3емлиште, подземне  водс, и  
у  складу  са  њима  угврђене  су  мере  заштите. 

Могуће  еколопјко  оптерећење  животне  срсдине  зависи  Од  рсализације  
планиранихактивности , режима  коритнћсња  простора  и  прсдузимања  плаnираних  мсра. 
У  оквиру  овс  стратешкс  процене  посматрани  су  аспеісти  рационалнот  корилтћсња  
землишта  и  оправдапости  инфраструктурног  опрсмања  лростора  плана  Новим  
саобраћајним  површинама  нли  новим  саобраhајним  рсшењима. 

Hnancіco решсњс  усаглапЈено  јс  са  доставњсиим  условима  надлежних  
институција . 

11. КОРИШЋЕј{А  ДОјСУМЕНТАЦИЈА  

- Заі(он  о  заLптити  животнс  средине  (,,Службени  rnacnuіc PC бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др. загсон, 72/09-др. закон, 43/11 -УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/1 8-др. закон), 

- Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  )Г(ИВОТН  средиnу  (,,Службени  тласннк  РС , 
бр. 135/04 и  88/10), 

- Закон  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (тІСлужбени  гласник  PCT, бр.  1 35/04 и  
3 6/09), 

- Уредба  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  којс  је  обавезна  процсна  утицаја  и  Листе  
нројеката  за  које  сс  МоГсе  захтспати  nроцена  утицаја  на  )ТСИВОТН  средину  ( Службсни  
тласник  PcTІ, бр. 114/08), 
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- Закон  о  заштити  ваздуха  (ІіСлужбени  гласник  РС , бр.  36/09, 10/13), 

- Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  
гласник  РС1, бр.  11/10, 75/10, 63/13), 

Уредба  о  грани -тним  вредностнма  емисије  затађујућих  материја  у  ваздух  (,,Службсни  
гласник  РС , бр.  71/10 и  6/11 - исправка), 

Закон  о  водама  (ііСлужбени  гласник  PC,t, бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-
др.закон), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  водс  и  роковима  за  
њихово  достизање  (ііСлужбени  гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 

- Урсдба  о  траничним  вредностима  ітриоритернuх  и  приоритстних  хазардних  
сулстанци  које  загађују  гіовршинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  24/14), 

- Уредба  о  траничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  
водама  и  седимснту  и  роковима  за  њихово  достизање  (ІіСлужбени  гласник  РС , бр. 
50/12), 
Закон  о  запітити  од  буке  у  )Ісивотној  средини  (ііСлужбени  гласник  pC ІІ , бр. 36/09, 
88/10), 

- Правилник  о  методама  мерења  букс, садржини  и  обиму  извсштаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гјјасник  РСі , бр.  72/10), 

Закон  о  улравњању  отпадом  (ТіСлужбени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-
др. закон), 

- Правијјник  о  начину  скпадиштења, паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(ііСлух(бени  гласник  PCіІ,  бр. 92/10), 

- Правилник  о  условима  и  начину  сакупњања, складиштсња  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  сскундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (ііСлу)кбени  гласник  pCіі,  
бр. 98/10), 

- Правилник  о  управњању  медицинским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 48/19), 

Правилник  о  начину  и  постујјку  управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 49/19), 

- Закон  о  заштити  природе  ( Службени  rnacuuic PCІі , бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка  и  
14/16, 95/18-др.закон), 

- 3акон  о  ісултурним  добрима  (Службени  гласник  РС , бр.71/94, 52/11 
- Др. закон  и  

99/11 - др. закон), 

- План  квалитста  ваздуха  у  агломсрацији  ,,Нови  Сад  за  период  20 17.-202 1 .године  
(,,Службени  лист  Града  Нопог  Сада , бр. 49/18), 

- Уредба  о  грапичним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  
земњишту  (,,Службсни  гласиик  РС , бр-  30/18 и  64/19), 
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Правизпјик  о  дозвоњсним  јсоличнНама  огтасних  и  тцтстнис  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  исnитивања  (,,Службени  гласнак  РС  бр. 
23/94), 

Закон  о  заштити  од  ложара  (,,СлужбеІји  тласпик  РС  бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 
- др.закоіі). 

12. ГрАфичји  ПРИЛОЗИ  

1. Извод  и3 Генералног  плана  Града  Новог  Сад А4 
2. Орто.фото  снимак  А4 
3. Пдан  наменс, регулацијс, Нивелације  и  саобраћаја  (извод  из  гтлана) 1:2500 
4. Ннжењерско  - геолонјка  карта  А4 
5. Педолошка  ісарта  А4 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-716/19 
дана: 27. 08. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  стРучНоЈ  контоли  

НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  клиничког  ДЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  
НОВОМ  САДУ  И  ИзВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕјШ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  кЛИнИчКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  НОвОм  САДУ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  генсралне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  
Саду  и  Извсштаја  о  стратепјкој  гіроцени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, обавЈЂснаје  на  80. седници  Комисије  за  планове  
одржаној  23.01 .2020. године  и  на  100. ссдници  одржаној  27.08.2020. године, са  почетком  у  09,00 
часова  у  згради  ЈП Бул. цара  Лазара  број  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату. 

80. седници  присуствовали  су: Радоња  дабстић, председник  І(омисијс, Зоран  Вукадиновић, 
замсник  нредседника  Комисије , Васо  Кресовић, члан  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, 
секретар  Комисије  за  планове. 
100. седниди  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије , Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић, чланови  Комисије  и  
Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присустповали  и  представници  п  вурбанизамт  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, Градске  уіравс  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земиштс  и  инвсстиције . 

Након  уводног  образло?ісења  одговорног  урбанисте  из  Јп  пУрбанизамН  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следећс : 

да  је  Одлука  о  изради  плана  генералнс  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, 
усвојена  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. годинс  
(т iСлу)кбени  лист  Града  Новог  Садатт  број  22/19) са  Регпењем  о  изради  стратешке  проценс  утицаја  
плана  генералнс  регулације  Кпгничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  био  
је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03.06.20 19. године  до  17.06.2019. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  
Саду  на  животну  средину, израдило  је  Јавно  гјредузеће  ттУрбанизамтт  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 



На  80. седвици  одржаној  23.01.2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  
плава  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  том  приликом  
констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42113-УС, 50113-УС, 98113-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.Закон). 
Такође, Комисија  сматра  да  је  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, сачињен  у  
складу  са  чланом  12. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  
гласник  Републике  Србије  бр.135/04 и  88/10). 

Комисија  сматра  даје  потребно  изврпіити  следеће  корекције  у  тексту  Нацрта: 
- На  б. страни  текста  у  делу  ,, 1 .2. Намена  земњишта  у  другом  ставу, потребно  је  извршити  
корекције  које  се  односе  на  услове  за  формирање  грађевинске  парцеле  јер  се  не  издвајају  
парцеле  под  објектима . 
- На  33. страпи  текста  у  делу  ,,Правила  парцелације  у  другом  ставу  потребно  је  такође  
кориговати  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  условима  у  делу  
,,9.З.2. Општеградски  
- Услове  и  мере  зајптите  и  унапређења  животне  средине  ускладити  са  дотавњеним  
мишњењем  Клиничког  центра  Војводине  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 
- Потребно  је  услове  Електродистрибуције  имплементирати  у  Нацрт  плана. 
- Комисија  за  планове  прихвата  да  се  коригује  Нацрт  плана  на  основу  усмених  
консултација  обрађивача  са  представницима  ЈКП  ,,Новосадска  топлана . 

На  100. седници  одр)каној  27. августа  2020. године, Комисија  за  планове  разматрала  је  поново  
Нацрт  плана, који  је  коригован  у  складу  са  Извештајем  Комисије  са  80. седнице  од  23.01.2020. 
године  али  и  у  складу  са  усменим  консултацијама  представника  Службе  изврјпних  органа  Града  
Новог  Сада  и  представника  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. Комисија  за  планове  
је  прихватила  корекције  Нацрта  плана  и  том  приликом  констатовала  да  је  Нацрт  плала  израђен  
у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 3 1/19, 37/19- др.Закон  и  09/20), али  да  су  потребне  корекције  текста  Нацрта  плана. 
Комисија  за  гхланове  сматра  да  је  потребно  кориговати  биланс  поврпіина  у  тачки  ,,1 .3. 
Нумерички  показатењи  јер  је  уочено  неслагање  у  табели  број  1 (површине  јавне  намене) у  
односу  на  укупну  поврпіину  обухваћену  планским  документом . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  
животну  средину  могу  се  упутиги  у  дањи  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Слу)кбени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.Закон  и  09/20). 
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в.д. Начелника  
Градске  управс  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

Извепітај  доставити : 

ј . ЈП  Урбанизаг  Завод  за  урбавизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевивско  земњиніте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађсвинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  залтиту  животне  среднне  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.ин?к.арх. 

Раоњадабстић , дипл.ивж.арх. дсјан  Михајловић  



РЕПУБЛИКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ЈЈЛАHОВЕ  
Број: У-35716/19 
дана: 14.01.2021. године  
НоВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОЕАВЈЈЕНОм  ЈАВНОМ  УВЦДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦиЈЕ  клuничког  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  ноВом  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  утицАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  клиничког  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  НоВоМ  САДУ  НА  
животну  СРЕдИНУ  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  113. (јавној) седници  којаје  одржана  дана  14.01.2021. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сугјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извепггај  обраивача  іілана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду. 

1 13. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  члан  Комисије, Радосав  Шћепановић  члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, усвојена  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Репіењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  живОтну  средину. 

Концептуајјни  оквир  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Бојводине  у  Новом  Саду  биоје  на  раномјавном  увиду  у  nериоду  оД  03.06.2019. године  до  17.06.20 ј 9. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
на  животну  средину, израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  80. седници  одр?каној  23.01.2020. године  Комисија  за  планове  започела  је  стручну  контролу  
Нацрта  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  том  Еіриликом  
констатовајіа  да  је  потребно  извршити  корекције  текста  Нацрта  плана  које  су  наведене  у  Извештају  
о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  гснералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  пре  излагања  најавни  увид. 

На  100. седници  одржаној  27. августа  2020. године, Комисија  за  планоВе  разматралаје  поново  Нацрт  
nѕіaua, којије  коригован  у  складу  са  Извештајем  Комисије  са  80. седнице  од  23.01.2020. године  али  и  у  складу  са  усменим  консултацијама  представника  Службе  изврніних  органа  Града  Новог  Сада  и  
представника  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. Комисија  за  планове  је  прихватила  претходне  корекције  Нацрта  плана  и  том  приликом  констатовала  су  потребне  додатпе  корекције  
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текста  Нацрта  іілана  које  су  наведене  у  Извештају  о  извршеној  стручвој  контроли  Нацрта  нлана  

генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Њвештај  о  стратешкој  процени  

утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  

пре  изЈтагања  најавни  увид. 

Нацрт  плава  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  са  Извештајем  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
на  животну  средину  изложенје  најавни  увид  у  периоду  од  1. децембра  2020. године  до  30. децембра  
2020. године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  1. децембра  2020. године). У  току  
јавног  увида  доставјвеноје  06 (іпест) примедби  штоје  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  HЗ. (јавној ) седници, одржаној  
14.01.2021. године, (чије  оглапјавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) 

разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  
регулације  Клиничког  цевтра  Војводине  у  Новом  Саду. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  06 (шест) 

примедби  на  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду. 

Примедбс  су  доставили : 

1. Клинички  центар  Војводинс , Хајдук  ВеЈЂкоВа  1, Нови  Сад, 

2. Едис  Џиновић , Паје  Маргановића  5, Нови  Сад, 

3. Анђелка  Златковић, Нови  Сад, 

4. Милан  Илијин , Миколе  Кочијјја  16, Нови  Сад, 

5. Универзитет  у  Новом  Саду, Медицински  факултет, Хајдук  Вењкова  3, Нови  

Сад, 

6. Станари  улица  Миколе  Кочиша, Паје  Маргановића , Невесињске , 

Приштинске , Луја  Браја  и  дринске  у  Новом  Саду. 

Примедба  бр. 1  
(Подносилац : Клинички  центар  Војводине, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  комплекс  Клиничког  центра  Војводине  и  састоји  се  из  17 тачака, 
од  1.1. до  L17. У  примедби  се  тражи  следеће : 

L да  се  планирају  објекти  техничког  блока  (ТI и  Т2) као  и  ламеле  Б  и  Ц  Ургентног  центра  за  
које  постоји  грађевинска  дозвола ; узети  у  обзир  да  се  у  склопу  реализације  ламела  Б  и  Ц  
предізиђа  реализација  великог  паркинга  на  простору  сада  планираном  за  централни  трг; 

1.2.за  објекте  који  се  планирају  за  уклањање  у  коначној  етапи  реализације  омогуГіити  

реконструкцнју  и  адаптација; 

I.3.Уколико  постоји  могућност  предвидети  ТС  на  зеленој  површини  између  главног  уЈіаза  

у  КЦВ  и  угла  Хајдук  ВеЈЂкове  и  Футошке  улице; 

1.4. Предвидети  могућност  изградње  зимске  баште  између  објекта  Р4 и  РЗ; 



3 

15. На  месту  ТС  на  улазу  у  кцВ  из  прааца  Улице  Миколе  Кочиша  изграђена  портирница ; 
1.6.За  планирани  немедицински  центар  (зона  изградње  1) предвидети  улаз  са  две  стране  и  

кроз  пасаже; 
1 .7. Омогућити  изградњу  сутеренске  етаже  за  објекат  немедицинског  центра; 
I .8. Предвидети  енергану  на  парцели  број  7668 (целу  парцелу  наменити  енергани  са  

лратећим  објектима): 
l 9. Омогућити  изградњу  сутеренске  етаже  за  планирану  гаражу  северно  од  немедицинског  

центра; 
1.10. да  се  предвиди  да  се  све  инсталације  постав.њају  у  подземне  канале /коридоре  ради  

лактпе  експлоатације  и  одтр?кавања; 
1. 1 1. Планирати  објекат  топле  везе  између  ламела  Е  и  Ц  и  Поликлинике  и  Клинике  за  

интерне  болести, у  складу  са  постојећом  грађевинском  дозволом ; 
Предвидети  евентуалну  могућност  изградње  ламеле  д, у  складу  са  Мастер  планом  за  
Клинички  центар ; 

І .1З. Уз  објекта  техничког  блока  Т2 предвидети  простор  за  смештај  резервоара  за  
косеоник  до  50 тона; 

1.14. Планиране  зоне  изградње  предвидети  тако  да  нису  строго  дефинисане , како  би  се  
објекти  могли  прилагодити  ва)кећим  стандардима  за  изгрању  болничких  и  пратећик  
објеката ; 

1.15. Нумерисати  све  објекте  у  комплексу  КЦВ  бројевима  из  Листа  nепокретности ; 
1.16. У  текстуалном  делу  Плана  кориговати  ограничење  за  употребу  аісгивних  соларних  

система  на  паркинзима , тако  да  се  омогући  максимално  (технички  
изводиво)искоришћење  овог  обновњивог  ресурса; 

. 17. Предвидети  могућност  замене  постојећих  објеката  инфејстивне  кпинике  (објекти  8 и  
9) са  одређеним  повећањем  површине  и  повезивањем  габарита  ова  два  објекта  (у  складу  
са  доставњеном  скицом) 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неоенован , 
уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавЈіом  увпду, осим  за  део  
примедбе  под  тачком  1.5 који  Комисија  за  планове  прихвата. 

Примелба  бр.  2  
(Подносилац : Едис  Џиновић , Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7579 која  се  налази  у  зоuи  резервисаној  за  објекте  
Клиничког  центра. Тражи  се  да  се  за  ове  објекте  планом  омогуће  интервенције  како  би  се  олакшало  
њихово  коришћење  до  привођња  простора  планираној  намени . Конкретно , тражи  се  могућиост  
промене  намене  таванског  простора  у  стамбени , реконструкција  објекта  и  доградња  купатила  до  6 
м2 површипе . 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  бр. 3  
(Подносилац : Анђелка  Златкови l, Нови  Сад) 

гlримедба  се  односи  на  парцелу  број  7659 која  се  налази  у  зони  резервисаној  за  објекте  
Клиничког  центра. Тражи  се  да  се  омогући  легализација  гараже, помоћног  објекта, као  и  подрума  и  
поткровла  стамбеног  објекта . Такође  се  тражи  да  се  изврши  конверзија  землишта  на  коме  се  налази  
породични  објекат  у  приватну  својину . 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  Ііриінедбу, а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  епроведеном  јавном  увиДу  

Примедба  бр. 4  

(Подвосилац : Милан  Илијин, Нови  Сад) 

примедба  се  односи  на  парцелу  број  7633 а  тражи  се  исто  као  у  примедби  број  2. 

Koіwucuja за  платіове  гі Dихвата  примедбу. 

Примедба  бр. 5 
(Гјодносиоци : Универзитет  у  Новом  Саду, Медицински  факултет, Нови  Сад) 

Медицински  факултет  подноси  четири  примедбе  на  Нацрт  Плана: 

5.1. да  се  спратност  планираног  крила  према  Заводу  за  трансфузију  повећа  на  П+4, у  складу  са  
гіланираном  спратношћу  основног  габарита  објеіста, као  и  да  се  у  делу  овог  крила  омогући  смештај  
студената  Медицинског  факултета  и  гостујућих  професора; 

5.2. да  се  омогући  надоградња  зграде  Фармацијс  за  још  једну  етажу, до  спратности  П+2; 

5.3. на  зеленој  површини  између  зграде  Фармације  и  комплекса  Клиничког  центра  планирати  објекат  
галенске  апотеке  габарита  око  100 м2 и  спратности  П+ ј ; 

5.4. да  се  промени  намена  планираног  објекта  уз  продужетак  улице  Новосадскот  сајма  тако  да  се  
уместо  за  доградњу  Завода  за  траігсфузију  крви  Војводине  дланира  за  студснте  стоматологије  
Медицинског  факултета , будући  да  се  објекат  планира  на  парцели  коју  корнсти  Медицински  
факултет  и  да  за  том  наменом  постоји  потреба; габарит  и  сгіратност  објекта  се  могу  задржати, докје  
потребно  укинути  топлу  везу  са  Заводом  за  трансфузију . 

Комисија  за  планове  делими tіно  прпхвата  примедбу , уз  образложеіbе  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду, осим  за  део  примедбе  под  бројем  5.4. 

Комисија  за  планове  прихвата  дсо  примедбе  под  бројем  5.4. с  тим  да  сматра  да  је  Нацрт  плана  
потребно  кориговати  тако  да  се  укине  обавеза  обједињавања  дела  парцеле  7571/7 са  делом  
парцеле  7540/1. 



ѕ  

На  113. (јавној ) седници  комисије  за  плавове  Подпета  С  Допуна  примедбе  бр. 5 (за  део  примедбе  5.4) од  стране  Нокрајивског  секретаријата  за  здравство . У  Допуни  примедбе  се  Тражи  да  се  дозВоли  спратност  објекта  П+2 на  парцели  бр. 757ј/І  КО. Нови  Сад  ј  који  ће  у  ПОТпуносТи  одговарати  стандарДима  и  омогућити  несметано  обавњање  делатности  Клвнике  за  стоматологију  Вој  воднве. 

Комисија  за  плајlове  прихвата  допуну  лримедбе. 

Примепба  б . б   
(Подносиоци : станари  улица  Миколе  Кочиша, Паје  Маргановића, Невесињске, Принјтинске , Луја  Браја  и  дринске  у  Новом  Саду) 

Станари  породичних  објеката  који  се  налазе  на  простопру  западно  од  комплекса  Клиничког  
центра  Војводине  подносе  три  примедбе : 

а. првом  примедбом  се  тражи  исто  пјто  и  у  примедби  број  2, за  цео  простор  на  
коме  се  налезе  постојећи  породични  објекти: 

b. да  се  не  планира  паркинг  уз  Улицу  Миколе  Кочиша  (најужном  делу  парцеле  
број  7663/1) већ  да  се  на  овом  nростору  задржи  постојећа  зелена  површина  
коју  су  уредили  становnици  постојећих  кућа, или  да  се  евентуално  паркинг  
планира  на  северном  делу  исте  парцеле , на  простору  на  ком  се  сада  планира  
зелена  повріцина ; 

с. предлаже  се  да  улице  Миколе  Кочиша  и  Приштинска  будуједносмерне  осим  за  возила  КЦВ  и  станаре  тих  и  околних  улица, као  и  да  се  поставе  лежећи  
полицајци  и  саобраћајни  знаци  ограничења  брзине. 

Примедбује  потпнсало  59 станара  предметног  подручја . 

Комисија  32 планове  делимичио  прихвата  примедбу , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  иеоснован , уз  образложење  дато  у  Извеіптају  обрађивача  о  спроведеиом  јавном  увиду. 

*** 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  текст  Нацрт  плана  кориговати  Тако  да  се  из  тексТ2 Нацрта  избрише  могућвост  одступања  до  1О% у  односу  на  хоризонталне  габарите  планираних  објеката  дефинисапих  на  графичком  делу  Нацрта  плана. 

Сходно  члаиу  50. Закона  о  плапирању  и  изградњп , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  на  вадлежно  Постугіање . 
Након  поступаІbа  по  овом  Извевзтају , обрађивач  плана  ће  плаиски  докумепт  доставити  Надлежвом  оргапу  градске  угіраве  ради  упућивања  у  процедуру  допојцења. 
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ПРЕдсЕдНи,к4 оМИсИЈЕ  

 

В.д. Начелника  

Градс l(е  управе  за  урбанизам  и  гревинске  послове  

 

Раоња  дабстић , дипл .инж.арх. 

 

  

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ : 

ј . Васо  Крссовић , дипл.иН)І(.арх. 

2. Нада  Милић, дипл .внж.арх. 

З . Зоран  Вукадиновић , дипл .инж.саобр. 

4. Радосав  Шћспановић , дипл.инж.арх. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОВи  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-716/19 
дана: 14.012021 године  
нОВи  САД  

ИЗВЕнЈТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАиНТЕРЕСОВАјјјІХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАциЈЕ  кЈјинuІПог  ДЕНТРА  ВОЈВОДјІтІЕ  У  НОВОМ  САДУ  

HA ЖИВОТНУ  СРЕДиНУ  

Извештај  о  стратегігкој  процени  утицаја  плана  тенералне  регулације  Клиничког  цектра  Војводине  у  Новом  Са,цу  на  животну  средину  израдило  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  лослове  је, на  основу  члана  1 8. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  135/2004 и  88/10), дана  18. 11.20 19.године  доставијја  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  дентра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животау  средину  заинтересованим  органима  и  организацијама  на  мипјњење, и  то: Градској  управи  за  заштиту  животне  средине, Заводу  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Министарству  одбране  (Управа  за  инфраструктуру ), Телеком  Србија, ЈКП MyfІ  Републике  Србије  (Сектор  за  ванредне  ситуације ), Јкп  ,,Водовод  и  канализација  ікгі  ,,Градско  зеленило , ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , Јп  Uсрбијатас ?І, Л(П  ,,Новосадска  топлана , Јкп  ,,Чистоћа , ЈВП  ,,Воде  Војводине  покрајинском  заводу  за  заштиту  природе. 
Од  позвалих  органа  и  оргапизација  своје  мишњење  су  пре  јавног  увида  доставили : ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , Телеком  Србија, Завод  за  заштиту  сnоменика  културе  Града  Новог  Сада, Министарство  одбране  (Управа  за  инфраструктуру) кп  ,,Градско  зеленило , Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  JkH Муп  Републике  Србије  (Сектор  за  ванредне  ситуације), ЈВГI ,,Воде  Војводине  ЈП  Србијагас  Јкп  ,,Чистоћа  и  Покрајинском  заводу  за  заштиту  природе. 
Приститла  мишњења  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  nлана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  разматрана  су  на  80. седници  Комисије  за  планове, одржаној  23.01.2020. године. Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  24. 1 1 .2020. године  утврдио  Нацрт  гілана  генералне  регулације  kлиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  изложио  га  најавни  увиду  периоду  од  01. децембра  2020. године  до  30. децембра  2020. године . Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  ллана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извемтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војподине  у  Новом  Саду  ва  животну  средину. 



У  току  трајањајавног  увида  није  билопримедби , гјредлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извепітају  о  стратеuікој  процени  утицаја  іілана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  
одржанаје  на  113. (јавној ) седници , одржаној  1401.2021. године, заједно  са  расправом  
о  Нацрту  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду. 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  на  животну  средину. 

Комисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извеілтај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  на  животх-іу  средину  заједно  са  Извепітајем  Комисије, сагласно  члану  21. 

закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину , достави  Градској  улрави  за  
заштиту  ?кивотне  средине  ради  прибавњања  сагласности . 

Вд  НАЧЕЛНІІКА  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124

