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

ЗАКЈБУЧАК  

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

2. Заклучак  са  0длуком  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број: 35-972/2020-1 
12. март  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc ЈелеаоигмтГадомировић  



На  основу  члана  35. став  6. Закона  о  планирању  и  изградни  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка , 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 
50/13 ус, 98/13 ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон  и  9/20) и  члаиа  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

(ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) 

Члан  1. 

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

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваће u је  део  подручја  у  обухвату  
Пјгана, у  Катастарској  општини  (у  дањем  тексту : КО) Каћ  и  КО  Ченеј  унутар  описане  
границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  измена  и  допуна  Плана  (унутар  КО  Каћ), утврђена  
је  тачка  на  пресеку  северне  границе  парцеле  број  6617 (атарски  пут) и  северне  планиране  
регулационе  линије  државног  пута  ІБ-12 у  источном  делу  Плана . Од  ове  тачке  у  nравцу  
запада  граница  прати  северну  границу  парцела  бр. 6617 (атарски  пут), 6510, 4537, 6630, 
4536, 6509 (индустријска  пруга), 6631 (атарски  пут), 6633 (саобраћајница ). дање, граница  
прелази  у  КО  Ченеј  и  прати  јужну  границу  парцеле  број  4184 (индустријска  пруга) до  
пресека  са  западном  границом  парцеле  број  3748/2. Од  ове  тачке, граница  скреће  ка  југу, 
прати  западну  границу  парцеле  број  3748/2 до  југозападне  границе  поменуте  парцеле . 
дање, граница  скреће  ка  југоистоку  и  прати  југоза nадну  границу  парцела  бр. 3748/2, 
3747/2, 3746/4, 3746/5, 3746/6, 3745/2, 3744/3, 3744/4, 3743/2, 3741/2, 3740/2, 3738, 3737, 
3736, 3733/3. 3733/4, 3731, 3729, 3725/2, 3726/2, 3723/2, 3724/3, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 
372 і , 3720/2, 3717/2, 3716 и  4172 и  продуженим  правцем  југозападне  границе  парцеле  
број  4172 долази  до  границе  КО  Ченеј  и  КО  Каћ. Од  ове  тачке, граница  скреће  ка  југу, 
прати  границу  КО  Ченеј  и  КО  Каћ  и  долази  до  тачке  број  18 која  је  тачка  разграничења  
КО  Каћ  и  КО  Нови  Сад  111. дање, граница  скреће  ка  истоку, прелази  у  КО  Каћ  и  прати  
јужну  границу  парцеле  број  6515 (државни  пут  ЈБ-12), пресеца  парцелу  број  6509 
(индустријска  пруга) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр! 4600, 6512 (државни  пут  IБ-12) и  
6509 (индустријска  пруга), наставња  у  правцу  истока , прати  јужну  границу  парцеј iе  број  
6512 (државни  пут  IБ-12), западну  и  јужну  границу  парцеле  број  4599/1 и  западну  
границу  парцеле  број  4712 и  долази  до  пресека  са  управним  правцем  повученим  из  
југозападне  преломне  тачке  границе  парцеле  број  6464 (канал). дање, граница  прати  
описани  правац, јужну  границу  парцела  бр. 6464 (канал) и  4712, југоисточну  границу  
парцеле  број  6465 (канал ) до  крајње  источне  нреломне  тачке  парцеле  број  6465 (канал). 
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Од  ове  тачке, граница  наставња  у  правцу  истока  правцем  паралелним  сајужном  границом  
парцеле  број  4724, у  дужини  од  110 м, затим  граница  скреће  ка  североистоку  и  долази  До  
тромеђе  парцела  бр. 4712, 4778/1 и  66Ѕ6 (саобраћајница ). дање, граница  прати  јужну  
границу  парцеле  број  6686 (саобраћајница ), скреће  ка  западу  и  прати  северну  границу  
парцела  бр. 6686 (саобраћајница ) и  4712 до  пресека  са  источном  границом  парцеле  број  
4599/1. Од  ове  тачке, граница  наставња  у  правцу  севера, прати  источну  границу  парцеле  
број  4599/1 и  њеним  продуженим  правцем  пресеца  парцелу  број  6512 (државни  пут lБ-12) 
и  парцелу  број  4494/3 и  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  4494/2. дање, граница  
скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  парцела  бр. 4494/2, 4493/2, 4492/2, 4491/2, 4490/2, 
4489/2, 4488/2, 4487/2, 4487/1, 4484/4, 4484/5, 4484/2, 6626/1, 4389/2, 4388/2, северну  
границу  парцеле  број  6512 (државни  пут  јБ-12), северну  регулациону  линију  петње  
,,Каћ , северну  регулациону  линију  др?кавног  пута  јБ-12 До  тромеђе  парцела  бр. 4258/2, 
4258/3 и  4257, затим  у  правцу  севера  прати  границу  парцела  бр. 4258/2 и  4257 до  пресека  
са  северном  планираном  регулационом  линијом  режијске  саобраћајнице . дање, граница  
прати  северну  планирану  регулациону  линију  ре)кијске  саобраћајнице , пресеца  атарски  
пут  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  измсна  и  допуна  Плана . 

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

Члан  2. 

У  Плану  одењак  ,,2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  ,,Табела  1. Биланс  
површина  у  оквиру  обухвата  плана , у  делу  ,,Поњопривредно  земњиште  број : 
,,41.942,40 замењује  се  бројем : ,,41.805,43, а  број : ,.59,99 замењује  се  бројем : У  
делу  ,,Грађевинска  подручја  насела , грађевинско  земњиште  у  атару  (гробња, радне  зоне, 
турист. спорт. рекреативне  површине , специјална  намена) број : ,,17,115,37 замењује  се  
бројем : а  број : ,,24,48 замењује  се  бројем : ,,24,7. 

У  ставу  10. у  првој  алинеји  проценат : ,,3,О6 %, замењује  се  процентом : ,,3,25 %, а  
у  трећој  алинеји  проценат : ,,1,22 % замењује  се  процентом : ,,1,44 %. 

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

У  ,,Табели  2: Учешће  грађевинског  земњишта  и  атара  у  површини  катастарских  
општина  у  делу  ,,Каћ  број : ,,6020.82 замењује  се  бројем : број : ,,9 ј ,91 
замењује  се  бројем : ,,75,5, 

 број : замењује  се  бројем : ,,6408,75, број : ,,87.50. 
замењује  се  бројем : број : ,,936.11 замењује  сс  бројем : а  број : ,,12.50 
замењује  се  бројем : 

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

општини  ІІови  Сад  Град  и  у  АП  Војводини  у  делу  ,,Њиве  број : .,44867 замењује  се  
бројем : а  у  делу  ,,Поњопривредно  земњиште  број : замењује  се  бројем : 
,,49627. 

У  ,,Табели  5. Биланс  поњопривредног  земњишта  по  културама  у  атару  у  делу  
,.Каћ  број : замењује  се  бројем : ,,5594,42, број : замењује  се  бројем : 

број : ,,5778,99 замењује  се  бројем : број : замењује  се  бројем : 
,.95,89, а  број : 6065,15 замењује  се  бројем : ,,5878,61. 
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У  делу  ,,Укупно  број : ,,3948 ј ,О1 замењује  се  бројем : ,,39338,8, број : ,,98,О1 
замењује  се  бројем : ,.98,ОО , број : ,,40283,87 замењује  се  бројем : број : ,,93,98 
замењује  се  бројем : ,,93,96, а  број : ,,42863,08 замењује  се  бројем : ,,42720,87 

У  оделку  ,,3. МРЕЖА  HACEJhA, ДИСТРИБУЦИ .ЈА  СЛУЖБИ  И  
ДЕЛАТНОСТИ  пододелак  ,,3.2. Просторни  развој  и  диетрибуција  привредних  
делатноети  подтачка  ,,3.2.1. дистрибуција  привредних  делатности  унутар  насења  
став  4. прва  реченица  број : ,,1761,9 ћа  замењује  се  бројем : ,,1898,87 ћа . 

У  ставу  10. друга  реченица  број : ,,124,О  ћа  замењује  се  бројем : ,,263 ћа , а  у  ставу  
11. трећа  реченица  број : ,,49,О  ћа  замењује  се  бројем : ,,188 ћа . 

У  одењку  ,,4. ПРОСТОРНИ  РАЗВОЈ  CAOBPATIAJA H 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ  СИСТЕМА  пододелак  ,,4.3. Енергетска  инфраструктура  
подтачка  ,,4.3.1. Електроенергетски  систем  став  5. у  табели  после  речи: ,,ТС  ,,Ковил. 
Северозападно  од  насела  Ковил  додају  се  речи : ,,ТС  ,,Каћ  У  радној  зони  насела  Каћ . 

У  табели  ,,далеководи  (ДВ) 400 kV,11O kV u кабловски  (КВ) 110 kV водови  
после  речи: ,,дВ  110 kV за  ТС  Ј-јови  Сад  7 и  ТС  Нови  Сад  1 од  ТС  1Нови  Сад  3 
додају  се  речи : ,,ДВ  110 kV за  ТС  

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

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

После  пододелка  ,,7.2. Уелови  за  уређивање  туристичко-сиортско -
рекреативних  површина  додаје  се  нови  пододелак  ,,7.3. Услови  за  уређивање  и  
изградњу  привредних  делатности  - део  радне  зоне  y kO KaІі, са који  
гласи: 

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

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

На  остатку  обухваћеног  простора  задржава  се  поњопривредно  земњиште  које  се  
спроводи  на  основу  планова  генералне  регулације  насењених  места  Каћ  и  Ченеј , осим  
землишта  које  се  издваја  за  две  ретензије , јужно  од  ДП  12, и  спроводе  на  основу  овог  
плана . Планирају  се  и  значајни  енергетски  коридори  који  се  дефинипіу  овим  планом . 
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Радна  зона  планира  се  на  површини  од  19Q47 ћа  као  вишенаменски  простор  за  
примарне , секундарне  и  терцијарне  делатности . Омогућава  се  формирање  мањих  или  
већих  пословних  комплекса, у  складу  са  планским  nараметрима . 

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

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

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

Опис  границе  локалитета  радне  зоне  са  окружењем  

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  обухвата  грађевинско  подручје  у  ко.  Каћ  и  ко  Ченеј  унутар  описане  границе . 
За  почетну  тачку  описа  границе  локалитета  радне  зоне  са  окружењем  (унутар  КО  

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

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  обухвата  369,54 ћа. 

Опис  граница  грађевинског  земњипіта  изван  насењеног  места  за  подручја  
која  се  реализују  на  основу  овог  плана  

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

За  почетну  тачку  описа  радне  зоне  утврђенаје  тачка  на  тромеђи  парцела  бр.  6512 
(ДП  12), 6509 (индустријска  пруга) и  6636 (пут). Од  ове  тачке  у  правцу  североистока  
граница  прати  источну  границу  парцела  бр. 6509 (индустријска  пруга) и  6510 
(индустријска  пруга) и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 6506, 6510 (индустријска  пруга) и  
6617 (nут), затим  скреће  кајугоистоку , прати  северну  границу  парцеле  број  6617 (пут) до  
пресека  са  продуженим  правцем  северне  планиране  регулационе  линије  режијске  
саобраћајнице . дање, граница  скреће  ка  југозападу , прати  претходно  описан  правац  в  
северну  планирану  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  тромеђе  парцела  бр. 
4257, 4258/1 и  4258/2, затим  скреће  кајугу, прати  источну  границу  парцеле  број  4258/2 и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4257, 4258/2 и  4258/3. дале, граница  скреће  ка  западу, 
прати  јужну  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  тромеђе  парцела  бр. 4527/2, 
6636 (пут) и  6527/1, затим  скреће  ка  југу  и  западу  пратећи  границу  парцеле  број  6636 
(пут) и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  землиште  изван  населеног  
места  намењеног  за  радну  зону  северно  од  дП  12. Од  овог  грађевинског  земњишта  изван  
населеног  места  намењеног  за  радну  зону  сверно  од  дП  12 издваја  се  део  који  остаје  
намењен  за  полопривредно  землиште, унутар  описане  границе : за  почетну  тачку  описа  
утврђена  је  тачка  на  пресеку  источне  планиране  регулационе  линије  саобраћајнице  и  
правца  који  је  паралелан  северној  регулационој  линији  планиране  трансформаторске  
станице  на  растојању  од  30 м. Од  ове  тачке  у  правцу  истока  граница  прати  претходно  
описан  правац  до  пресека  са  границом  парцела  бр. 4515/1 и  4514/1 (пут), затим  скреће  ка  
југозападу , прати  границу  парцела  бр. 4515/1 и  4514/1 (пут) до  пресека  са  северном  
планираном  регулационом  линијом  режијске  саобраћајнице . дале, граница  скреће  ка  
западу, прати  северну  планирану  регулациону  линију  режијске  саобраћајнице  до  пресека  
са  источном  планираном  регулационом  линијом  саобраћајнице , затим  скреће  ка  северу, 
прати  источну  планирану  регулациону  линију  саобраћајнице  и  долази  до  почетне  тачке  
описа  границе . 
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Грађевинско  земњиште  изван  насењеног  места  површине  од  1,36 ћа  намењено  за  
приступни  пут  и  ретензију  југозападно  од  ДП  12 у  КО  Каћ  планира  се  унутар  описане  
границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  земњишта  изван  насењеног  места  
намењеног  за  приступни  пут  и  ретензију  југозападно  од  ,ЦП  12 утврђена  је  тачка  на  
тромеђи  парцела  бр. 65і2 (дјј  12), 4599/1 и  6687/1 (пут). Од  ове  тачке  у  nравцу  југа  
граница  прати  западну  границу  парцела  бр  6687/1 (пут), 4713/1 и  источну  планирану  
регулациону  линију  приступног  пута  и  долази  до  северне  границе  парцеле  број  6464 
(канал), затим  скреће  ка  западу, прати  северну  границу  парцеле  број  6464 (канал) до  
пресека  са  западном  планираном  регулационом  линијом  приступног  пута. даЈве, граница  
скреће  ка  северу, прати  западну  плаіирану  регулациону  линију  приступног  пута  до  
пресека  са  јужном  планираном  регулационом  линијом  ретензије , затим  скреће  ка  западу  и  
ка  северу  пратећи  јужну  и  западну  планирану  регулациону  линију  ретензије  и  долази  до  
пресека  са  јужном  границом  парцеле  број  4599/1. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
североистоку , прати  јужну  границу  парцеле  број  4599/1 до  пресека  са  западном  
планираном  регулационом  линијом  ретензије , затим  скреће  ка  северу, прати  заnадну  
планирану  регулациону  линију  приступног  пута  до  пресеке  са  јужном  границом  парцеле  
број  6512 (ДП  12). дање, граница  скреће  ка  истоку, прати  јужну  границу  парцеле  број  
6512 (ДП  12) и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  земњиінта  изван  
насеЈЂеног  места  намењеног  за  приступни  пут  и  ретензијујугозападно  од  ДП  12. 

Грађевинско  земњиште  изван  насењеног  места  од  1,33 ћа  намењено  за  ретензију  
југоисточно  од  ДП  12 у  КО  Каћ  планира  се  унутар  описане  границе. 

За  почетну  тачку  описа  границе  грађевинског  земњишта  изван  насењеног  места  
намењеног  за  ретензију  југоисточно  од  дП  12 утврђена  је  тачка  на  пресеку  северне  
планиране  регулациове  линије  ретензије  и  северну  границе  парцеле  број  6465 (канал). Од  
ове  тачке  у  правцујугозапада  граница  прати  северну  границу  број  6465 (канал) до  пресека  
са  јужном  планираном  регулационом  линијом  рстензије, затим  скреће  ка  северозападу , 
прати  јужну  планирану  регулациону  линију  ретензије  до  пресека  ка  западном  планираном  
регулационом  линијом  ретензије . дање, граница  скреће  ка  североистоку , прати  западну  
планирану  регулациону  линију  ретензије  до  пресека  са  северном  nланираном  
регулационом  линијом  ретензије , затим  скреће  ка  истоку, прати  северну  планирану  
регулациону  линију  ретензије  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  грађевинског  
земњиілта  изван  насењеног  места  намењеног  за  ретензијујугоисточно  од  дП  12. 

7,3.1. Правила  уређења  

Намена  земњинјта  са  поделом  на  просторне  целине  

Локалитет  радне  зоне  је  саобраћајном  мрежом  подењен  на  12 урбанистичких  
блокова. 
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Блок  1, у  коме  се  налази  постојећа  станица  за  снабдевање  горивом , намењен  је  за  
секундарне  и  терцијарне  делатности . 

Највећи  део  простора  намењен  је  за  примарне , секундарне  и  терцијарне  делатности . 
Планира  се  11 блокова  (блокови  2-12) који  су  ограничени  атарским  путевима, који  су  
планирани  за  проширење  у  нове  саобраћајнице . Поред  њих, саобраћајну  мрежу  чини  и  
Летњи  пут  Каћ  - Римски  јланчеви  и  планирана  режијска  саобраћајница , која  се  наслања  
на  гјостојећу  петњу  ДП  12 и  државног  nута  ІІА  реда  ознаке  129 (Каћ  - Шајкаш  - Тител  - 
Перлез  - Ковачица  - Сечањ  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Jaіna 
Томић)) који  пролази  кроз  Каћ. У  западном  делу  обухваћеног  простора , ван  локалитета  
радне  зоне, уз  режијску  саобраћајницу , планира  се  трансформаторска  станица  (у  дањем  
тексту: ТС). Уз  ову  режијску  саобраћајницу  планирају  се  и  две  црпне  станице  и  мерно-
регулациона  гасна  станица . 

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

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

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

Нумергічки  показатењи  

Укупна  површина  простора  радне  зоне  са  окружењем 369,54 Iіa. 
Повргпина  локалитета  радне  зоне  (простор  за  привредне  делатности ) 190,47 ћа. 
Површина  простора  ван  радне  зоне  (поњопривредно  земњиште ) 179,07 іia. 

Табела  број  1: Биланс  површина  локалитета  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Новршина  (ћа) Проценат  

Радна  зона  - секундарне  и  терцијарне  делатности  1,60 0,74 
Радна зона - примарне , секундарне и терцијарне  
делатности  16567 

Трансформаторска  станица  12,24 6,13 
Мерно-регулациона  гасна  станица  0,02 0,01 

Хидротехнички  објекат  (црпне  станице ) 0,04 0,02 
Саобраћајне  површине  10,9 6,22 
укупНО  190,47 100 
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Табела  брQј  2: Биланс  поврпіина  простора  ван  локалитета  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  (ћа) Проценат  

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

Мелиорациониканали  1,36 1,69 
Поњопривредно  земњиште  174,06 93,32 

укуПНО  179,07 100,00 

План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацнІом  

Повргвине  јавне  намене  

Од  целих  и  делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  јавне  намене  гірема  
графичком  nриказу  дР-3 ,,План  саобраћаја , нивелације  и  регулације  са  планом  регулације  
површина  јавне  намене  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ , у  размери  1:2.500. 

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

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

- ретензија: део  парцеле  број  4712; 
- црпна  станица: делови  парцела  бр.  4385/1, 4508/1, 4509/1; 
- мерно-регулациона  станица: део  парцеле  број  4388/1; 
- ТС: делови  парцела  бр. 4384/1, 4520/1, 4521/1, 4522/1. 
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У  случају  неусаглапіености  бројева  наведеннх  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  ДР-3, 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  које  су  дате  на  графичком  
iiриказу . 

План  нивелације  

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  налази  се  на  надморској  висини  од  78,50 м  до  
82,50 м. Планиране  саобраћајнице  у  највећој  мери  прате  постојећи  терен . Уздужни  
падови  су  испод  1 %, а  најчешће  око  Q2 %. Након  деталнијих  снимања  терена  у  оквиру  
пројектовања  саобраћајница , могућа  су  одређена  одступања , тако  да  нивелациони  план  
представла  основу  за  далу  разраду . Остало  землиште  треба  уредити  након  реализације  
саобраћајница . У  оквиру  датог  нивелационог  решења  дозвоњена  су  одступања  уз  
поштовање  основне  концепције  Плана . Планиране  коте  заштитног  тротоара  објеката  вијіје  
су  за  0,2 м  од  нивелете  саобраћајнице , односно  треба  их  ускладити  са  нивелетом  
планиране  саобраћајнице , а  рачунати  са  попречним  падом  од  2 %. 

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

Трасе, коридори  и  капацптети  инфраструктуре  

Саобраћајна  инфраструктура  

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

У  постојећем  стањује  радна  зона  друмским  саобраћајем  директно  повезана  на  дП  
12, Саобраћајни  прикњучакје  реализован  на  км  179+541 преко  раскрснице  у  нивоу  и  то  са  
Општинским  путем  Каћ  Римски  Шанчеви . Поред  овог  општинског  пута  радна  зона  је  
опслужена  и  сервисном  саобраћајницом  која  је  паралелна  са  ДП  12 као  и  мрежом  
постојећих  атарских  путева  мале  ширине  na je мимоилажење  или  претицање  на  њима  
веома  отежано . 

директан  излазак  радне  зоне  на  ДП  12 омогућује  у  садапјњем  стању  брзу  
конекцију  са  државним  путем  ј  реда  ознаке  АІ  (стара  ознака  Е-75) (државна  граница  са  
Мађарском  (гранични  прелаз  Хоргош ) Нови  Сад  Београд  - Нијл  Врање  - државна  
граница  са  Македонијом  (гранични  прелаз  Прецјево)), (у  дањем  тексту: ДП  АI), а  у  
будућности  и  са  државним  путем  ІБ  реда  ознаке  21 (Нови  Сад  Ириг  - Рума  - Шабац  - 
Коцењева Вањево  - Косјерић  - Пожега Ариле Ивањица  - Сјеница) тј . тзв , 
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,,Фрушкогорским  коридором  (у  далем  тексту : ДП  21). Поред  овога, у  будућности  ће  
бити  омогућено  и  остваривање  везе  са  железничким  саобраћајем  преко  Индуструјског  
колосека  ка  Рафинсрији  ,,Нови  Сад , одНосно  преко  Локалних  железничких  пруга  бр. 304 

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

Основу  саобраћајног  система  радне  зоне  чине  постојеће  саобраћајне  површине , 

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

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

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

Анализа  токова  путничког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зона  поред  северног  
приклучка  на  дП  12 треба  да  буде  повезана  и  са  његове  ју)кне  стране, а  све  у  цињу  
растерећења  Каћке  петле  и  омогућавања  бржег  и  лакшег  приступа  радној  зони  из  правца  
Новог  Сада  и  3рењанина . 

Јавни  превоз  

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

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  

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

Најважнија  бициклистичка  стаза  је  планирана  дуж  ДП  2, односно  ду)к  сервисне  
саобраћајнице  која  је  паралелана  са  дП  2. Бициклистичка  стаза  је  једнострана  али  
планирана  за  двосмерви  саобраћај  и  омогућује  везу  са  планираним  бициклистичким  
стазама  дуж  дП  21 као  и  будућу  бициклситичку  везу  ка  Жаблу, зрењанину  и  І-јовом  
Саду. 
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Пошто  афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму  
како  би  се  овај  вид  превоза  јпто  више  популаризовао , Планом  се  оставња  могућност  
изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза, иако  ове  саобраћајпе  површине  нису  уцртане  
у  графичком  приказу  др-3, или  у  карактсристичном  попречном  профилу. Услов  за  
реализацију  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе . 

Поред  бициклистичких  стаза  Планом  се  оставња  могућност  и  изградње  
бициклистичких  паркинга  пстог  или  већег  капацитста  као  и  паркинга  за  путничке  
аутомобиле . 

Станица  за  снабдевање  горивом  

Постојећа  станица  за  снабдевање  горивом  се  задржава, а  омогућава  се  и  
проширење  њеног  садржаја , у  складу  са  условима  дефинисаним  у  подтачки  7.3.2. 
,,Правила  грађења , у  делу  ,,Услови  за  реализацију  саобраћајних  

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

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

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

Паркирање  

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

На  слободним  површинама  унутар  радних  комплекса , где  се  планирају  нови  радпи  
простори  формираће  се  наркинг  простори  за  путничка  возила  (на  три  радника  једно  
возило ) по  принципу  паркирања  на  сопственој  парцели  или  у  складу  са  нормативима  
зависво  од  функције  комплекса . Паркинзи  за  теретна  возила, аутобусе  и  радне  матнине  се  
дозвоЈЂавају  према  nотребама  корисника  али  искучиво  на  сопственим  парцелама . 
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Табсла  број  3: Нормативи  за  паркирање  путничких  аутомобила  у  зависности  
од  намене  објеката  

Објекти  Тип  објекта  Јединица  мере  
Јед  н  о  
паркинг  
место  на: 

администрација , 
индустрија , 
занатство , 
образовање , 
рекреација  

управно-административни  објекат  
м2  
запослеи  

40-60 
5-7 

комунална  предузећа  
м2  
запослегј  

25-35 
3-5 

! агенције  
м2  
запослен  

25-35 
3-5 

пословни  простор  
м2  
запослен  

45-60 
7-9 

индустрија  
м2  
запослен  

100-150 
15-50 

електро-сервис  
м2  
запослен  

30-60 
4-6 

занатске  радње  
м2  
запослен  

60-80 
3-5 

магацини  и  складијпта  запослен  3-5 

продавнице  робне  куће  
м2  
заnослен  

100-150 
25-60 

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

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

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

Водна  инфраструктура  

Снабдевање  Водом  

Снабдевање  водом  радне  зоне  решава  се  преко  планиране  водоводне  мреже, са  
повезивањем  на  водоводпи  систем  Града  ј-Іовог  Сада. 

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

мм, која  ће  повезати  водоводни  систем  Града  Новог  Сада  и  насења  Каћ. 
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Унутар  радне  зоне  нланира  се  изградња  секундарнс  водоводне  мреже  дуж  свих  
планираних  саобраћајница  где  то  околна  намена  простора  захтева! Планирана  сскундарна  
водоводна  мрежа  биће  профила 00 и  150 мм, повезаће  се  на  планирану  примарну  
водоводну  мрежу  и  функционисаће  каоједна  целина! 

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

водама. 

Одвођење  отпад tтих  и  атмосферских  вода  

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

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

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

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

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

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

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

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

Квалитет  отпадних  вода  које  се  могу  упустити  у  канализациони  систем  дефинише  
надлежно  комунално  предузеће  уколико  су  услови  за  упујлтање  у  канализациони  систем  
којим  управња  надлежно  комунално  предузеће  строжи  од  услова  датим  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  ( Сл.  гласник  РС , бр.  67/H, 48/12 и  І /16). У  супротном  технолошке  отпадних  
вода  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Отпадне  воде  
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које  не  задоволавају  тражени  квалитет, морају  се  претходно  третирати , односно, 
пречистити  до  nрописаног  квалитета , а  прс  упуштања  ујавну  канализацију . 

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

Одвођење  атмосферских  вода  решава  се  преко  nланиране  канализационе  мреже  
атмосферских  вода, са  оријентацијом  на  постојеће  мелиорационе  канале, који  
функциониніу  у  склопу  мелиорационог  слива  .,Ковил . У  питању  су  канали  К-612 и  К-

611. 
Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  

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

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

У  цињу  контролисаног  иснуштања  атмосферских  вода  са  парцеле  корисника , 

максимална  количина  атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  планирану  
уличну  атмосферску  канализацију , ограничава  се  на  Q = 30 і /ѕ/ha ca водонеnропусних  
површина  (кровови  и  манипулативне  површиuе) при  прорачуну  са  количином  која  
одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - усвојити  120 1/ѕ/ha, 

Атмосферске  воде, преко  Q = 30 1/ѕ/ha, Mopajy ce ретензионирати  у  оквиру  
комплекса  и  временски  одложено  испугнтати  у  канализациони  систем . 

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

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

Атмосферске  воде  из  централних  ретензија  ће  се  одводити  у  постојеће  
мелиорационе  канале, који  функционишу  у  склопу  мелиорационог  слива  ,,КовиЈЂ , преко  
зацевњеке  канализационе  мреже . Количина  воде  која  се  из  ретензија  мо?ке  упустити  у  
мелиорационе  канале  условњена  је  капацитетом  на  који  су  мелиорациони  канали  
пројектовани  и  капацитетом  црпне  станице  ,,І{овињ  који  износи  2,35 м3/ѕ  (2 1,175 м3/ѕ). 

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

Профили  канализационе  мреже  дати  Планом  су  оквирни . Кроз  израду  пројектно -

техничке  документације  прецизно  ће  се  утврдити  њихови  капацитети . 
Јужно  од  дП  12 налазе  се  мелиорациони  канали  К-612 и  К-611. Они  се  планом  

задржавају  у  складу  са  постојећим  стањем, уз  могућност  реконструкције . Јужно  од  њих  
налази  се  мелиорациони  канал  К-600, чији  заштитни  појас  са  северне  стране  се  дефинише  
овим  планом . 
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Канали  К-611-1 и  К-61З  немају  своје  парцеле  и  није  их  било  могуће  прецизно  
идентификовати  пошто  не  постоје  у  подлогама  којс  су  прибавњене  из  Републичког  
геодетског  завода  за  потребе  израде  Плана . Планом  се  оставња  могућност  њиховог  
озакоіbења, уз  услов  да  се  не  ремете  планирани  садржаји  и  техничка  решења  дефинисана  
Плаиом . 

У  подтачки  7!З!2! Правила  грађења  у  делу  Воднјі  услови, дати  су  услови  по  питању  
заштите  водних  објеката . 

У  поступку  обједињене  процедуре  и  исходовања  локацијских  услова  и  грађевинске  
дозволе  за  изградњу  планираних  водних  објеката , радиће  се  одговарајуће  студије  у  складу  
са  Законом  о  водама  (1 Службени  гласник  РС , бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и  
95/2018 - Др. закон) н  Правилником  о  садржини  и  обрасцу  захтева  за  издавање  водних  
аката, садржини  мишлења  у  поступку  издавања  водних  услова  и  садржини  извештаја  у  
поступку  издавања  водне  дозволе  (1 Службени  гласник  РС , бр. 72/2017 и  44/2018 - др. 

закон). 

Подзеііне  воде  

Меродавни  нивои  подземне  воде  су: 
- максимални  ниво  подземне  водеје  од  76,00 до  79,20 м,н.в. 

- минимални  ниво  подземне  водеје  од  74,80 до  75,50 тп.н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  североисток - 

југозапад , са  смером  пада  премајугозападу . 

Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергиом  

Подручје  радне  зоне  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  сuстема. Основни  објекти  за  снабдевање  овог  простора  електричном  
енергијом  биће  TC 1 10/20 kV ,,Римски  шанчеви  и  планирана  ТС  110/20 kV ,,Kah. Из  
ових  објеката  ће  полазити  20 kV мрежа  водова  који  ће  снабдевати  ТС  20/0,4 kV! Од  ових  
ТС  ће  полазити  мрежа  осветњења  u нисконапо uска  0,4 kV мрежа  до  објеката , чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  овог  подручја! 

Преко  подручја  прелазе  далеководи  i iо  ку  н  то: 

- далековод  1 10 kV број  175 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4, 

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

а  у  близини  гiодручја  се  налазе  трасе  следећих  далековода : 
- далековод  400 kV број  450 ТС  Нови  Сад  З  - рП  Младост, 

- далековод  400 kV број  406/1 ТС  Новu Сад  3 РП  Младост, 

- далековод  220 kv број  217/1 ТС  Нови  Сад  З  - ТС  Обреновац , 
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- далековод  220 kV број  275 тс  І-Іови  Сад  3 - Тс  3рењанин , 
- далековод  1 10 kV број  176/2 ТС  Нови  Сад  9 - ТЕ-ТО  Нови  Сад  и  
- далековод  1 10 kV број  176/3 ТС  Нови  Сад  4 - ТЕ-ТО  Нови  Сад. 

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

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

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

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

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

далековода ; занлитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  далековода  напонског  
нивоа  1 10 kV од  крајњег  фазног  проводника , односно  30 м  од  осе  далековода ; 

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

- елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови ); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
насејЂености  подручја , потребноје  анализирати  на  максималној  удаЈвености  до  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 

У  близини  далсковода , а  ван  заштитног  појаса , потребно  је  размотрити  Могућ[іост  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

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

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

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

Уколико  постоје  метални  цевоводи , у  зависности  од  насењености  подручја , 
потребноје  анализирати  индуктивни  утицај  на  максималној  удањености  од  1000 гп  од  осе  
далековода . Индуктивни  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  тла  и  
насењености  подручја , потребноје  анализирати  на  максималној  удавености  од  3000 м  од  
осе  далековода , у  случају  градње  телекомуникационих  водова . 
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С  обзиром  на  То  да  је  подручје  радне  зоне  намењено  пословно -производним  
делатностима , нови  објеі(Ти  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  углавном  преко  
сопствених  ТС  и  иратеће  нисконапонске  мреже  или  изградњом  нисконапонских  
прикњучних  водова  из  постојећих  ТС, у  зависности  од  потреба. Нове  ТС  могу  бити  и  
дистрибутивног  типа . І-Іове  ТС  ће  се  градити  као  стубне  или  као  слободностојећи  објсктп  
на  парцелама  намењеним  примарним , секундарним  и  терцијарним  делатностима , у  складу  
са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Нове  ТС  ће  се  градити  и  у  оквиру  
објеката, у  приземлу  објекта. Ради  обезбеђења  услова  за  интервенције  у  случају  ремонта  
и  хаварије , свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 гп, а  
висине  минимално  3,5 гп  у  случају  постојања  пасажа . два  надземна  20 kV вода  (изводи  
,,Каћ  и  ,,Ковијј  из  ТС  ,,Римски који  прелазе  преко  грађевинских  парцела  ће  
се  делом  или  у  потпуности  демонтирати  и  изградити  подземпо  у  регулацијама  постојећих  
и  планираних  улица, уз  услове  ,,Електродистрибуцијс  Нови Постојеће  стубне  ТС  на  
обухваћеном  подручју  се  задржавај v. За  прикњучење  пословних  објеката  на  средњем  
напону  са  снагама  већим  од  1,5 MW ће  се  градити  прикјіучна  разводна  постројења  на  
фронталним  деловима  парцела  због  приступа . Не  планира  се  изградња  ТС  ни  разводних  
постројења  на  угловима  парцела  код  раскрсница  због  прегледности . 

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

Снабдевање  топлотном  енергијом  

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

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

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

Потрошачи  који  не  буду  имали  могућност  прикњучења  І ra гасификациони  систем . 
могу  сс  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотних  извора  и  коријдћсњсм  
обновњивих  извора  снергије . 

На  обухваће nом  подручју  се  налазе  следећи  гасни  објекти : 
- главпи  разводни  чвор  (ГРЧ) Немановци ; 
- тра iгспортни  гасовод  МГ-02 ГРЧ  Госпођинци  - ГМРС  I-lови  Сад; 
- транспортни  гасовод  РГ-04-04 ГРЧ  Госпођигіци  - гМРС  Нови  Сад; 
- транспортни  гасовод  РГ-04-1 1 ГРЧ  Госпођинци  - ГРЧ  Футог; 
- транспортни  гасовод  РГ-04- 1/ІІІ  ГРЧ  Госпођинци  - ГРЧ  Футог. 
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Преко  подручја  у  окружењеу  радне  зоне  пролазе  следећи  нафтоводи : 
- Нафтовод  Бачко  Ново  Село  - Нови  Сад  (ознака  ДІ-ј-1) у  новом  енергетском  

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

Око  гасовода  и  нафтоводаје  дефинисан  заштитни  коридор  који  износи  30 м  лево  и  
дссно  од  осе  цеви  и  у  коме  није  дозволена  изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  остали  
објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузећа  које  обавЈЂа  делатност  
транспорта  гаса, односно  нафте . 

3авршена  је  изградња  нове  трасе  нафотовода  НадрЈЂан  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад  
(РННС) и  Елемир  - РННС  у  новом  енергетском  коридору  који  је  дефинисан  у  западном  
делу  подручја . Постојећи  нафтоводи  ће  остати  у  земли  конзервирани  и  у  случају  хаварије  
на  новом  коридору  новоположене  трасе  (који  условЈЂавају  дужи  застој  у  његовом  раду), 
могу  се  поново  активирати  као  алтернативна  варијанта  постојећег  система . Изградња  
објеката  у  постојећем  коридору  могућа  је  само  уз  услове  и  сагласност  НиС  Гаспром  
њефт. 

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

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

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

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

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

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

Електронскс  комуникације  

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

нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  уличним  (споњним ) кабинетима  у  склопу  децегпрализације  мреже . 

Споњни  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 гп  од  осојзине . Уколико  се  кабинети  поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту, 
потребно  им  је  обезбедити  колски  приступ  ширине  минимално  3 м. Планира  се  и  
изградња  приводних  каблова  и  Wј Fј  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  
видео-надзор , у  оквиру  регулација  површина  јавне  намене  (ііa стубовима  јавне  расвете , 
семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

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

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

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

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

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

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

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

План  уреГења  зелених  површина  

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

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

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

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

Садња  уличних  дрвореда , једноструких  или  двоструких , вршиће  се  у  складу  са  
расположивим  простором  у  оквиру  профила  улица . дрвореде  је  потребно  парцијално  
допунити  жбунастим  врстама, због  болег  очувања  биодиверзитета . Саднице  садити  на  
расторању  од  10 м  или  иза  сваког  четвртог  паркинг  места, уколико  су  планирани  у  оквиру  
саобраћајне  површине . 

На  простору  испод  електроенергетских  коридора  нс  планира  се  садња  високог  
дрвећа , а  у  зависности  од  величине  површине  под  коридором , формираће  се  ниска  
полегла  вегетација , травњаци , лекопито  биле, бобичаво  воће  и  разне  повртарске  културе . 



Заштита  градителског  насле l а  

Подручје  локалитета  радне  зоне  са  окружењсм  налази  се  на  Старој  обали  дунава  - 
Археолошком  подручју, у  зони  познатих  и  потенцијалних  локалитета  са  археолопіким  
садржајем  и  остацима  материјалне  културе  из  праисторијских  периода , времена  антике , 
доба  Сеобе  народа, средпег  и  новог  века . 

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

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

и  околне  парцеле  у  КО  Каћ; 
Локалитет  број  5а, парцеле  бр.  4568-4570 и  околне  парцеле  у  КО  Каћ; 

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

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

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

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

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

Услови  и  мере  заштите  простора  

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

Локалитет  радне  зоне  са  окружењем  заузима  део  високе  Старе  обале  дунава  и  
њеног  залеђа, насејваване  од  праисторијског  времена  до  данас, а  која  по  својим  
геоморфолошким  карактеристикама  и  до  сада  регистрованим  локалитетима  са  
археолошким  садржајем , представња  и  зону  потенциј  алних  археолошких  локалитета  
(насејва  и  гробајва ). Зато  се  инвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  на  
целом  обухваћеном  простору  обавезују  да, уколио  приликом  извођења  земзваних  радова  
наиђу  на  археолошко  налазиште  или  предмете , одмах  без  одлагања  стану, оставе  налазе  у  
положају  у  којем  су  нађени  и  обавесте  надлежни  Завода  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада. 

21 



22 

Услови  и  мерс  заштите  животне  средине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитста  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  срсдине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др.  закон, 
72/09 - др. закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18, 95/18 др. закон, 95/18 - др. закон), приликом  
реализације  планских  реінсња  подразумева  се  спрсчавањс  свих  видова  загађења . 

Изградња  приврсдних  објеката  ћс  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  
нормативима  за  изградну, уз  примсну  тсхнологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  
стандарде  животне  средине . 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  утврђујс  се  обавеза  предузимања  мера  
заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  
складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  гіројеката  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  1 14/08), обавсзно  је  покрстање  ноступка  процене  утицаја  
на  животну  средину. 

3аштита  землишта  

Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  обухваће nом  подручју, обавезују  све, да  
приликом  коришћења  и  експлоатације  земњишта  обезбсђују  рационално  коришћење  и  
заштиту  овог  природног  ресурса . 

Загађивач  земњиuјта  који  испугuтањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
зсмјвиште . дужан  јс  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњишта . 

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

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

Праћење  гіараметара  квалитета  земњишта  је  ј iеопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  
са  Правилником  о  дозвоњеним  количиііама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  
води  за  наводњавање  и  мстодама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , број  
23/94) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  
земњишту  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/18 и  64/19). 

Заштита  ваздуха  

Праћењс  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  
складу  са  Законом  о  зајптитн  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 . 
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Неопходно  је  обезбедити  праћење  и  пречишtіавање  продуката  емисије  на  свиМ  
местима  потенцијалног  ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  сполашњу  средину , 
сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  
ваздух  из  стационарних  извора  загађивања , осим  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  
гласник  РС  број  111/15) и  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  
материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  РС , број  6/16). 
Правна  лица  и  предузетници  дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  дилу  смањења  
емисије  загађујућих  материја  из  складишних  и  др . објеката, а  у  складу  са  3аконом  о  
заштити  ваздуха . 

Велики  извор  аерозагађења  представлаће  саобраћај , с  обзиром  на  то  да  се  на  
обухваћеноМ  простору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја , нарочито  терстног . 
Смањење  емисије  сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постићиће  се  коришћењем  
квалитетнијег  горива  (безоловно ). 

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

3аштита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

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

др. закон), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  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  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 
Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  

условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
отворене  канале  атмосферске  канализације ,  путни  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

Расхладне  отпадне  воде  се  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  ( 1Службени  гласник  РС , 
бр. 67/11, 48/12 и  1/16) сматрају  технолошким  отпадним  водама  те  није  дозволено  
њихово  упуштање  у  атмосферску  канализациону  мрежу, а  уколико  се  њихово  испуштање  
планира  у  мелиоративне  канале  квалитет  ефлуента  мора  бити  у  складу  са  подпоглавлем  
44а  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 
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За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаних  површина  (бензинска  пумпа, 
одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник). Квалитет  ефлуента  мора  
обезбедити  одржавање  11 класе  воде  у  реципијенту . Планом  предвидети  чишhење  
истог, начин  одлагања  и  складиштења  издвојених  материја  (уња  и  седимента) на  
сепаратору  и  таложнику, ria начин  да  се  у  потпуности  обезбеди  заштита  
површинских  и  подземних  вода  од  загађивања . 

Све  приклучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задовоњавати  прописане  услове  за  
испуштање  ујавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ -а, а  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  Рс , 

 бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 
Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  

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

3апітита  од  буке  

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

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

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

Заштита  оД  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

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

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

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

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

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

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

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

- Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , број  36/09) и  
- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Слу?кбени  гласник  
број  104/09). 

Заштита  од  отпадних  материја  

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

 број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , 
транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  корnсти  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  ( Службени  гласник  РС , број  98/10), односно  у  складу  са  
прописима  који  perynuіny ову  област. 

Број, врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  
сакупњање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/1 1 и  7/14). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10 - исправка, 3/1 1 - исправка , 21/11, 13/14, 34/17, ]6/18, 31/19 и  59/19), 
инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  локацијске  дозволе  прибави  сагласност  
од  надлежног  Јавног  комуналпог  предузећа  ,,Чистоћа  о  потребном  броју, врстn и  месту  
за  поставЈЂање  посуда. 

Привремено  складиштење  евентуално  присутног  опасног  отпада  вршити  у  складу  
са  чл. 36. и  44. Закона  о  управњању  отпадом . У  случају  коријлћења  отпадних  материја  као  
секундарне  сировине, управњање  отпадом  обавњати  према  одредбама  Правилника  о  
условима  и  начину  сакупњања , транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергијс . Привремено  одлагање  
чврстог  отпада, који  се  не  може  искористити  као  секундариа  сировина, вршити  у  
посудама /уређајима  одговарајућег  капацитета , којима  се  обезбеђује  изолација  отпадних  
материја  од  околног  простора . 
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Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  неког  технолошког  процеса , 
један  је  од  озбилних  складишних  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштсњу  опасних  материја . 

Заштита  природних  добара  

Упидом  у  докумснтацију  коју  води  Покрајински  завод  за  заштиту  природе , утврђено  
је  да  део  обухваћеног  локалитста  припада  станишту  строго  заштићених  и  запітићених  
дивлих  врста  Пејићев  рит, издвојеном  у  бази  еколошке  мреже  под  кодом  NЅА24. 
Издвојено  станиште  Пејићев  рит  представла  остатак  депресија  некадашњег  тока  дунава, 
које  због  својих  специфичних  еколошких, педолошких  и  хидролошких  услова  још  увек  
представла  поволно  место  за  репродукцију  значајних  врста  птица. 

На  наведено  станиште  са  јужне  стране  надовезује  се  станиште  строго  заштићених  и  
заштићених  дивлих  врста  NЅА14е, а  у  зони  непосредног  утицаја  налази  се  станиште  
NЅА I8, којеје  лоциранојугозападно  од  предметне  радне  зоне, на  минималној  удалености  
од  око  50 nі . 

Услови  заштите  природе  

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

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

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

У  појасу  од  500 ni од  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста: 
- забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарупгавају  карактеристике  хидролошког  

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

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

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

Услови  и  мере  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  катастрофа  

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

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

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

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

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

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

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

Мере  заштите  од  земњотреса  

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

Мере  заштите  од  пожара  

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

Мере  заштите  оД  удара  грома  

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

Услови  гіриступачности  

Приликом  пројектовања  објекта  (прилаза , хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  н  пешачких  новрјлина , треба  nрименитu Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , децu и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15). У  оквиру  сваког  појединачног  
паркиралишта  или  гараже  обавезно  предвидетu резервацију  и  обележавање  паркинг  места  
за  управно  паркирање  возила  инвалида . Такође, потребно  је  обезбедити  прнступачности  у  
објектима  и  у  њиховом  окружењу . Улази  у  све  ламеле  морају  имати  прилазне  рампе  са  
максималним  падом  до  5 %. Лифтовн  у  објектима  морају  бити  прилагођени  лицима  са  
посебним  потребама . 

7.3.2. Правила  грађења  

Правила  грађења  за  објекте  и  комплексе  јавне  намене  

Мерно-регулациона  гасна  станица  

Мерно-регулациона  станица  за  гас  планира  се  у  блоку  број  8, на  делу  парцеле  број  
4388, од  које  ће  се  формирати  грађевинска  парцела  зајавне  намене , површине  око  200 м2. 
МРС  изградити  према  условима  надлежног  дистрибутера  и  у  складу  са  Правилником  о  
условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  притиска  до  
16 bar. 

Ретензије  за  прихват  атмосферке  канализације  

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



Црnне  станице  отпадних  вода  

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

ТС  110/20 kV ,,Каћ  

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

Уколико  се  укаже  потреба  за  другачијим  дефинисањем  положаја  планираних  
инфраструктурних  објеката, намсна  и  правила  ће  се  дефинисати  урбанистичким  
пројектом . 

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

Правила  грађења  на  површинама  осталих  намена  

Правила  за  формирање  грађевинске  парцсле  

3а  грађевинске  парцеле  намењене  секундарним  и  терцијарним  делатностима  
минимална  ширина  фронтаје  40 гп, а  минимална  повріпина  парцсле  2!500 м2. 

3а  грађевинске  парцеле  намењене  примарним , секундарним  и  терцијарним  
делатностима  минимална  ширина  фронтаје  40 м, а  минимална  површина  5.000 м2. 

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

Општа  правила  грађења  објеката  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

паркинг  места  за  половину  укупног  броја  запослених  no смени, или  у  складу  са  
нормативима  за  паркирање  путничких  аутомобила  у  зависности  од  намене  објеката, 
дефинисаним  у  подтачки  7.3.1. ,,Правила  уређења

, у  делу  ,,Саобраћајна  
коловоз  се  гради  са  осовинским  притиском  за  тешки  саобраћај ; 

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

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

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

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

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

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

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

У  урбанистичком  блоку  број  1, налази  се  постојећа  станица  за  снабдевање  
горивом, са  ужим  садржајем , која  се  овим  планом  задржава . Могућа  је  доградња  и  
реконструкција  постојеће  станице  према  дрфинисаним  условима, као  проширење  
садржаја  станице  по  општим  условима  за  изградгу  станица  за  снабдевање  горивом  
(дефинисаних  у  делу  Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина), уз  обавезну  израду  
урбанистичког  пројекта . 

Услови  за  изградњу  објеката  за  секундарне  и  терцијарне  делатностн  

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

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

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

Удаленост  објеката  од  граница  парцела , минималноје  2 м  одједне  и  4 м  од  друге  
бочне  границе  комплекса . Минимална  удаленост  објеката  на  суседним  комплексима  је  б  
м. 

Услови  за  изградњу  објеката  за  примарне, секундарне  и  терцијарне  
делатности  

Парцсле  у  овој  намени  намењују  се  изградњіг  погона  за  прераду  и  складиштење  
полопривредних  производа  (кланице, млинови, силоси , мешаоне  сточне  хране, фабрике  
тестенина, кекса  и  сл), ђубрива  и  репроматеријала  у  функцији  пол)опривредне  
производње , објеката  за  смештај  полопривредне  механизације , те  постројења  за  
производњу  и  складишта  чисте  индустрије , грађевинарства , услужног  и  производног  
занатства, као  и  складишта  за  трговину  и  услуге ; не  планира  се  изградња  сточарских  и  
перадарских  фарми . Омогућава  се  задржавање , доградња  или  замена  постојећих  погона , 
као  и  изградња  већих  погона  и  складишта . 



32 

гјорсд  планиране  спратности , из  технолошких  или  функционалних  разлога, могуће  
су  и  веће  висине  и  спратност  објеката , уз  поштовање  максималног  индекса  изграђености  
парцеле . 

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

Удањеност  планираник  објеката  од  граница  парцела, минималноје  3 м  одједнеи  7 
м  од  друге  бочне  границе  комплекса . Минимална  удањеност  објеката  на  суседним  
комплексима  је  10 м. С  обзиром  на  то  да  изграђени  објекти  могу  да  се  задрже , у  
изузетним  случајевима , када  противпожарни  услови  то  дозвоЈЂавају , могућа  су  одступања  
од  ових  парамстара , тако  да  се  планиранн  објекат  постави  на  минималној  удањености  4 м  
од  постојећег  објекта  суседа . 

Правила  за  опремање  простора  инфраструктуј)ом  

Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

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

- 3акона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/18 и  95/18 -др.  закон), 
- Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС  бр . 

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

др. закон, 87/18, 23/19 и  128/20 -др. закон), 
- Зако iіа  о  заштити  од  по?кара, и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област  
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  

испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , број  
50/11), 

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

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

На  сабирним  и  приступним  улицама  могуће  је  применити  конструктивиа  репіења  
за  смиривање  саобраћаја  у  складу  са  елементима  из  стандарда  ЅRPЅ  U.CI. 280-285, а  у  
складу  са  чл. 161-163. Закона  о  бсзбедности  саобраћаја  на  путеВима , иако  то  у  графичком  
приказу  дР-3 није  приказано . 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партсрно  уређсње  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  нриступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

Тротоаре  израђивати  од  моптакних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обеле)кавања  различитих  намена  
саобраћајних  новршина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  



код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

LНирина  коловоза  у  уличној  мрежи  износи  б  м, а  уједносмерним  улицама  3,5 м. 
Тротоари  за  двосмерно  крстање  пешака  морају  бити  минималне  ширине  1,6 м, а  

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

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

Приликом  израде  пројектне  документације  могућа  је  дефинисање  површина  за  
аутобуска  стајалишта , као  и  блаже  корекције  трасе  тротоара  и  бициклистичких  стаза  од  
решења  приказаном  у  графичком  приказу  др-з  и  карактеристичним  попречним  
профилима  улица, уколико  управлач  јавним  површинама  то  захтева, а  за  то  постоје  
сnецифични  разлози  (очување  гјостојећег  квалитетног  растиња , подземне  и  надземне  
инфраструктуре  и  сл.). Овакве  интервенције  могуће  су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  
планиранихјавних  површина . 

Општи  услови  за  изградњу  станица  за  снабдевање  горивом  

Станице  за  снабдевање  горивом  могу  бити  изграђене  са  ужим  или  ширим  
садржајем . 

Под  ужим  садржајем  станице  за  снабдевање  горивом  подразумевају  се  следећи  
садр)кај  и: 

места  за  истакање  за  све  врсте  горива, 
манипулативна  површина, 
цистерне , 
систем  цевовода, 

- отвори  за  пуњење  и  преглед  цистерни , 
- продајни  и  пословни  простор  у  функцији  станице  за  снабдевање  горивом  и  
- надстрешница . 
Под  ширим  садржајем  станице  за  снабдевање  горивом  подразумева  се  ужн  садржај  

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

је  25 м. Њихов  међусобни  положај  мора  бити  такав  да  се  између  две  суседне  станице  за  
снабдевање  горивом  са  исте  стране  улице, налази  раскрсница . 
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Услови  и  начин  обезбеђивања  гіриступа  ііарцели  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  
саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  у  графичком  приказу  ДР-
3.Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  биги  
ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  6 м, док  за  тертена  возила  може  бити  шири  од  6 nі . 

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

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

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

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

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

Паркирање  и  гаражирање  возила  

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

Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  габариту, изван  габарита  објекта  или  
надземно , на  грађевинској  парцели. Површине  гаража  објеката  које  се  планирају  надземно  
на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђености , односно  
индекса  заузетости  грађевинске  парцеле , а  подземне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе. 
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Hаркинзи  требају  бити  уређени  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  истовремеио  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде. 
Они  могу  бити  и  у  боји , а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обеле)кавања  различитих  
намеuа  саобраћајних  поврпіина . 

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 . 
І-ја  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) 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  обсзбедити  
и  око  планираних  паркинга . 

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

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

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

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида, у  складу  са  
стандардом  ЅRPЅ  U.54!234:2020. 

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

Услови  за  пзградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јав iiе  површине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоводни  прикњучци  

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

Приклучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мре)ком, а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер, заклучно  са  мерним  уређајем . 

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

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

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

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

Уелови  за  изградњу  канализационе  мреже  

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

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је 200 мм, а  атмосферске  
канализације  250 nim. 

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

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

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  темеЈЂа  објекта  износи  Г  гп, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепро nусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања , 

Минимална  дуби iiа  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 rn, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката ), а  на  месту  
планираног  гірикњучка  на  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

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

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајј iих  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  І-Јовог  Сада, 
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водоиепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 І /ѕ/Іia, npu прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 
усвојити  120 ј /ѕ/ћа. 

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

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

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња . 
Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -

гехничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). У  колико  исте  не  
задовоњавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  предтретман . 



Канализациони  прикњучци  

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

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант, а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна, у  складу  са  Тим  објектом 5  техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

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

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

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

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

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

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

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

3ауњене  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  рециnијент. 

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

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

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

Водни  услови  

За  планирање  садржаја  и  намене  простора  и  извођење  радова  у  зони  
мелиорационих  канала, планирати /уважити : 

3ѕ  
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планским  ренІењем  се  не  сме  угрозити  слободан  nротицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  свим  условима  рада  система , као  ни  стабилност  дна  и  косина  
канала; 

- континуитет  и  нравац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  
канала) ширине  од  најмање  5 м  од  обале  канала, сачувати  за  пролаз  и  рад  механизације  
која  одржава  канал ; 

- у  овом  заштитном  појасу  канала  није  дозвоњена  изградња  никаквих  објеката, 
поставњање  ограде, депоновање  материјала , садња  дрвећа, као  и  предузимање  других  
радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  канала  и  омета  редовно  
одржавање  канала; 

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

- поставњање  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  земњишта, паралелно  са  
каналом , планирати  изван  ніирине  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала); линијски  
објекат  поставити  најмање  м  испод  коте  терена  и  обезбедити  од  утицаја  механизације  за  
одржавање  канала; укрјцтања  инсталација  са  каналом  нланирати  што  је  могуће  бли?ке  
углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5 м  од  ивице  постојећег  
моста/пропуста, односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  инсталације , 
уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5 м; 

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

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

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

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

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

Техничко  решење  базирати  на  рационалном  и  економичном  коришћењу  воде)  
уважавајући  следеће : 

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

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

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

У  површинске  и  подземне  воде, забрањено  је  уношење  опасних  и  штетних  
материја  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку, хемијску, 
биоло nіку  или  бактериолонјку  промену  вода  у  складу  са  чл. 97. и  133. (став  9.) 3акона  о  
водама. 

3абрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , 
претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман )  примарно , секундарно  или  
терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  
ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

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

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

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

3а  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаних  површина  предвидети  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  уња, таложник ). Квалитет  ефлуента  мора  обезбедити  одржавање  
11 класе  воде  у  реципијенту . Планом  предвидети  чишћење  истог, начин  одлагања  и  
складиштења  издвојених  материја  (уња  и  седимента ) на  сепаратору  и  таложнику , на  
начин  да  се  у  потпуности  обезбеди  заштита  површинских  и  подземних  вода  од  
загађивања . 

Планирати  одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода  и  примарно  пречишћених  
технолошких  отпадних  вода  у  јавну  каналпзациону  мрежу  са  населским  или  централним  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), у  скпаду  са  општим  концептом  
каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града. Услове  и  
сагласност  за  приклучење  прибавити  од  надлежног  комуналног  предузећа . 

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

3а  технолошке  отпадне  воде, у  зависности  од  врсте  истих, планирати  изградњу  
уређаја  за  примарно  пречишћавање  ових  вода  како  би  се  еуфлент  довео  до  
квалитета  прописаног  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достнзање . 

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

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

подземне  воде  квалитетом  погодгјим  за  пиће  се  не  могу  користити  за  техничке  
потребе , према  члану  72. Закона  о  водама; 

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

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

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

Атмосферске  воде  из  радне  зоне  се  усмеравају  ка  мелиорационом  сливу  ,,Ј{овил . 
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Слив  цС  . Ковил   
дужина  свих  канала  у  сливу  је  82.691 nі, a каналисаност  слива  је  24,65 м/ћа. 

Рсципијент  сливаје  река  дунав . 
ЦС  ,,Ковил , чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  

Мелиорациоігог  подручја , има  капацитет  од  2,35м3/пі  (2 х  1,175 м3/ѕ) - Локација  ЦСје  на  
стационажи  кт  27+343 насипа  nрве  одбрамбене  линије  леве  обале  дунава , са  брањене  
стране . Режим  радних  нивоа  ЦС  ,,Ковињ : 

кота  радног  нивоа  уклучења  73,00 mіim, 
- кота  радног  нивоа  исклучења  72,40 rnnm. 

Подаци  о  мелиорационим  каналима  

Канал  К-600 - главни  канал  слива  ЦС  ,,Ковињ , дужине  1 = 14.700 nі . 
Површина  принадајућег  слива  канала  је  3.354 ha. Пројсктовани  хидраулички  елементи  
канала  су: ширина  дна  b = 3,5-1 ііі; пад  нивелете  дна  Ј  = 0,1 %; количина  воде  Q = 
3,35м3/ѕ, висина  воде  Н  = 1,2-1,6 м, 

Канал  К-бІ 1 - дужина  канала  1 = 150 м, са  поврілином  припадајућег  слива  од  15 
ћа. Пројсктовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b 1 m; пад  ивелете  дна  
Ј  = 0,4 %; количина  воде  Q = 90 liѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 м. 

Канал  К-612 - дужина  канала  1 = 275 м, са  површином  припадајућег  слива  од  15 
ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b = 1 nі; пад  нивелетс  на  
Ј  = 0,4 %; количина  воде  Q = 90 11ѕ, висина  воде  lі  = 0,5 nl. 

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

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

прикњучење  објската  на  електроенсргетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  
ТС  или  прикњучењем  на  нисконагјонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  сс  састоји  од  
прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  места  (ОММ). 
Прикјвучни  вод  изградити  подземно . од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  
директно  из  тс. кпк  поставити  на  регулационим  линијама  или  на  фасадама  будућих  
објеката . детаЈвније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  поло)кај  КПК  и  
ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гасоводну  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

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

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

7.3,3. Спровођење  

У  обухвату  дела  радне  зоне  у  КО  Каћ  са  окружењем  дефинишу  се  следећи  начини  
спровођсња  Плана: 

- простор  радне  зоне  - основ  за  реализацијује  Просторни  план, 
- ретензије  са  приступним  путевима  основ  за  реализацијује  Просторни  план, 
- ТС  110/20 kV Каћ  са  приступним  путем  основ  за  реализацију  је  Просторни  

- далеководи  110 kV спроводе  се  на  основу  Просторног  плана  и  Плана  генералне  
регулације  населеног  места  Каћ  - Просторни  план  је  основ  за  изградњу  далековода  и  
ширину  заштитног  појаса  далековода , а  за  сва  остала  правила  уређења  и  грађењаје  основ  
План  генералне  регулације  населеног  места  Каћ; изградња  далековода  са  заіптитним  
појасом  је  планирана  на  следећим  nарцелама  бр.: 4517/1, 4518/1, 4519/1, 4520/1, 4521/1, 
4522/1, 4523/1, 4524/1, 4525/1, 4526/1, 4527/1, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 
4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4592/1, 4592/2, 4592/3, 4592/4, 4593/1, 4593/2, 
4594/1, 4596/1, 6509, 6635, 6636 у  КО  Каћ; 

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

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

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

- уколико  се  укаже  потреба  за  другачијим  дефинисањем  поло)каја  лланираних  
инфраструктурних  објеката , намена  и  правила  ће  се  дефинисати  урбанистичким  
пројектом ; 

- у  случају  потребе  за  изградњом  других  инфраструктурних  објеката  и  комплекса  
јавне  намене , обавезнаје  израда  плана  деталне  регулације ; 

план, 
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- неопходна  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комплекса  
већих  од  З  ћа, као  и  ради  изградње  станице  за  снабдевање  горивом  и  станице  за  течни  
нафтни  гас . 

досадапгњи  п0д0дејгци  ,,7.3.-7.6. постају  пододејгци  7•4•_7•7• 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
Рефералпе  карте: 
PK- i. І-Іамена  простора лз  
РК-2. 2.1. Мрежа  насејrа  и  саобраћај А3 

2.2. Хидротехнички  системи АЗ  
2.3. Енергетски  системи  и  телекомуникације А3 

РК-3. Заштита  простора  и  туризам А3 
РК-4. Карта  спровођења АЗ  

детајгна  регулациа  дела  радне  зоне  ко  Каћ:  
дР- 1. Положај  локалитета  радне  зоне  у  ппг  Новог  Сада АЗ  
ДР-2. План  намене  земњишта  дела  радне  зоне  у  ко  Каћ 1:5.000 
дР-3. План  саобраћаја , нивелације  и  регулације  са  планом  регулације  

површинајавне  намене  дела  радне  зоне  у  ко  Каћ 1:2.500 
ДР-4. Плагг  водне  инфраструктуре  дела  радне  зоне  у  Ко  Каћ 1:2.500 
ДР-5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација  

дела  радне  зоне  у  ко  Каћ 1:2.500 

Карактеристични  попречни  нрофили  улица 1:200. 

Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Просторног  nnana Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу) садржи  текстуални  део  који  се  објавјгује  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  ове  одлуке  чува  се  у  Скупштиви  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

Члан  5. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-972/2020-1 

12. март  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

 

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  
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На  осјјову  члаіта  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржиии , начијту  и  постуПку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  nланирања  (,,Службеви  гласник  РС , 
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1. уводпЕ  НАјјОМЕНЕ  

Законом  о  запјтити  животне  средине  (,,Слкбени  гпасник  РС  бр. 135/04, 36/09, 72/О9 др. закон, 43/11-Ус, 14/16, 76/18, 95/18 и  95118-др. закон) утврђена  је  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животuу  средину  у  области  просторног  и  Урбанисти tпсог  Планирања, с  тим  да  јединица  лотсалне  самоуправе, у  оквиру  својих  npana u дужности, одређује  врсте  лланова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  Животну  средину. 
Скумлтина  Града  Новог  Сада  донеда  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  плансјсих  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службе  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  израђује  за  Просторнн  план  Гра.да  Новог  Сада. Одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  пдана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) (,,Службени  лист  Града  Новог број  42/20) чији  је  саставuu део  Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  Изменама  и  допунама  Просторттог  плана  Града  Новог  Сада  (локајтитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средИну, број  У-35-655/20 од  18.09.2020. ГОдине, којеје  донела  Градска  улрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђена  је  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 
Овим  реліењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешкс  процепе  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  ітлана  Града  Новог  Сада  (локалитет  Радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину, као  и  да  ће  Извемтај  о  стратенЈкој  процени  угицаја  nnana на  животну  средину  бити  изложен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  ллана. Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  na животну  средину  у  цилу  утврђивања  смерница  за  заштиту  жквотне  средине, којима  ће  се  обезбедити  заіптита  )Ісивотне  срсдине  и  унапређивање  одржИвог  развоја  сагледавањем  свих  негативн  промена  у  Просторно-фуккционој  органИзацИји . У  оквиру  стратемке  Процене  утицаја  пдана  на  Животну  средину  разматраће  се  постојеће  стање  ЖивоТне  средине  на  Простору  обухваћеним  планом, значај  и  карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садр?і(аја  на  животну  средину  и  друга  Питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  угицаја  на  животну  средину, узимајући  у  обзир  плаНирапе  намене  објеката  и  намену  Ловршина  на  овом  подручју. Извемтај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуНама  Просторног  илана  Града  Новог  Сада  (локајіитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  (у  далем  тексту: Извепітај ) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  стратејцкој  процени  утицаја  на  )кивотну  средину  (,,Службени  гласниІс  РС , бр. 135/04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ГјРОЦЕI{Е  

2.1. КраТаі  гіреглед  ці;њева  п  садржаја  Измсі-іа  п  довува  плана  

Цињ  израде  Измена  и  допуна  Плана  јс  дсфинисање  нове  
површине  радве  зоне  у  

КО  Каћ  севсрно  од  ДП  јБ-12, и  стварање  услова  за  рсализацију  nocnonHuX садржаја  у  

складу  са  потребама  корнсіпЈКа  и  стратешким  определењем  
Града  за  развој  ових  

садржаја  на  авом  локалитсту . 

Измене  и  допуНе  Плана  односиће  се  на: 

- промену  намсне  у  делу  прсдмстног  лодручја  из  поњопривредног  

зсмњишта  у  грађевинско , као  и  утврђивање  проширсве  радне  зоне  
као  

грађевинског  земњпппа  ван  грађсвинског  подручј  а  насења  
Каћ; 

утврђивањс  на  подручјУ  радне  зоне  и  инфраструктурних 
 објеката  и  

система  непосредног  осnова  за  реализацију  планИраних  намеНа  као  и  

детањне  планске  разраде  простора  у  овом  делу  
са  свим  елементима  

саобраћаја , ј)егулације  н  нивелаш lје  
- утврГјивањс  правила  кориіі hс iћа  уређсња , грађења  и  запlтиге  простора  

који  су  неопходни  за  реализа . ијУ  рад[ге  зонс ; 

- дсфинисаі bе  површина  јавІІе  ІІ aMeHC u њихово  разграничење  од  поврLвина  

ссТаЛих  намена , иід. 

На осгалим  дсловима  плаЈ  ског :руІЈа прн  мењпваhс  сс  планска  

документацИја  кој  а  ј  с  ј  iа  сј-јази . 

Правила  уређсіћа , грађења  и  заштите  утврдићс  сс  на  осіЈову  
смерница  и  правила  

уТврђених  просторнихт  Јіланом , конт;нІуиТсТа  са  урбанист HЧхим  пѕјановима  донетим  у  

преткодноМ  периоду , услова  и  про i рама  јавн ;Іх  комунал ilих  предузећа  и  осталих  

институција . 
Изменс  и  допунс  плана  извршиће  сс  у  текстуалном  и  графичком  делу  

просторног  јілана  и  на  рефсралним  картама  

САДРЖАЈ  

ТЕКСТуАлј{іј  ДЕО  

1.уВоД  

1.1. Правни  и  плански  основ  за  uзраду  плана  

1.2. Обухват  плана  

2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  пРОСТОРА  

3. МРЕЖА  HACEJbA, дистРиБУЦИЈА  СЛУЖБИ  И  
ДЕЛАТНОСТИ  

3.1. Мрежа  насења  ијавних  служби  

3 . 1 . 1. СтановнипІТвО  

3.1 .2. Однос  градских  и  сеоских  насења  и  функционалвО  

пОвезивање  насејва  и  центара  

3 . 1 .2. 1. функционални  однОсН  у  мрежи  насења  

3. 1 .з . Организација  ј  авних  служби  
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3.2. Просторни  развој  и  дистрибуција  привредних  делатности  
3.2, 1. Дистрибуција  привредних  делатности  унугар  насења  
3.2.2. Просторна  дистрибуција  и  организација  поњопривреде  
3.2.3. Просторни  развој  іуризма  

4. HPOCTOPHH РАЗВОЈ  САОБРАЂАЈА  И  ИНФРАСТРУКТУРНХ  СИСТЕМА  
4. 1. Саобраћајна  инфраструктура  

4.1.1. друмски  саобраћај  
4.1.2. Жслезнички  саобра1 ај  
4.1.3. Водни  саобраћај  
4.1.4. Ваздумни  саобраћај  
4.1.5. Интермодални  трансгіорт  и  лопстички  центри  

4.2. Водна  инфраструЕтура  
4.2.1. Водоводни  систем  
4.2.2. Канализациони  систем  
4.2.3. Одводњавање  атарских  површина  на  територији  Града  Новог  Сада  
4.2.4. Наводњавање  атарских  површина  на  територији  Града  Новог  Сада  
4.2.5. Одбрана  од  поплава  

4.3. Енергетска  инфраструктура  
4.3.1. НлеІпроенергетски  систем  
4.3.2. Снабдевање  топлотном  енергијом  
4.3.3. Обновл.иви  извори  енергије  

4.4. Телекомуникацијс  и  информациони  системи  
4.5. Комупална  инфраструктура  
4.6. Зелснило  

5. ДЕЛОВИ  ТЕРИТОРИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  ЈЕ  ЛРЕдВИЋЕњ  ИЗРАДА  УРБАНИСТичјог  
ПЛАНА  ИЛИ  УРБАHHСТИЧКОГ  ГЈРОЈЕКТА  
6. ПЛАННРАНА  ЗАНЛТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРииЛЋЕЊЕ  И  РАЗВОЈ  природних, 
КУЛТУРНјХ  ДОЕАРА  И  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Заштита, уређење, коришћсње  и  развој  природних  добара  
6.1.1. Заштићена  подручја  
6.1.2. Станишта  заштићених  и  строго  загіітићених  врста  
6.1.3. Еколошки  коридори  
6.1.4. Заштита  и  урсђење  прсдела  

6.2. Заштита, уређење, коришћсње  и  развој  културних  добара  
6.3. ЗаІптита, уређење, кориuіћење  и  развој  животне  средине  

6.3.1. Услови  за  заштиту  и  коришћсње  землишта  
6.3.2. Заіптита  ваздуха  
6.3.3. Зајптита, уuапређење  и  управл.ање  водама  
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6.3.4. Заштита  од  буке  

6.3.5. Заштита  одјонизујућег  и  нејонпзујућег  зрачења  

6.3.6. Заштита  од  акцидеиата  
6.3.7. Заштита  од  отпадних  и  опасних  матерпја  

6.3.8. Регионална  дспонија  

6.3.9. Информациони  систсм  животпе  срсдине  

б.3.10 Услови  уређсња  и  заштитс  зелсних  повріпина  

6.4. Заппита  и  организација  простора  у  случају  ратне  опасности  и  елеМентарних  

негхогода  

7. ГјРАВИЛА  УРЕЂЕЊА, ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ДЕЛОВЕ  ТЕРИТОРИЈЕ  

ЗА  КОЈЕ  НИЈЕ  ПРЕДВИЂЕј-ІА  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНА  

7.1. Изградња  на  позБопривредном  зсмњишту  

7.lј . Објсктн  у  функцпји  пол)опривредне  производне  

7. 1.2. Остале  іхриврсдххе  делатностп  

7. 1.3. Комунални  објскти  и  поврхпипс  

7. 1.4. Изградња  у  окниру  внкенд-ЗОІ-іа  Н  воhарсі(о_ізиі-іоградарских  зона  

7.2. Условп  за  vрсђнваівс  ј vріістніко -СІІОРТ . к0 рскрсаізіізІ -ІіІХ  ІіовртпмНа  

7.3. УсловЈ  за  урсђнвањс  нрпврсіііх  дслатј -јсстіі  - дсо  раднс  зонс  у  KO Katі, ca 

инфраструктурним  коридорима  

7.3. 1. правила  урсђсіва  

7.3.2. правила  грађења  

7.3.3. Спровођсњс  

7.4. Услови  и  мере  заштитс  непокрстних  куЈігурі -іих  добара  

7.5. Условп  за  рсализаіЈију  инфрасгруктурнІ -Іх  снстсма  

7.5.1. Услови  за  nзградњу  саобраћајпе  пнфраструктуре  

7.5.2. Водна  инфраструх(тура  

7.5 .3. Енергетсіса  инфраструктура  

7.5.4. Услови  за  изградњу  телсхсомуникационс  мреже  и  објеката  

7.6. Услови  којима  се  гіовршине  и  објскти  јавне  наМене  чине  приступачним  

особама  са  инвалидитетом , у  складу  са  стандардиМа  присТупачносТн  

7.7. Услови  и  мере  зајјІтитс  од  елементарних  непогода  и  ратних  дсјстава  

8. МЕРЕ  И  иНСТРУМЕНТИ  ЗА  СПРОВОЋЕЊЕ  ПЛАНА  

8.1. Приоритетна  планска  рсшења  и  пројектп  

9. МЕРЕ  ЗА  РАВНОМЕРНИ  ТЕРИТОРИЈАЛНИ  РАЗВОЈ  ЈЕДИНИЦА  
ЛОКЛЛНЕ  

САМОУПРАВЕ  

10. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  ПЛАНА  
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ГРАФиЧТ(И  ДЕО  
CrXІІCaK графпчких  приказа  

Рефералне  карте:  

рк-1. Намена  простора АЗ  

РК-2. 2.1. ТvГрежа  насела  и  саобраћај АЗ  
2.2. Хидротехнички  системи АЗ  
2.3. Енергетски  системи  и  телекомуникације АЗ  

Рј(-з. Заштита  простора  и  туризам АЗ  

РК-4. Карта  спровођења Аз  

2.2. Веза  са  плаповима  Вишег  реда  и  другим  плановима  
Услови  и  смсрнице  од  значаја  за  израду  Измена  и  допуНа  плана  садржани  су  у  планским  документима  вишег  реда: Просторном  плану  Републике  Србије  од  2010. до  2020. године  (11Слу)јсбени  гдасник  РС , број  88/10) и  Регионалном  nросторном  плану  Аутономне  гтокрајине  Војводине  ( Службеии  лuст  Ап  Војводине , број  22/1 1). 

Плапски  документц  витпег  реда  

- Закон  о  Просторном  плану  Републике  Србије  од  201 0. до  2020.године  (,,Службени  
гласник  РСс, број  88/10); 

- Ретионални  ттросторни  план  Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  лист  Ај-ш  број  22/11); 
- Просторни  плаn Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  

11/12); 

- Просторни  план  подручја  инфрасуктурног  коридора  аутопута  Е-75 Суботица-
Београд  (Батајница) (,,Службеш  гласник  РС , бр. 69/03; 

- Просторни  план  подручја  посебне  намене  инфраструl(турног  коридора  државног  
пута  првог  реда  бр.21 (Нови  Сад-Рума-Шабац) и  државног  пута  првог  реда  бр.19 
(Шабац-Лозница) (,,Службени  гласннк  рСј , број  40/1 1); 

- Просторни  план  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Рспублику  
Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  - Ееограл  - Смедерево-Јагодина  - Hunі) 
(,,Службени  гласник  РС , број  19/11); 

- Просторни  план  подручја  посебне  наменс  Фруіпка  гора  до  2022. тодине  
(,,Слу1кбени  лист  AHB, број  8/19); 
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- Просторни  план  подручја  посебнс  намене  сРп  ,,Ковињско -Петроварадинс iси  риТ  

(,,Службени  листЛПВ , број  3/12); 

- Просторни  план  гіодручја  посебне  намене  међународног  водног  пута  Е  80 - Дунав  

(Паневропски  коридор  VІI) (,,Службени  гласиик  РС1 , број  14/1 5); 

Просторни  плајј  подручј  а  посебне  намене  инфрастру iстурног  коридора  

железничке  пруге  Београд  - Суботица  - државна  граница  (Келебија) (,,Службени  

гласник  РС , број  З2/7); 

Просторни  план  подручја  посебне  намене  културног  предела  Сремских  Карловаца  

( Службени  лист  АП  Војводине , број  57/2017); 

Просторни  план  подручја  посебне  наменс  ісоридор  аутопута  Београд-Зрењанин - 

Нови  Сад  (у  изради). 

2.3. Концепција  просторноГ  урсђења  

Радна  зона  планира  се  на  површмнп  око  195 б  ha као  виіпенамеНсјси  простор  

планиран  за  примарНе , секундаріге  и  терцијарне  дслатности , тако  да  ће  се  омогућити  

формирање  hіањих  или  већих  пословних  комплскса  і ra осігову  планских  параметара . 

Плапирају  се  ссісуіідарне  и  терцпјарііс  делатјіости  на  мањим  парцелама  у  

непосрелНом  окружсњу  постоје сгаіг Nцс  за  сіабдевање  гориаом , доіс  сс  ііa остатку  

ііростора . іі a коме  с  јірстежпо  аећс  іі apLі c і c іі:иНирау  пріімаріс , секуіідарне  и  

терцијарне  делатности . 

планнраном  ііросгорііом  рјаHн3ацијом ,  опј)сдслиће  се  подручја  која  су  погодна  

за  поједине  врстс  делатности  у  зависіјост  іі  од  гіоложаја  у  простору , величине  и  

структурс  планираних  блокова, могућноети  приступа , комуналног  опремања  итд. 

Приступ  и  пнфраструктурио  опремање  nnaіі upahe сс  са  ДП  ЈБ- 12. 

Постојећи  пекатегорисани  путевв  у  оісвиру  ііланиране  радне  зоие , који  су  

тренутно  у  фунјсцији  проласка  поњопривредне  механизације  на  поњопривредНо  

земњиште  у  окру)Ісењу, планираhе  ее  за  проширење , као  део  саобраћајне  мреже. 

Поред  радне  зонс, гІростор  се  намењује  појаопі)ивредном  земл)ишту. 

У  окружењу  лојсалитета  радне  зоне  дефинишу  се  инфраструктурни  објекти  и  

системи  неопходни  за  функционисање  радІіе  зоне. Површине  иснод  енергетских  

коридора  задр)ісавају  намену  поњопривредіІОГ  земњи Lіlта. 

нумеріі tікп  поЈсазатсјbи  

Уiсупiіа  ј iовріиина  лростора  радііе  зове  са  окружсњем 369,54 ћа  

Површіпіа  лохсалитета  радііе  зогіс  (простор  за  привредпе  дслатности ) - 190,47 ha 

Повріипаа  лростора  вав  радне  зојіе  (полопрввредно  земЛншТе) - 197,07 ћа  

& 



Укупно  

Поњоприврсдно  земњиште  

Мелиорациони  канали  

Саобраћајне  површине  ј  ,26 0,72 

1,3 6 0,78 

174,06 97,12 

197,07 100,00 

Табсла  1: Бшіанс  псвршида  локајіитета  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА Површнпа  (Iіa) 
ПроцеІlат  

% 

Радна  зсна  - секундарне  и  терцијарне  делатностн  

Радиа  зона  - примарне, секундарне  и  терцијарне  делатности 165,67 87,32 

Мерно-ретулациона  гасна  станица  (МРС) 

    

0,02 0,03 

  

Хидротехничм  објекат( црпне  станице) 

     

 

0,04 0,05 

  

Саобраћајне  површине  

      

  

10,8 5,52 

  

Укупно  

       

   

190,47 100,00 

  

І  ,60 0,82 

Табела  2: Биланс  површива  простора  ван  локалитета  радне  зоне  

НАМЕнА  ПОВРпЈИНА Површпва  (Іia) 
Процепат  

% 

Трансформаторсід  станица  (TH) 12,24 6,26 

Ретензије  

  

2,3 9 1,3 7 

2.4. КарактерпстиЈсе  животпе  средпле  п  разматрапа  питања  
п  проблемп  из  областii заштдте  животне  средине  
Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  доследице  свих  

човековuх  аклівности, мора  сс  посматрати  у  оквиру  ширет  друштвеног  контекста, 
односно  укупне  социјалне, привреднс  и  економске  ситуацијс . Процес  интегрисања  
животнс  срединс  у  друге  секторске  Подитике  омогућујс  усклађивањс  разлнчитих  
интсреса  и  дистизање  цињева  одрживог  развоја. 
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У  току  израде  Измена  и  допуна  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  

потспцијални  проблемп  животне  средине  и  пј)едложсва  су  адекватна  решења  која  ће  

регуЛисатИ  или  пак  ублажіпи  постојањс  истих : 

1) Утвцај  саобраћаја  па  коЈповСгІТе  жІ!ЈіОТПС  СрСДНВС  

С  обзиром  на  То  да  су  на  подручју  обухваћеном  Измевама  и  доnунама  Плана  

заступЈЂени  и  друмски  и  жслезничхи  саобраћај , очекују  се  значајне  емисијс  

угЈЂенмоноксида , угњоводоника  и  азогних  оксида  у  ваздух , као  и  повећани  нивои  буке. 

Осим  тога, бензинскј  мотори  су  главни  изворіі  загађења  оловом, док  дизел  мотори  

емитују  изузетно  велике  количИне  чађи  и  дима. 

Имајући  све  ово  у  виду , приликом  израдс  l4змена  и  допуна  nnana узет  је  у  обзир  

утицај  саобраћаја  на  животну  средину  u rі ponucaHe cy одређене  мере  којима  ће  се  

смањити  аерозагађење , као  и  повећани  вивои  буке  предметног  простора . 

2) Утвцј  ОТнаДП IІХ  вода  на  жнвотву  средвііу  
Потенцијални  смитори  зауњеііПх  отпадних  вода  су  скоро  сви  

индустријСки  

објекти  и  велики  део  услужнпх  дејјатіјости - Бсз  обзііра  на  делатіјост  индустрије , свака  

индустрија  има  велики  бр()ј  ПМПИ  са  моторНма , компрссоре  н  другс  машине  које  се  

подмз vју . Ііјuісуство  дсрпвата  и  проазвоДа  на(рте . іћтІхова  маннпулација  и  замене  

доволе  до  pacІ!іІ a і La іі  формііраіћаза vЈіеіІих  вола . 

Квалитет  воде  мелпорационих  канала  іІогоршава  Сс  усјјед  днрсктног  изливања  

отпадних  вода. !iодзсмнс  воде  зиатно  се  загаl)vју  ук01ик0 лостоји  дирсктно  упунітање  

нспрсчишћсних  отпадНих  вода  у  подзсмње . 

Изменама  и  допуііама  Плана  рсшава  се  инфраструктурно  опремањс  предметног  

простора , а  самим  тим  и  проблем  одвођсња  отпадііих  вода , аЈји  и  дефинишу  

одговарајуће  мере  заиітпте , како  јіовршНнскмхтако  и  подземних  вода . 

3) Утвцај  отііада  NІ a животу  средвну  
Утицај  отпада  на  животну  срсдииу  јс  впшссгруко  негативан , услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животне  средине . 

Отпад  утиче  на  зсмјbиште  и  чини  њсгов  површинсКи  загађивач . Накупњањем  

оттІада  на  неку  површину , нагомилавају  се  органске  іі  неорганске  материје  које  загађују  

земњиште  и  подземне  воде. 

Приликом  израде  ИзмеNІа  и  допуnа  Плана  дефинисане  су  мере  које  ће  допринети  

рсшавању  овог  проблема  (мере  заштите  од  отпадиих  материја  у  складу  са  важсћом  

законском  регулатИвом ). 

4) Заштита  гір ItроДіІІіХ  добара  

С  обзиром  да  је  утврђено  да  део  предмепге  локацвје  припада  станишту  
строго  

заштићених  и  заштићених  дивњих  врста  Пејићев  рит, издвојеном  у  бази  екоуіопlке  

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

условима  надле)кног  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе. 
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Прпказ  разлога  за  пзоставл)аn)с  одређсних  пнтања  и  проблема  из  поступка  
процепе  

Овом  стратешком  проценом, у  складу  са  Донетим  Ремењсм  о  присіању  
изради  стратешке  процене  утицаја  одлукс  о  Изменама  и  допуиама  предметног  плана  на  животву  средину, нису  разматрани  прекограничним  угицаји, и3 ТОГ  разлота  ніто  нема  планом  предвиђених  садржаја  у  простору  који  би  у  току  ексллоатацијс  својим  технолојјіким  поступком  мотли  имати  прекограничне  угицаје. 

2.5. Прпказ  плапом  предвпђеппх  варпјаптпих  решења  у  контексту  заштlІте  
животне  срсдпнс  

Измснама  и  допунама  предметнот  плана  нису  предвиђсна  варијантна  решења . 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратегuкој  процсни  утицаја  на  животну  средину, у  Мзвештају  су  разматране  две  варијаnте: варијанта  да  се  Измсне  и  допунс  Просторнот  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) не  усвоје  и  варијанта  да  се  Изменс  и  допуне  Плана  усвоје. 

Укупнн  ефскти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  срсдину, могу  сс  утврдити  само  порсђењем  са  постојећим  стањсм, са  цињевима  и  регпењима  плана. Ограничавајући  се  у  том  контсксту  на  позитивнс  и  негативне  ефектс  које  би  имало  усвајање  или  неусвајањс  прсдметког  плана, стратетлка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијавте. 
Детаднији  приказ  варијанти  датјс  у  п0тлавлу  5. 

2.6. Резултатіг  претходпих  консултац iтја  са  закнтсресованим  органима  п  оргапизацпјама  

За  потрсбс  израде  Измена  и  Допуиа  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лоІсалитет  раднс  зоне  у  Каћу) услове  су  доставили  следеће  институцијс  и  предузећа: 
1) Жп  ТІИнформатаІТ  
2) Телеком  србијаІі, Предузеће  за  телскомуникације  а.д., 
З) Л(fЈ  ІІчисТоћаІІ  
4) JH ІіЕмисиона  тсхника  и  везе , Бсоград, 
5) Акционарско  друnјтво  Електромрежа  Србије , Београд, 
б) Елсктропривреда  Србијс, Огранак  Електродистрибупија  Нови  Сад, 7) Јкп  ІІградско  зелснило1, 
8) Министарство  одбране, Сектор  за  материјалнс  ресурсс, Управа  за  инфраструктуру , 
9) Министарство  уиутрашњих  послова, Сектор  за  ванрсдне  ситуације  у  Новом  Саду, 
IО)НИС, а.д., Нови  Сад, 
11)Покрајински  секретаријат  за  поЈЂопривреду , водопривреду  и  шумарство, 
12) JH Пошта  Србије , 
13) ЈП  СрбијагасІТ,  
14) Трансиафта , а.д., Панчево , 
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1 5) Јј(јј  ТІБОДОВОД  И  канализација т  
1 б) Покрајински  завод  за  заштиту  јјрuродс, 

17) ттинфраструктура  железницс  Србије , а.д., 

18) 3авод  за  заштіпу  спомсника  културе  Града  Новог  Сада. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛПТЕТА  ЖјІВОТНЕ  СРЕДИНЕ  НА  

ПОДРУЧЈУ  иЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

3.1. Првродне  карактерпСткЈке  

3.1.1. ј4нжсјсрсхсо -геоловЈкс  каракТсрЈІсТПкс  И  хіогодпост  тсреЈЈа  за  пзградну  

На  основу  инжеЊерскогеолошке  карте , на  локалитсту  обухваћсном  Изменама  и  

допуnама  гјлана . Заступл)еНс  су  слсдсћс  каТеГОрие  тсреаа  према  погодности  за  

изградњу : 

- терен  псгодаіх  за  граліІу  (орпјсхітацнотіо  лозвојј2сТіо  огггере hење  износи  2,5-2,6 

Кg/см2 ), могуhа  с  Іралња  СвхІХ  врста  оојеката . НЗУзсіі  noc іі o осеТЈbавНх  КОІјструкција , 

- терсн  сред lbе  noі  одан  за  градњу  (оријПіа LіітОнО  доЈвоњенО  оптсрсbсњс  изігосн  

,О-2,О  kg/см2).моіуhа  граді bа  лаких  објската  уоби tпјсних  конструкцнја  

- терен  негіогодаа  за  градњу  (орнјснтационо  дозвоЈbеао  оіітерећење  ИЗНОСИ  1,5- 

0,5 kg/см2) могућа  градња  лаких  објеката  , І fеосстњнвnх  на  слегање , 

- тсрен  врло  х lепогодан  за  градІ bу  ( орхіјсаіацноно  дозвоено  оптерећење  износи  

О,5Кg/спІ2), терен  неупотрсбњив  за  градњу . 

Литолошку  класификацнју  локапитста  обухваћеног  Изменама  и  допунама  
Ппана  

- прСтало?гсен  лес; уништена  лесна  структура ; повећаіх  СаДр)Ісај  пссковите  

фракције . У  односу  на  леС, кохезијаје  смањена ; 

- лесна  суглина; лесва  Структура  унИштена  деловањем  подзсмне  воде, али  без  

трансп0рта  кохезија  и  угао  унутраілњег  трења  у  односу  на  лес, неглто  
нижи; 

- старији  речни  наноС; глиновито  песковит, до  извесноГ  степена  конСолидован  

- седиМегтИ  савремених  мочвара; веома  богати  оргавским  материјама, врло  

стИнЈЈЂив . 

3.1.2. Педолопіка  структура  

Заступњеви  типови  земјЋИшта  на  предметЕом  локалитету : 

- чернозем  на  лесу  и  лесолиКИм  седиментИма -оглејаки , 

- чернозем  на  лесу  и  лесоликнм  седимехјтима -оглејани  са  знацима  заслањивања, 

- алувијално  ЗСМЈЂИШТС  (Флувисол) - заслањено  

- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  сСдименТИма  - излужени  и  
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Ритска  црница  (Хумоглсј) - карбонатна . 

3.1.3. СеиЗМиЧКе  каратстерпстије  

Сеизмичке  караіперистике  усл0влене  су  инжењерско  - геолоІпкнм  
каратсгеристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонангним  карактсристикама  тла  и  другим  факторима. 

Према  карти  сеизмич-је  рејонизације  Србијс  подручјс  Града  Новог  Сада  налази  
се  у  зони  осмог  степена  МСЅ  скале. Утврђсн  степен  сензмичког  интензитета  може  сс  
разднковати  за  +- 1° MCЅ  мто  је  потребно  nроверuти  истражним  радовима. 

3.1.4. Климатске  карактерлстИке  

Ктима  је  умерено-контuнентаот  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермал-ие  климе. Главне  карактеристикс  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  малом  количчном  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Пролећпи  и  јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина. 

Временска  расітодела  падавина  се  карактсрише  са  два  максимума: јули  72,8 Івм/м2  и  ДецеМбар  58,5 шт/м2, и  два  минимума  - март  35,3 пхтјтп2  и  септембар  33,4 
твм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мві/м2  

Релативна  влажност  ваздухаје  у  распону  од  60-80% током  целе  године. 
Најчешћјі  ветар  је  из  југоисточног  и  северозаттаднот  правца. Остали  правци  ветра  нису  посебно  значајнu. Јачина  ветраје  између  0,81-1,31 m!ѕ. 

3.1.5. 3амтјіћеда  природна  добра  
Увидом  у  документацију  коју  води  Гјокрајински  завод  за  заштиту  природе, утврђено  је  да  део  предметне  локације  припада  станишту  строго  загјітићених  и  заштићсних  дивјБих  врста  Пејићев  рит, издвојеном  у  бази  еколопјке  мреже  под  кодом  NЅА24. Издвојено  стадиілте  Пејићев  рит  nредставЈња  остатак  депресија  некадајпњег  тока  дунава, које  због  својих  сnецифичнuх  еколошких, педолошкјіх  и  хидролошких  условајоіп  увек  представЈња  пово.њно  место  за  репродукцију  значајних  врста  птида. 
На  наведено  станиште  сајужне  стране  надовезје  се  станиІnте  строго  зајптићених  и  заштићевих  дивзњнх  врста  NЅА14е, а  у  зони  Непосреднот  утицаја  налази  се  станипгге  

NЅАЈЗ, које  је  лоцирано  југозападно  од  предметне  радне  зоне, на  миаималној  
удалености  од  око  50 м. 

3.1.6. 3еленпло  - постојеhе  стање  Вегстацнје  
На  Простору  у  обухвату  плана  преовлађује  обрадиво  зеМЈЂиште  - њиве  са  различитим  биЈЂНиМ  културама  и  атарски  путеви, дуж  којнх  нема  високог  зелеnила. Поред  наведеног  зеленила, у  обухвату  плана  јавња  се  и  зеленило  у  оквиру  постојећих  комгјлеІсса  Пословања. 
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3.2, Створепе  Јсаратпер nсПіке  

3.2.1. заштлhена  културва  д061)а  

Подручје  локалнтета  радне  зоне  са  окружењем  налазн  се  на  Старој  обали  дунава  

Археолоптком  подручју ,  у  зоНи  познатих  и  потенцијалних  локалитета  са  археолошким  

садржајем  и  остацима  материјалне  ку;ітуре  из  прансторијскнх  периода, времена  антике, 

доба  Сеобе  народа, средњег  и  новог  века . 

У  документацији  надлежног  Завода  за  заштиту  спомеІ-Іика  културе  Града  Новог  

Сада, регистровано  је  осам  археолошких  локалитета  на  предметном  простору, који  су  

назначеви  на  графичком  приказу  дР-1. 

Лоісалитети  се  налазе  на  следећим  ісатастарским  парцелама  
Локалитет  број  5 - Попов  салаш , парцелс  бр.  45 1 /1-4527/1, 4577-4596, 4599/1 и  

оісоливе  КО  ј(аћ; 

Локалитет  број  5а, парцеле  бр. 4568-4570 п  околиііс  К0 Каћ; 

Локалитет  број  10 - Над  ритом , парцсле  бј). 4496/1-4501/1 и  околине  КО  Каћ; 

Локалитст  1 Оа  - Над  ритом , парцсјіе  бр. 4470-4476 и  огсолине  КО  Каћ, 

ЛокаліІтет  106 - ј-lад  ритом , парцсле  бј). 4505/1 -4509/1 І I околине  1(0 ј(аћ; 

Локалигст  1 ј  - І -јад  ритом . гіај )аела  бр. -4)2/l и  око;ІНнс  1(0 І(ah; 

ј1ок uпітст  9а  - CaJІ aLіІІ H І C. j ісмаІІоі t і tг. парПслс  бр. 3747/2, 3748/2, 3750. 3752. 

3754 и  околине  К0 Чепеј ; 

Источна  зиі tа  Локајн-јјста  број  48, Огле.Ђіа  пола  іі  Немановјјн , парцеле  бр. 3172, 

3716. 3717-2, 3720/2, 3722/! І(О  Ченеј  и  4565-4570 КО  Каћ . 

3.2.2. Идеіііифиісацнја  хазарда  

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  сс  закЈвучити  да  на  подручју  

обухваћеном  Изменама  и  допунама  Плана , і tакон  реализације  планираних  садржаја, 

постоји  ризиіс  од  настанка  акцидената  који  могу  угрозити  здравле  и  животе  њуди, 

животну  средину  и  материјапна  добра. 

Степен  опасности  хазардних  материја  зависН  од  специфичних  карактеристика  

сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поње  утицаја. У  животиој  

средини  битно  је  ісонстатовати  и  најмање  концентрације  опасних  и  штетних  материја  

које  се  ослобађају  током  рсдовног  рада  процесних  постројења , због  временски  

неограниченог  негативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  све  категорије  

становништва . 
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3.3. Опрсмл,еност  ипфраструјстуром  

3.3.1. Саобраћајна  инфраструјпура  
Прсдметни  простор  са  севсра  оградичава  регионална  жлезничгса  пруга  Нови  Сад  

- Орловат  (JDKІІ  208) са  које  се  издваја  локална  желсзничка  пруга  (ЛЖТј  305) ка  жслсзничкој  станици  Подбара. Са  јужје  странс  простор  ограничава  Државни  пут  ДП  ІВ-12 (Суботица  -. Сомбор  - Ој,іаци  - Бачка  Наланка  - Нови  Сад  - Зрењанин  - Житипле  - Нова  Црња  - државна  rраница  са  Румуиијом  (гранили  прслаз  Срлска  Нрња)), који  се  на  источној  страни  предметног  nростора  уісршта  са  рсгионалном  железничком  пругом  Нови  Сад  - Орловат  (ЛЖП  202) и  Државним  путем  Д1ј  ІЈА  129 (Каћ  - Шајкаш  - Титсл  - Псрлсз  Ковачица  - Ссчањ  - државиа  граница  са  Румукијом  (граничии  прсдаз  Јаша  Томић) денивелисаном  расісрскицом  . У  западном  дслу  простора  , у  Немановцима. постоји  оnштински  пуг  Римски  шанчсви  - Немановци . 
У  Радној  зони  Каћ  саобраћајна  инфраструктура  сс  градила  у  складу  са  изградњом  објската  у  зоНи. У  постојсћем  стању  је  порсд  ДП  ТБ-12, на  који  са  зона  саобраћајно  повезује, изграђсна  деоница  сервисне  саобраћајнице , паралелне  са  дп  јв  12. 

Саобраћајни  прикл.учак  радне  зонс  на  ДП  ІБ-12 је  постојеhа  раскрсница  у  пивоу  са  олштинским  пугсм  за  Каћ  - Римски  шанчеви . Нелосредно  уз  раскрсницу  се  постојећа  сервисна  саобраћајница , која  опслуікује  радну  зону, прикњучује  на  општински  пут  Каћ  - Римски  шанчеви. Некатсторисани  пугеви  су  у  фуикцији  полопривреднс  производње  и  немају  изграђсне  коловозе. 
дуж  ДП  јБ-12 се  одвија  јапни  градски  и  приградски  саобраћај . Уз  ДП  јБ-12 је  изграђена  станица  за  снабдевање  моторних  возила  која  опслуікује  смер  ка  Новом  Саду. Не  постоје  изграђсне  псnіачке  и  бицијслистичке  стазе. 

3.3.2. Водпа  кнфраструктура  

3.3.2.1. Снабдевање  водом  

Локалитет  радне  зоне  није  комукално  опремлен  водоводном  мрежом. Појединачне  потребе  за  водом  постојећих  корисннка  су  се  репіавале  преко  бупіених  букара  на  сопственим  парцелама. Највећи  део  планиране  радnе  зоне  представзњао  је  полопривредно  зсмлимтс , па  самим  тим  нијс  ни  постојала  потреба  за  изградњом  Водоводuе  мрежс. 

3.3.2.2. Одвођсње  отпадннх  и  атмосфсрсісих  вода  
Локалитет  радне  зоне  није  комунално  опремзњен  канализационом  мрежом  оттхадннх  вода  нити  атмосферских . Јужно  од  планиране  радне  зоне  лостоје  мелuорациони  канали  који  припадају  мелиорацноном  сливу  ІІKOBunfT Појединачне  гіотребе  за  одвођењем  отпадних  и  атмосферских  вода  постојећих  корисника  су  се  рсшавалс  локално  на  согіственим  парцелама. Највеhu део  планиране  радне  зоне  представзњао  је  по.ЈЂопривредно  земливіте, па  самим  тим  није  ни  постојала  потреба  за  изградњом  канализационе  мре?Ісе. 
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3.3.2.3. Подземііе  воде  

Меродавви  ниiзои  подзсмне  воде  су: 

-максимални  ниво  под3еМне  воде  јс  од  76,00 до  79,20 м.п.в., 

-минимални  нИВО  подземне  водеје  од  74,80 до  75,5D пі .н.в. 

Правац  пада  водНог  огледала  иросечног  ннвоа  подземних  вода  је  
североисток - 

југозапад, са  смером  пада  премајугозападу . 

3.3.3. Евергетска  пххфраструкгура  

3.3.3.1. СхІабДеваІБе  електрнчнО NI енергИјом  

Снабдсвање  електрНчном  енергијом  обавња  се  прско  uостојеће  

елсктроенергетскс  мрсжс  која  фуіхкцио iіИше  у  склопу  једих iственог  елсктроснергетског  

система . Постојсћн  садржа $и  се  снабдевају  из  трансформаторске  станице  (ТС) 10/20 

КУ  1Римски  Шанчевп , као  и  прско  20 kV подземігс  и  надзс \јј lе  мрсжс  каблова, 

трансформаторских  станица  20(10)10,4 kV n пмсконапспскс  0,4 kV мреже . постојећа  

мрсжа  задоіІол )ава  і  іогрсбс  садаі Iіњи  х  кор  і  сІ  і u ка  i ОС  оІ)а  

3.3.3.2. Сііабдсвање  TOІ InOrІІ OM еергиЈом  

снабдевање  топлотном  енср i ијом  о6аіња  се  из  јасификационог  система  града  

ј-Іовог  Сада  и  локалпих  ТОПЛОТІІНХ  нзвора . Снабдевајіе  из  гасифнкационог  система  је  

обезбеђено  нз  диструибутивне  гаснс  мрсже  ииског  притис l(а . снабдевање  топлотнОМ  

енергијом  се  одвија  нссметано  и  уз  појнтовањс  свих  бсзбсдоносних  
услова  i(оји  важе  за  

врсту  иНсТаЈ Iацијс  іcoja ce односи  на  цсви  под  прптнскоМ . 

На  подручју  обухваћеном  плаііом  сс  налазс  следећн  гасни  објекти : 

- главни  разводни  чвор  (ГРЧ) HeMaHoBLIІ l; 

- Транспортни  гасовод  МГ-02 ГРЧ  Госпо1)инці I-ГМРС  Нови  Сад; 

- Трансііортни  гасовод  РГ-04-04 ГРЧ  Госпођинци -ГМРС  ј-јови  Сад; 

- транспортни  гасовод  РГ-04-1 1 ГРЧ  госпођинци -ГРЧ  Фугог; 

- Транспортни  гасовод  РГ-04- І  І /іі l ГРЧ  госпођинци -ГРЧ  Футог. 

Прско  подручја  обухваћеног  планом  пролазс  следећи  нафтоводи : 

- нафтовод  БачІсо  НОЕО  Село-Нови  Сад  (ознака  дН-) у  новом  енсргетском  

коридору  са  паралелно  положеним  телсметријс kим  оптичісим  ка6лом  

- Нафтовод  надрњан-Рафинерија  нафтс  Нови  Сад; 

- Нафтовод  Елсмир- Рафинерија  нафте  Новн  Сад. 

Око  гасовода  и  і-Іафтовода  јс  дефинисан  заштитнИ  коридор  І(Oju износи  З0м  лево  и  

дссно  од  осе  цсви  и  у  коме  Није  дозвоње}іа  изградња  објеката  
за  рад  и  становање, а  
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остали  објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  сагјіасност  предузећа  које  обавња  Делатност  транспорта  гаса, Односно  нафте. 

3.3.3.3. Елеістропске  ТсоМУНиКачЈІјс  

Електронска  комуникациона  инфраструктура  на  подручју  је  заступл)ена  преко  телекомудикацоне  Мрелсе  И  Мреже  Оптичке  комуникационе  инфраструктуре . Постојећа  Мрежа  задовозЂава  гготребе  садамњих  Корисника  простора. 

3.4. МОПИТОРпНГЖјІВОТНе  средине  

На  подручју  обухваћеноМ  ИзменаМа  и  допунама  Плана  није  успоставЈЂен  Мониторннг  чИнилаца  животНе  средине. 

4. опшТи  И  ПОСЕБНн  ЦИЈLЕВИ  СТГАтЕшјЕ  ЛГОЦЕНЕ  И  ИзБоР  ИНдШАТОРА  

Оппіти  и  посебни  цИЈЂеВи  стратешке  процене  дефинигпу  се  на  основу  захтева  и  цињева  у  погледу  замтите  животне  средине  у  другим  плаиовима  и  лрограМима , цИЈЂеВа  запітите  ?Ісивотне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, приЈсупЈЂених  податајса  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема  н  предлога  у  погзтеду  заідтите  животне  средине  у  плалу  или  програму. 
На  основу  дефинисаних  цил.ева  Врши  се  избор  одговарајуІ.их  индикатора  који  ће  се  Ісористити  у  Изради  стратеп.іке  процене. 

4.1. Општп  цнЈЂеви  

дефинисање  оппітих  цИњева  Стратешке  процене  угицаја  врши  се  на  основу  nостојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерни  из  планских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа. Општим  цил)евима  Стратетлке  процене  утицаја  поставл)а  се  оквир  за  њнхову  далу  разраду  кроз  дефинисање  посебних  цил)ева  и  избора  индигсатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  циЈЂу  очувања  ?Кивотне  средине  као  u спровођење  принципа  Одрживог  просторнОг  развоја  подручја  плала. 

Оптдти  цињеви  стратешке  процене  угицаја  одпуке  о  изменама  и  доnуuама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  жИвотну  средину  су: 
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постизање  рационалне  организације  и  урсђсња  простора , усклађивањсм  његовог  

кориілћења  са  могућностима  и  ограніічењима  у  расгіолаГању  
природниМ  и  

створснпм  вредностима  и  са  посбама  дугорочноГ  екОНОМскоГ  развоја, 

обезбеђење  просторних  услова  за  рсаЈіизацију  концепта  трајно  оДрживоГ  

(уравнотеженот ) развоја  у  области  жпвотне  средшге , економске  и  друuiтвене  

сфере, 
обезбеђење  адекватне  іірсвснциј  с, мониторинГа  и  контролс  свих  облика  

загађивања , 

зауставлање  дале  деградације  простора , угрожавања  И  уништавања  природних  

ресурса  и  добара, 

сузбијање  непланске  изградње  и  коришћења  ііростора , 

активирање  нових  поврпіина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  

заштите  животне  средине . 

4.2. Посебнп  n і UbCBH 

Посебни  цил)еви  стратешке  пронснс  п1) дстаВл)ају  разраду  ОПШТИХ  цињева . Они  

се  лефининіу  на  основу  навсдсІшХ  ОПШТИХ  ціuнева  стратешке  процсне, дефинисаних  

Гі  JІ  a nc uux n оста  в  u і  u n он  це  п  цг  а  
Oіі u треба  ш  обезбе ;Lе  су6јск  има  олУ:\ і  и  ваіна  јасіп  с;і  і tку  о  суштинских  

утицајима  плана  на  кивотііу  срсднну , па  основу  којс  је  могуће  доІіети  одлукс  ісојс  су  у  

фуіікнији  зашјите  животне  Сј)едннс  и  рсализааије  основмнх  јјачела  
одржавања  развоја . 

Поссбни  цилеви  стратешке  процсне  у L нцаја  одјјуке  о  измснама  и  допунама  

Просторног  плана  Града  Ноаог  Сада  (локалиІет  радне  зоне  
у  Каћу) на  животву  

средину  у  1-Іовом  Саду  односс  сс  на: 

- очување  еколошког  канацитета  простора  и  поболшања  
квалитета  животне  

средине , 
- подстицање  производње  н  примене  технологија  које  смањују  загађивањс  

животне  средине  и  производњу  отпада, 

- заштиту  и  поболшање  квалитета  површинсі (их  и  подземних  вода, 

- смањење  испуінтања  нутријената  и  других  опасник  материја  у  
земњиЈпте, 

- побоњпiање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењем  емисија  из  

индустрије  и  транспорта , 

- смањење  емисије  буке, 

- увођење  сакупњања  и  третмана  отпада, 

- обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  На  начин  да  се  
очувају  и  повећају  

ошлтекорисне  функције, 

успоставњање  система  мониторинга  на  зНачајНим  емитерима, 

заштиту  природних  добара , 

обавезу  спровођења  Поступка  процене  утицаја  На  животНу  
средину, у  складу  са  

Законом  о  проценн  угицаја  на  животну  средику  ( Службени  гласник  Републике  

Србије , бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утврђивању  листе  пројеката  

за  Іcoje je обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  
којс  се  може  захтевати  
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процена  утицаја  на  животну  средину  ( Слутсбени  гласник  Републике  Србије  број  114/08). 

4.3. Избор  ивдикатора  

На  основу  дефинисаннх  посебнuх  цил,ева, врати  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  се  користнти  у  изради  стратешке  процене  утидаја  на  животну  средину. Hндикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцењивање  планских  ретпења  са  становишта  могућих  штета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповојЂне  угицаје  треба  смањити  иди  едиминисати . Oіm ПредставЛају  један  од  инструмената  за  систематско  и,центификовање  оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  сагледавање  последица. Оии  су  средство  за  праћење  извесне  nроменЈLиве  врсдности  у  прошлости  и  садашњости , а  неопходни  су  као  узіазни  тІодаци  за  планирање . 
Да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  Нивоима  пданирања  као  инструмент  за  комПарацију, неопходан  је  усагдашен  систем  праћења  који  подразумева : 

- јединствсне  ПоказатеЈ Lе, 
- јединице  мерења, 
- метод  мерења, 
- период  праћења, 
- начин  обраде  података, 
- приказивање  резултата. 

Подаци  се  прикулЈLају  на  разним  нивоима  и  у  разннм  институцијама ; статисти-чким  заводима, заводима  за  јавно  здравЈLе  И  здравствену  заіптиту, хидрометеоролошк uм  службама, геојјојпким  и  геодетским  заводима, заводима  за  запітиту  природе  и  др. 
Приказ  индихатора  одрживог  развоја  је  лимитиран  начином  прикупњања  и  обраде  статистичких  података , Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  корилтћевјт  у  контактима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 
На  основу  Правилника  о  Националиој  лuсти  Индикатора  запјтите  животне  средине  ( Службени  тласник  Рс ,, бр. 37/1 1), на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  доnунама  Hлана, као  и  у  неnосредној  близини, релевантни  су  следећи  индикатори: 
-годиптња  температура  ваздуха, 
-годипіња  количина  падавина, 
-угрожене  и  заштићене  врсте  и  
-заштићена  подручја. 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋВХ  УТиЦАЈА  ПЛАНиРАнјјх  лктивности  НА  ЖuвОтну  СРЕдину  

Цињ  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  )кивоТну  средину  је  саГледавање  могућuх  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет  животне  средине  и  прогтисивање  одговарајућuх  мера  за  њихово  смањење, односно  довођење  у  
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прихватливе  оісвире  (транице) дефинисане  законском  регулативом . Да  би  се  

поставлени  цил  остварио , потребноје  сагледати  Плавом  предвиђене  активности . 

5.1. ПроцеіІа  утвцаја  варнјаптнвх  решсв  плапа  на  жiјвотііу  средиІіу  

са  ерама  зацітите  и  варпјаптво  реіЈІењс  у  случају  іІереаліповања  плана  

Закон  не  лропиСује  пта  су  варијантЈІа  рсшења  Плана  која  подлежу  стратешкој  

процсНи  утицаја. 
Изменама  и  допунама  Плана  нису  разматј)ана  варијантна  рсшења, али  имајући  у  

виду  чињеницу  да  је  Законом  о  стратешкој  процсНи  утицаја  на  животну  
средину  

nponucaііa обавеза  разматрања  варијантних  реіпења , у  Извештају  су  разматране  две  

могуће  варијанте : 
- варііјанта  ј  - да  се  Измене  и  допуіге  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зоiіе  у  Каћу) не  усвојс ; 

- Варпјаита  јІ  - да  се  Измене  и  допуне  ГЈросторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локаліітет  радне  зонс  у  1(аћу) усвоје  и  имплегџсУтИрају . 

Утицаји  стратешког  караісІсј)а  и  укугі-ііі  ефекти  Гјлаг-га  на  животну  средипу  

утврђују  се  кроз  процену  и  порсђсњс  іі oc і ojchcr стаі bа, цињева  и  планских  решења, 

ограничаіІајУћн  СС  у  том  коіТтеІ(су  тга  позитивие  п  нсгатиане  е(l)скте  доношења  илн  

ucnonoaі C і ha ііnaua. 

Приказ  Вариа-іпе  ј  - іІ eCB ав,С  гілав   

ПланскН  докумсітт  представња  ocnoіn і n uнсЕрумснт  управњања  простором . 

Непостојањс  Плана  значи  јіспостQање  адскјІаТНих  мсра  и  услона  за  организовање  

активности  у  простору  и  І hегово  коришћење  уз  обавсзне  мере  заштите  и  унапређења  

животне  срединс, пропнсаНе  Стратс Lпком  гјроџеііом  утицаја  Плана  на  жИвотНу  средину. 

Прихватањем  Варијантс  1 задр)ісало  би  СС  постојсће  стање  у  простору  које  

подразумсва : 
непостојање  инфраструктурс , 

непостојање  монnторинга  чинилаца  животне  средине. 

неискоришћеност  потенцијала  прОстора  за  потрсбе  проширења  радне  зоне. 

Неусвајање  Плана, може  за  последицу  имати: 

-недостатак  мера  и  инструмената  за  управњање  простором  на  еколоlпки  

прихватњив  и  одржив  начин , 

-нспоштовање  опіптих  и  посебних  смерница  и  мера  згптиТе  животне  

средиНе . 

Приказ  Варијанте  1ј  - yсвајаіbе  іі  Іімплсмептіјі)аІће  nnaіІa  

Прихватањем  Варијанте  11 створили  би  се  услови  за  поболшање  квалитета  живота  

грађана, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  животне  средине  
прогlисаних  

Планом  и  стратеІnком  проценом  утицаја . 
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за: 
Усвајање  і4змена  и  Допуна  плана  представл)а  Bapujawry којом  се  стварају  услови  

очување  еколошког  капацитста  простора  и  побол,јпања  квалитета  животне  средине, 
Подстицање  производње  и  примене  технолотија  које  смањују  затађивање  Животне  срсдине  и  flроизводњу  отгтада, 
заштиту  и  побоњшање  квалитета  поврпіинсІсих  и  подземннх  вода, 
смањење  Испуштања  нутријсната  и  других  опасних  материја  у  зсмлиште, 
поболшање  квазмтета  ваздуха  у  складу  са  стандарднма, смањењем  емисија  из  индустрије  и  іранспорта , 
смап.ење  емисије  буке, 
увођење  сакуплања  И  Третмана  отпада, 
обнавл,ање  и  подизање  заштитног  зелснијІа  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  огпптекориснс  функције, 
успоставл,ање  система  мониторинга  на  значајним  емитерима, 
заштиту  природних  добара, 
обавсзу  спровођсња  Поступка  процсне  утицајана  животну  средину, у  складу  са  Закоuом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службсни  гласниіс  Републике  Србије , бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утврђивању  листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процсна  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Републике  сфијеІі  
број  114/08). 

5.2. Поређење  варијаптнпх  решења  тј  прпісаз  разлога  за  избор  иајповолнијег  решења  са  аспегста  заштите  животне  срсдкпте  

Поређење  варијанти  је  изврідено  на  основу  аналИзе  свих  позитивних  и  негативних  утицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  Поглавлу . 

Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  затцтите  животне  средине, јесте  она  варијалта  која  би  омогућила  поболшање  квалитета  животне  средиие  приМеном  мера  за  спречавање  негативних  утицаја, гтоідтовањс  прикципа  Одрживог  развоја, као  и  рационално  коришћење  свих  природних  ресурса. 
Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте: 
1.У  варијанти  да  се  Измене  и  допуие  прсдметног  Плана  не  усвоје  и  да  се  развој  настави  по  досадашњем  тренду  могу  се  очекивати  одређенu нетативни  ефекти  по  Животву  средину  

- неадекватно  коришћење  земњишта, дсградација  простора  услед  непостојања  одговарајуће  инфраструктурс , па  самим  тим  и  нарушавање  квалитета  вода, земјвиlлта  и  ваздуха. 
2.У  варијанти  да  се  ИзМене  и  допуне  Плана  усвоје, уз  примену  адекватних  мера  заштите  животне  срсдине, могу  се  очекивати  одрсђенu  ПОзитИвни  ефекти  на  Животну  средину  (flодстицање  еІолошких  технологија, инфрасТруктурно  опремање  чиме  се  

19 



слречава  загађење  површинских  и  подземних  вода  и  земњиілта , успоставњање  

ефикасног  система  управњања  отпадом, озелењавање  привредних  комллекса  и  др ). 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведено , у  нашем  случају, Варијанта  11 

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

у  Каћу) представња  повоЈвнију  варијанту  са  аспекта  заштите  живОТНе  средине. 

5.3. Вероватноћа , ИНТСвЗиТСТ , сложеност , рсверзгібігл iiост, врсмеЈтска  п  просторва  

димензија  утпцаја  плана  

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  изврніепа  је  евалуација  значаја, просторних  

размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  плана  на  

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

потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Европске  yі ruje. 

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

просторие  размере  на  којима  се  може  остварнтн  утицај . Утицаји , односно  ефекти, 

планских  решен)а. према  вејгичиііи  промена  сс  оцоњују  бројевиМа  Од  -з  до  +З , где  се  

знак  минус  односи  на  нсгативно , а  знак  - ііa поз nтивнс  іЈроменс  (табела  З). 

Іабсла  3: КријерІІ vМИ  за  ОЦот L)ивањс  ac: і H і lnc упіцаіа  

Bentіі i іі  утцn јі  Озаіа Onі rc 

Критичаіі  -з  .lак  ј  ісгативаті  ути  цај  

Већи  -2 Bchjі  noraTuBar-і  утнцај  

Мањи  - і  ГМаі негати iзаН  утицај  

Нема  утицаја /нсјасан  
утицај  

О  Гi ема  утицаја , нема  података  

Позитиван  +і  [ ањи  позитиван  утицај  

Повоњагг  +2 Већн  позитиван  утицај  

Врло  повоЈЂан  +З. • -. Јак  позитиван  утицај  

КDитеоијуми  за  оцењивање  просто l)иих  размера  утицаја  

Размере  утпцаја  Ознака  Опнс  

Регионални  Могућ  утицај  у  лростору  регије  

Општински  О  Могућ  улицај  у  простору  општине  

Градски  Moryh утицај  у  подручју  града  

Локални  ЈІ  Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  

града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  догодитН  у  стварности  такође  

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

утицаја  одређује  се  према  следећој  скали: 
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Табела  5: Скала  за  процену  вероватноће  утицаја  
Вероватаоћа  Ознака Оаис  

2. 

з. 

4.  

5.  

6.  

1 ОО% 

Вижце  од  50% 
Мање  од  50% 

Утицај  известан  
В  Утицај  вероватан  
М  Утпцај  мотућ  

Мање  од  1% Н  Утицај  нијс  всроватаи  

Поред  тота, додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  времену  трајања  угкдаја, Односно  Последица. У  тоМ  смислу  могу  се  дефиuuсати  привремени -повремени  (П) И  Дуготрајии  (д) ефеіпи. 
Табела  б: Врсме  трајања  угицаја  

Ознака OnHC 

дуготрајни  
п Привремени..гіовремени  

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских  решсња  на  циЈтсве  стратешке  процсне  врши  се  евалуација  значаја  Идснтификованих  угицаја  за  остваривање  циліева  стратешкс  процене  утицаја. 
У  наредној  табели  дата  су  Планска  решења  у  предлогу  Измена  и  допуна  плаuа  обухваћена  проценом  угицаја: 

Табела  7: Hланска  решења  у  предлогу  Измена  и  допуна  nлана  обухваћена  проценом  утицаја  
Ознака  

 

Гiлавска  ремења  
ПроМена  намене  3смлишта  ИЗ  поліоприврсдног  у  грађевинско  и  јлирење  радне  зоне  
Лоцирање  еколошки  прихватливих  технологија  
Инфраструктурно  Опремање  простора  (ширење  саобраћајне  мреже, 
одвоење  атмосферских  и  отпадних  вода, и3Мештање  енергетске  
инфраструктуре ) 
Заідтита  природнuх  .добара  (заштита  станишта  заштићених  и  строто  заштићејјuх  Дивліих  врста) 
Заштита  старе  високе  обале  Дупава  
Озелсњавање  привредних  комплекса  
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Табела  З: Процена  пелпчипе  утицаја  планских  рсшсња  на  животну  средину  

Цињеви  СпУ  Планска  решења  
1 2 3 4 5 б  

1.  очување  екојіошког  капацитета  простора  и  
побоњша lbа  квалиlеlа  ЖИВОТнС  срсдпне  

-3 +З  +2 +З  +3 +З  

2.  подстицање  производње  и  примене  технологпја  које  
смањују  загаl)иваІћс  животнс  средине  и  пропзводњу  
отnада  

О  +З  +2 О  0 +2 

З. заштита  и  побоњшање  квалитета  површинскиХ  Н  
подземвпх  вода  

-2 -1-2 +З  О  +2 О  

4. смање iuе  испуііітања  нутријената  и  других  опасних  
материја  у  земњкште  

-3 +З  +3 О  О  +2 

5. побоњшање квалитета ваздуха у скаладу са  

стандардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  

транспорта  

-2 +З  -2 О  О  +3 

б. смањењс  смисие  букс  -2 +2 -2 О  О  +З  

7. увођење  сакупЈБања  и  третиаНа  огпада  0 +2 0 О  О  О  

8. обнавњањс  и  подизаІће  заштХјтног  зсленила  на  Іјачијі  

да  се  очуоау  и  повс l ају  општс l(ор ifсiiе  (І )уікРс  
-2 +1 -2 +2 +2 +З  

9. успоставњањс  сисгсиа  MoІ-ІІіІ - opіі u І a на  зІІачІјІІН \ і  
е  м  итср  І .і  І  а  

0 +2 () О  0 0 

10. заштита  природв uх  добара  -2 0 +1 +3 +1 +2 

Ппопена  ппОСтоОпих  разера  утицаја  планских  решсња  на  животну  срсдину  

Цињеви  СГТУ  Планска  решења  
i 2 З  4 5 б  

1.  очувањс  еколошког  капацитета  простора  Н  
побојuшања  квалі-Ітета  животне  срсдиі-lс  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  

2.  подстицање  производње  и  примене  технОгХогНја  које  

смањују  загађнвање  животне  средине  и  лровзводњу  
отпада  

Ј] Л  Л  

3.  заштита  и  побоњшајћс  квалитета  површинскИх  ІІ  

подземних  вода  

Л  Л  Л  Л  

4.  смањење  исnуштања  нутријсната  и  других  опасних  
материја  у  земњиште  

Л  Л  Л  Л  

5.  побоњшање квалитета ваздуха у скаладу са  

стандардима , смањењем  емисија  из  индустријс  и  

транспорта  

Л  Л  Л  Л  

б.  смаіење  емисије  буке  Л  Л  Л  Л  

7.  увођсње  сакупњања  и  третмана  отпада  Л  

. обнавњање  и  подИзање  заштитног  зепенІu]а  на  начин  

да  се  очувају  и  повећају  опиЈтекорисне  фуні(ције  
Л  Л  Л  Л  Л  Л  

9.  успоставњање  систсма  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

Л  

10.  заштита  природних  добара  Л  Л  Л  Л  Л  
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заПітита  и  лоболшање  квалнтета  ПОВршинсКих  и  
лодземних  вода  
смањење  искуштања  кутријената  и  Других  опасних  
материја  у  землиште  

3.  

4.  

Табела  10 : Процена  вероватногіе  утицаја  ГТланскнх  решења  на  животду  средиду  и  елементе  оДржиВог  развоја  

1. 

2. 

5. 

6. 
7. 
8. 

Цилеви  СГІУ  

подстицање  производме  И  примсне  технолотија  које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  Производњу  
отпада  

побоњшање  квалктета  ваздуха  у  скаладу  са  
стандардима , смањењем  емисија  из  ивдустрије  и  
транспорта  

смањење  емисије  буке  
увођење  сакуплања  и  третмана  отпада  
обнавлање  и  лодизање  заштитног  зеленила  на  начин  
да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  фувкдије  
успоставњање  система  мониторинта  на  звачајним  
емитсрима  

Hјіанека  решења  
1 2 3 4 5 6 и  и  и  и  и  и  

и  В  в  

В  и  и  и  
и  и  и  В  

и  и  и  и  

В  и  и  и  
В  

и  В  и  и  и  и  
В  

В  В  и  В  В  

9. 

1 О. 

очување  еколошкот  капацитета  nростора  и  
Побоњшања  ква)ггfгета  животне  средине  

заштита  природних  добара  

Табсла  11: Процена  времеца  трајања  утицаја  лланскuх  ремења  на  животду  средкну  и  елементе  одрживог  развоја  

Цилеви  СГ1у Лјіанска  решења  
1 2 3 4 5 б  1.  очуВање  еколошког  капацитета  простора  и  

 поболпјања  квалитета  жнвотне  средине  
д  д  д  Д  Д  д  

2.  подстицање  Производње  и  примене  техиолотија  које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  nроизводњу  

 отпада  

Д  Д  Д  

3.  заштита  и  побол,пјање  квалитета  повргпинских  и  
 подземних  вода  

Д  д  Д  Д  
4.  смањење  испуштања  нутријената  и  Других  опасних  

 материја  у  зсмњипіте  
Д  д  д  Д  

5.  поболпјање квалитета ваздја у скаладу са  
стандардима , смањењем  емисија  из  ивдустрије  и  
транспорта  

Д  Д  д  Д  

б.  смањење  емксије  буке  д  Д  П  д  7.   увођење  саКугілања  и  третмана  отпада  д  8.  обнавлање  И  Подизање  запјтитног  Зсленијіа  на  начин  
 да  се  очуВају  и  повећају  општекорисне  функције  

д  Д  д  Д  д  Д  
9• успоставлање  скстема  мониторинга  на  значајним  П  - 
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емитсрима  
10. зацјтитаприродникдобара  д  д  д  д  I д  

РезиNје  звађ 1ј I*1јіІл утицаја  јілана: 

На  основу  евалуације  значаја  утицаја  прнказаним  у  прстходним  
табелама, 

закЈЂучујс  сс  да  имплемснтација  Измсиа  и  допуна  Плана  нс  производи  
стратешки  

значајне  негативнс  утицаје  на  планском  подрvчју, односно  да  планска  реінења  неће  

имати  значајније  нсгатнвне  ефекте  на  животну  срсдину  уз  прнмену  
адекватних  мера  

задлите . 

5.4. Кумулатив i{ІІ  П  спвергеТсІсп  ефеКТH 

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члаН  1 5.) стратешка  nроцена  треба  

да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефската. Ови  ефекти  су  делом  

идентификовани  у  прегходном  поглавЈву , али  значајни  ефекти  могу  настати  као  

резултат  uнтсракције  између  бројнвх  мањих  уп1цаја  постојећих  објеката  и  активности  и  

различитих  планираних  активности  на  подручју  плана  

Кумулатввни  ефеі(ти ііастајУ  када  појединачиа  плаиска  решења  немају  значајан  

утицај. а  Неколико  индивилуаЈ l І lих  ефската  за  ІІІ O uoі y na имау  uіaHajaH ефекат. Као  

пример  се  може  навести  загаi)ивањс  ваздуха , вода  u:і u порасІ  буке . 

Синергетски  ефскти   настају  у  пнтеракдііј  іі  ГІОј  едіјначних  угицај  а  кој  и  
производе  

укупни  ефекат  који  је  већн  од  збнра  појсдиначних  утицаја . Свнсргстски  ефекти  се  

најчеінће  манифестују  код  .њудских  заједница  н  природних  станишта . 

идентифнкацнја  кумулаТивних  Н  синсргетских  ефеката  
планских  решења  на  

животну  средину  приказана  јс  у  нарсдној  табели : 

Тт,-t ћтХІгттт4 МбГV НХ  кvмулаТивНих  и  синергетских  ефеката  
L 1U Ј1d Ј .. Х Iд IІ - 

Ијітеракција  
плансклх  
решења  

Област  стратевіісе  процене  утицаја  

тправУБање  квалитсто Nl ваздуха  

2, б  Лоцирање еколошкИ прихnатњивих TexІ-іonoruja u озелењавање  

привредних  Ісомплекса  имаће  позитивне  ефекте  на  
квалитет  ваздуха. 

1, З  Гіромена  намене  земњишта  из  поњопривредног  у  трађевинско  
и  

ширење  радне  зоне, као  и  инфраструктурно  опремање  простора  у  

смисЈiу  ніирења  саобраћајне  мреже  имаће  негативне  ефекте  на  
квалитет  

ваздуха  

Управњање  и  заштита  вода  

2,  Лоцирање еколоБЈки прихватЈЂивиХ техноЈтогија, као и  

инфраструктурно  опремање  просто.ра  и  решавање  проблема  одвођења  

атмосферских  и  отіІадних  вода  допрвне 1е  зпПтитт  квлитетавода .- 

Заштита  л  коришћење  земишТа  
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4 

2,3,6 Лоцирањсм  еколошхи  прихватјЂивих  технологија, рсшавањем  
проблема  одвођења  отладних  вода  (инфраструјсгурно  олрсмање  
простора) и  реализацијом  зелених  повртииа  на  приврсдним  
комплсксима  спречнће  се  загађсње  земњіпцта. 

 

Промена  Намене  земјвивіта  из  полопривредног  у  раевинско  и  Ілирење  радне  . оне  имаhе  трајне  негативн  ефекте  на  земјЂимте  као  прuродан  и  необновјЂив  рссурс. . 

3ашттпа  од  буке   
Лоцнрање  еколопгки  Прихватл.ивих  Техколотија  и  реаіизаіија  зелених  поврптииа  догхринеће  смањењу  нивоа  буке. 
Промена  јаменс  зсмјвнјлта  из  полопрuврсднот  у  грађевинско  т  ширење  радне  зоне, иЕфраструктурно  опремања  простора  и  Ілирсње  саобраhајне  мреже  допринећс  повећању  нивоа  буке  пРсДмеТног  
flротора. 

Управњање  отпадом  
2, 6 Лоцирање  еколошки  прихватњивјтх  Техпологија  и  реализадја  зелених  поврпцма  имаће  позптивне  ефекте  на  систем  улравњања  отпадом. 

СТацОВЈјпШТВО  ЈТ  њудско  здравње  
Примена  мсра  заштите  Природнuх  добара, запітита  старе  високс  обале  дуиава, озелењавање  приврсднuх  комплекса, имаће  непосредно  Позитивнс  сфехтс  na становвиштво  и  лудско  здравлс. 

ЗапЈпјта  прпродних  вредпостіт  
плаиом  се  прсдВиђQу  мере  затптитс  станијпта  заплићеннх  и  строго  заштuћсиих  дивлuх  врста. 

1 

1,3 

4, 5, 6 

5.5. Процена  утЈІцаја  планнраЈптх  активносгп  на  животпу  средину  
Процена  карактсрисТитН uх  угицаја  за  планско  подручје, изврмеиа  је  на  осНову  каратперистика  и  структуре  садржаја, намеНе  и  функције  Простора, као  и  природних  карактерист uка  подручј  а. 

5.5.1. Ваздух  

Лоцирање  еколојдки  прuхватливuх  техлологија  изискује  примену  савремене  технологије  која  подразумева  примсну  мера  заштите  ваздуха  и  спречавање  аерозагађења . Реализацијом  зслених  Површила  укутар  привредних  Комплекса, као  и  уз  саобраћаницс  побоњшаћс  се  микроклиматсхи  услОви  и  смањити  утицај  прапіине  и  издувних  гасова  како  унугар  радне  зоне  тако  и  шире. 
Промена  наменс  земњишта  из  поњопривредног  у  грађевuнско  и  ширсње  радне  зоне, као  и  инфраструктурно  опремање  лростора  у  смислу  ширења  саобраћајне  мреже  имаћс  негатunне  ефекте  на  квалитет  ваздуха . Ови  псгатuвни  ефсІсти  се  могу  свести  у  граnице  ттрихватњивости  уз  Примену  свих  Прописаних  мера  заштите  од  асрозагађења . 
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5.5.2. Вода  

Инфраструктурно  опремање  простора  и  реінавање  проблема  одвођења  отпадних  

вода  допринеће  заштити  квалитета  вода  на  прсдметном  простору • 

Применом  одтоварајућих  мера  заштитс  3емлипіта  спречиће  се  продирање  

загађујућих  материја  из  земњишта  у  подземне  воде . 

5.5.3. 3емњцште  
Решавањем  проблема  одвођења  отпадних  вода  са  предметног  простора  и  

реализацијом  зелених  површина  спречиће  се  загађење  землишта . 

Приликом  радова  на  инфраструктурном  опремању  простора  (грађевински  
радови  

и  сл.) доћиће  до  негативног  угицаја  на  квалитет  земњишта . Међутим  ови  утицаји  су  

привременог  карактера  и  престају  након  извођења  радова . 

Промепа  намене  зсмјЂишта  из  појЂопріІврсдиог  у  грађевинско  и  іпирење  
радне  

зоне  имаће  трајне  негативНс  утицаје  на  зсмњиште  као  необјјовливи  природііи  
ресурс . 

5.5.4. Природна  добра  

Плаііскс  активности  і chu uMaTІІ  ппај  иа  ирНродна  добра , с  обзиром  да  на  

простору  у  обухвату  ј1змсјіа  и  допугта  Гјјга ;га  110 noc і ojc евилентирана  заштићена  

природна  добра ., а  да  су  Планом  прсдвиђсне  мсре  заштите  за  станијuта  заштићепих  и  

строго  заштићсннх  дивл)ИХ  врста  (стаггиштс  NЅА 4). 

5.5.5. СтановпніјІгво  

Уколико  се  поштују  све  мерс  заштНте  дефинисане  планским  
решењем  за  

предметни  простор, може  се  ісонстатоватН  да  предвгі l)енс  активности  веће  имати  

кегатив}гс  ефегсте  на  станоінгиштво . 

5.5.6. Нспокретпа  културна  добра  

Планске  активности  неће  имати  утицај  на  непокретна  културна  добра  

(археолошке  локалитете ), с  обзиром  да  су  плалским  решењем  испоштоване  
прописане  

мере  заштите  надлежног  Завода  за  заштиту  спомсника  културе . 

5.5.7. Іјвфаструктура  

5.5.7.1. Саобраћајва  нітфрастру lстура  
РадНа  зона  ,,Каћ  има  повоњне  саобраћајне  услове  за  лоцирање  привредних  

делатвости  јсоје  захтевају  добар  приступ  друмском  и  железничком  
саобраћају . У  њој  се  

саобраћајна  инфрастру lстура  изградила  у  с)сладу  са  динамиком  изградње  објеката  у  

зони. 
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У  постојећем  стању  је  радна  зона  друмским  саобраћајем  директно  повезана  на  државни  пут  ГЕ..12 СУботuца-СоМборОџациБх ( Паланка-Нови  Сад-Зрењанин.. Житипјте-Нова  LТрња-државна  граница  са  Румунијом  (гралични  прелаз  Српска  П,рња) (у  Далем  тексту:дІІ  12). Саобраћајни  приклучак  је  реализован  на  км  179+541 преко  раскрснице  у  нивоу  и  то  са  општинским  путем  Каћ  - Римски  Піанчеви. Поред  овог  општинскОг  пута  радиа  зона  је  Опслужена  и  сервисном  саобраћајницом  која  је  парапејша  са  ДГЈ  12 као  и  Мрежом  постојеhих  атарских  путева  мале  nіирине  па  је  мИмоилажеј ,е  иди  претицање  на  њима  веома  отежано. 
Директан  излазак  радне  зоне  на  дјј  12 омогуhује  у  садашњем  стању  брзу  конекцију  са  Државним  путем  ДH АI (Е75) Државна  тралица  са  Мађарском  (гранични  предаз  Хортош)-Нови граница  са  Македонијом  (граничНи  прелаз  flрешево), а  у  будућности  и  са  државним  путем  јЕ-21 Нови  Сад- 

тј. тзв. ,,Фрушкогорским  корццором  (у  далем  тексту  ДП  21). Поред  овога, у  будућлости  ће  бити  омогућено  и  остваривање  везс  са  железнички  саобраћајем  преко  Иидустријског  Колосека  ка  Рафинерији  Нови  Сад , одиосно  преко  Локалних  железннчких  пруга  број  ЗО4изо5. 

Основу  саобраћајног  система  радне  зоне  чине  постојеће  саобраћајне  површине, које  ће  се  попуНити  новим, а  које  ће  бнти  у  функцији  корисника  радне  зоне. На  предметuом  Простору  се  не  одвија  јавни  градсКи  превоз, нити  постоје  изграђене  бицикдистичке  стазе  и  тротоари . 

ппанираио  решење  саобраћајне  мреже  заснива  се  пре  свега  на  Уклопању  плакиране  мреже  улuца  и  путева  са  nостојећом  сервисном  саобраћајнuцом  и  атарским  путевима. Саобраhајна  мрежа  прилагођена  је  Плапираним  наменама  простора, као  и  Конфигурацији  терена. У  Плану  је  дат  акценат  на  гіовећавању  безбедности  саобраћаја  и  на  решавању  Првенствено  пегпачј(uх  и  бкцикЛистич  кретања. 
Анализа  Токова  путнИчког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зона  поред  северног  Прикњучка  на  ДП  12 треба  да  буде  повезана  и  са  његове  јужне  стране, а  све  у  цилу  растерећења  Каћле  петле  и  омогућавања  бржег  и  лакшег  пристјпа  радној  зони  из  правца  Новог  Сада  и  ка  Зрењанину. 

Јавнв  превоз  
Поред  могућиости  одвијања  аутомобилског , у  свим  улицама  су  створени  И  услови  и  за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја  па  се  стога  планира  одвијање  јавног  аутобуског  саобраћаја  дуж  улица  у  којима  за  тим  има  потребе  а  све  у  цилу  піто  веће  прерасподеле  путовања  са  путничког  ау-гомобила  на  јавни  превоз  и  бицикјји. Аутобуске  ниме  је  могуhе  изВесТи  тамо  Где  то  Просторни  и  саобраћајни  услови  дозвол,авају, иако  оне  нису  уцртане  у  графичком  приказу  План  ретулације  површина  јавне  намене . Могуће  је  дефинисање  траса  линија  јавног  градског  Превоза  унутар  радне  зоне  у  складу  са  плановима  развоја  Јавног  градског  саобраћајнот  Предузећа  Нови  Сад  и  потребама  корисника  простора. 

БицІІкЛИСТИТ  и  пешачки  саобраћај  
У  оквиру  попречлих  профила  улица  планирају  се  бИЦИКЈјисттд( стазе  и  тротоари  обострано  или  једносграно  у  зависпости  од  ширине  улице, али  увек  за  двосмерно  
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крстања  овик  категорија  учесника  у  саобраћају . На  појсдиним  местима  су  планирави  и  

ешачко-бициклистичІСИ  гІролази  који  треба  да  обезбеде  повоЈЂније  условс  за  ту  врсту  

учесиика  у  саобраћају . 

Најважнија  бициклистичка  стаза  је  планирана  дуж  д11 12 ОДІ{осно  дуж  сервисне  

саобраћајнице  која  је  паралела l-та  са  ДП  12. Вициклистичка  стаза  је  једнострана  али  

планирана  за  двосмерни  саобраћај  и  омогућује  везу  са  ппанмраним  
бици1лИстИчким  

стазама  дуж  ДП  21 као  и  будућу  бициклситичку  везу  ка  Жабњу, Зрсњанину  и  Новом  

Саду. 

Ношто  афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  
да  буде  у  што  Іпирем  обиму  

како  би  се  овај  вид  превоза  uјто  више  популаризовао , планом  се  Оставња  могућност  

изградњс  тротоара  и  бициклистичких  стаза  іјако  ове  
саобраћајне  површинс  нису  

уцртане  у  графичком  приказу  План  реГулације  поврінина  јавне  намене  или  у  

карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  рсализацију  је  да  су  испуњсни  
сви  

саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулатнве . 

Поред  бициклистичЈ (ИХ  стаза  плаііом  сс  оставња  могућност  и  изградње  

бициклистичких  паркннга  истог  или  пећег  апацитета  као  н  паркиига  за  гіугничке  

аутомобиле  

ПркнраІс  

И  порсд  Іі naІІ upane редовпе  n іІІІ HjQ n ііоІ  ГР LІДСКОІ  гіревоза  и  мрсже  

бициклистичких  стаза, постој u потреба  да  се  у  оквиру  Ксмплекса  обезбсде  
паркНнг  

места  за  путничкс  аутомобиле  У  постосћим  
комплексіа  углав llом  су  изграђена  

паркиралишта  и  такав  начиіі  реІііавања  паркирања  
трсба  примењивати  и  убудуће.  

паркинзИ  у  улицама  и  на  јавним  површинама  ј  радној  
зопи  (Каћ )) аису  дозвоњени  

(осим  паркинга  за  бнцикле). 

На  слободннм  поврuіНнама  унутар  раді iих  kомплекса  гдс  се  планирају  нови  

радни  простори  формираћс  се  паркинг  простори  за  
путЈІичка  возила  (на  три  радника  

једно  возило) по  лринциііу  паркирања  на  сопствсној  
парцели  или  у  складу  са  

нормативима  зависно  од  функцијс  комплскса . Паркинзи  за  теретна  возила , аутобусе  и  

радне  машине  се  дозвоњавају  прсма  потрсбама  корисЈіика  али  искњучиво  на  

сопстВеВИм  парцелама . 

Објекти  Тип  објекта  Јединица  мере  

м2  
запослен  

Јсдно  
паркинг  
мссто  на: 

40-60 
5-7 - управноадминистративНи  објекат  

м2  25-35 
- комунална  предузећа  запосјlен  3-5 

25-35 дминисТрација , 
индустрија , 

- агенције  запослен  3 -5 
45-60 

- пословнИ  простор  
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Табела  Нормативи  за  паркирање  путничкuк  аутомобила  у  завпсности  од  намснс  

објеката  



занатство, 
образовање, 
рекреација  

запослен  7-9 
- индустрија  

запослен  
100-150 
15-50 

- електро-ссрвис  м2  
3апослеН  

30-60 
4-6 

- заиатске  радње  м2  
запослен  

60-80 
3-5 

 - магацини  и  складишта  запослен  3 -5 Продавмцс  - робнс  куће  м2 100-150 
запослен  25-60 

 

  

У  односу  на  предочсне  нормативс  у  табели, потрсбно  јс  ЗаДОВОЈЂИТИ  један  од  услова  за  одређивањс  броја  паркипа  или  према  броју  загтослених  или  према  повртпиии  изграђеног  објекта  у  одређеној  намсни. 
Положај  и  димензије  саобраlіајних  површина  у  простору  дефинисани  су  у  односу  на  осовuuску  мрежу  и  постојсће  границе  парцсла, како  је  дато  на  графичком  приказу  План  намене  поврптина, саобраћаја , регулације  и  нивслацијс , у  разМери  I :2500. 

5.5.7.2. Водпа  инфраструктура  

Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом  радне  зонс  биће  решсно  преко  nлаииранс  водоводне  мреже, са  Повезивањем  на  водоводни  систем  Града  Новог  Сада. 
Планира  се  изГрадња  примарнс  ВодовоДНе  мрежс, дуж  државног  пута  ЈВ-12 (М-7), са  ПрофилоМ  250 mnt, која  ће  повезати  водоводни  систсМ  Града  Новог  Сада  и  насеЈЂа  Каћа. 

Унутар  радне  3оне  nланира  се  изтрадња  секуццарне  водоводне  мреже  дуж  свих  планираних  саобраІіајница  гдс  то  околна  намена  простора  захтева. Пладирана  секундарна  ВоДоводна  мрежа  биће  профила 100 и 150 rnnі, nовсзаће  се  на  планирану  примарну  водоводну  мрежу  и  функциоuuсаће  каојсдна  целина. 
Потребе  за  Технолошком  водом, решаваће  се  захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојсва  прско  бујпених  буиара  на  сопственим  парцелама . Услове  експлоатације  nодземних  вода  биће  дефинисани  у  поднаслову  б.I2. Мсре  Заштите  у  области  водне  ннфраструктуре . 

Процењује  сс  да  ће  планирано  техничко  решење  снабдевања  водом  очувати  и  увапредити  квалитет  животне  средине. 

Одвођсње  отпадпих  и  атмосферсјспх  вода  
Одвођење  отпаднuх  и  атмосферских  Вода, биће  ремено  преко  сепаратног  канализацuоног  система. 
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ј(алализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  оријентисана  ка  
канализационом  

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

ће  се  изградити  на  лохсалитету  Роков  поток  у  Гјстроварадину . 

дуж  државног  пута  ІБ-12 (М-7) планира  се  изградња  колектора  отпадН nс  вода  

профила  е400 мм, који  ће  бити  реципијент  отпадних  вода, са  простора  обухваћеног  

овим  планом. 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  изградиће  се  у  
свим  постојећим  и  

тхланираним  улицама , биће  профила  е  250 и  е  300 ппп  и  оријентисаће  се  на  планирану  

примарну  канализацију  отпадних  вода . 

Кроз  израду  пројектпо докумеіітације  прецизно  ће  се  утврдити  

капацитети  планиране  анапизационе  мреже, те  су  у  Том  смислу  могућа  мања  

одступања  од  профила  датих  планом . 

Имајући  у  виду  да  јс  тсрен  изразито  равничарски , и  да  се  пости)јсу  знатне  дубине  

укопавања, планом  се  предвиђа  изградња  две  црпне  станице  отпадних  
вода, шахтног  

типа. Црпне  станице  ће  сс  рализовати  на  парцслама  предвиђеним  за  ту  
намену. 

Планом  се  омогућава  реализација  додатпІхх  црпних  станица  
којс  сс  Могу  

реализовати  у  регулацији  улнцс , шахтног  тила. а  свс  у  складу  са  пројектно  технич lсом  

документацијом  ісоја  се  буде  радила  за  гІотребе  изградњс  канализацИоііог  
система. 

На  пОДРу LІІУ  плана  моіуће  ЈС  рсализОВатІ  Іі  каіхалИазциоііу  мрежу  отпадних  вода  

под  гіритнскО  а  све  у  ск:Іаду  са  поссбно  лрНGавлсіІіІм  іІосеоНим  сповима  оД  Јавног  

комуналног  предузсћа  Водовод  и  каПалИзација . 

ј(валитст  отпадних  вода  којс  сс  могу  ynyCTІіTH y наліізацНОг fи  систем  дсфинише  

надЈІсжнО  комунаЈІно  предузећс . У  супротноМ  отпадне  воде  којс  не  задовоњавају  

квалитет, морају  Се  претХодно  трстИрати  одјіосвс , пречистити  до  прописаног  

квалитета , а  прс  упуштања  у  јавну  канализац lјју . 

до  изградње  планиране ализационе  мреже , плавом  се  оставња  могућност  да  се  

отпадне  воде  решавају  ПСКО  водонепропуснЈІх  септвчклх  јаМа  на  парцелама  

корисника . Посебно  сс  инсистира  Lіa водонспропусности  септичких  јаМа, да  не  би  

дошло  до  загађења  подземних  слојева . Септичке  јаме  треба  поставити  минимално  3,0 гл  

од  границе  суседних  парцела . 

Одвођење  атмосферских  вода  бићс  рсшено  прско  планиране  
нализационе  мреже  

атмосфсрских  вода, са  оријентацијом  на  постојеће  мелиорационе  канале, који  

функционишу  у  склопу  мелиорационог  слива  
ііковињі , у  питању  су  канали  К-612 и  К- 

611. 

Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  

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

ретензионирати  на  парцелама  корисника, загим  на  две  цевтралне  ретензије, а  све  у  

цијЂу  максималног  растерећења  постојећих  
мелиорационих  канала. 

Планом  се  предвиђа  изградња  примарнс  в  секундарне
лизационе  мре)ке  

атмосферских  вода, дут  свих  постојећих  и  планираних  улица. 

У  цијlу  контролисаuог  испуштања  атмосферских  вода  са  
парцеле  корисника, 

максиМална  количина  атмосферсісих  вода  која  сс  може  
директНо  упустити  у  планирану  

уличну  атмосферску  канализацију , ограничава  се  на  Q30 1/ѕ/ha ca водонепропусних  
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површина  (кровови  и  манипулативнс  ПоВрмине) при  прорачуну  са  количИНом  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  двс  године-усвојити  120 1/ѕ/ha. 
Атмосферске  Воде, преко  Q=30 llѕ(ha, Морају  сс  ретензионирати  у  оквиру  Комттлекса  и  временски  одложено  Испуштати  у  канализациони  систем. 
Радна  зона  биће  подсњена  у  два  сливна  подручја, источно  и  западво. 
Планом  се  предвиђа  изградња  две  централне  ретензије, једна  за  западни  слиВ, а  једна  за  ИсТОчни  слив. Укутар  парцела  предвиђевих  за  изградњу  ретсдзија, реализоваhс  се  и  сепаратори , таложници  и  друта  пратећа  опрема  и  објскти, неопходни  за  несМеТано  фуккдионисање. 

Атмосфсрске  ВоДе  из  Централних  ретензија  ће  се  одводити  у  постојеће  мејшорационе  канале, који  фуnкционишу  у  склолу  мелиорационот  слива  Ковињ , преко  зацсвјт,ене  канализационе  мреже. Количина  воде  која  се  из  ретензија  може  упустити  у  меллорационе  іанале  условњена  је  капацитетом  на  који  су  мсзтиорациоuu каказти  пројектовани  и  кападитетом  црпне  станице  Ковињ  који  износи  2,35 тпз/ѕ  (2х1,175 м3/ѕ). 

Лзтаном  су  nредвиђснс  приступне  саобраћајнице  до  ретензија, и  Од  ретензија  до  мелиорационих  канала. Унутар  приступних  саобраћајница  реаЈШзоваће  се  неогјходна  инфраетруктура  за  фуккционисае  ретензија. 
Профиуш  каналнзационе  мрежс  дати  плаком  су  оквирни. Кроз  израду  пројектно  ТехНичке  документације  прецизно  ће  се  угврдити  њихови  капацитсти. 
У  обухвату  плана  налазе  се  мелиорациони  канајгч  К-612 и  К-61 І , они  сс  планом  задржавају  у  складу  са  постојећим  стањем, уз  могуђиост  реконструкције . Уз  јужну  гранuцу  плана  налази  се  део  мелuорационог  каиала  К-600, ок  није  обухваћен  планом, планомје  дефинисак  његов  заштитни  појас  са  северне  стране. 
Каиали  К-61 1-1 и  К-613 немају  своје  Парцеле  и  није  их  било  могуће  прецизно  идснтификовати  пошто  не  постоје  у  подлогама  које  су  прибавњене  из  Реnубличког  геодетског  завода  за  потребе  израде  плана. Hјтаном  се  оставјња  могуђuост  њиховот  озакоњења, уз  услов  да  се  хте  ремете  планирани  садржаји  и  текничка  решења  дефинисана  планом. 

Продењује  се  да  ће  планирано  техличко  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода  очувати  и  уналредити  Квалитет  животне  средине. 

5.5.7.3. Енергетска  инфраструтпура  н  СЛетпронсе  комуникације  

СпабдеваіБе  елсктричном  евсргвјом  

Планом  се  у  делу  снабдевања  електричuом  енергијом  планира  изградња  нових  капацитста  
- далековода  110 kV, трансформаторске  ставuце  (ТС) 110/20 kV, 20 kV водова, ТС  20/0,4 kV u пратећс  дистрибутивне  мреже  и  мреже  јавког  осветњења . Лданирана  електроенергетска  мрежа  градиће  се  гіодземно. Предвиђена  је  и  заштита  Далековода  1 10 kV заштитним  коридором  у  коме  је  изградња  објеката  ограничена  условима  надлежног  имаоца  јавних  овлашћења  

Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. То  подразумсва  примену  свих  норматива  и  
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стандарда  који  се  примсњују  при  изградњи  оваквс  врсте  објеката  и  поштовање  
услова  

надлсжних  органа  и  организација  код  издавања  услова, одобрења  и  сагласности  за  

изградњу  електроенергетских  објеката . 

Свабдевање  TonnoTnONІ  еПергијом  
Планом  се  у  делу  снабдевања  топлотвом  енергијом  планира  снабдевање  из  

гасификационог  система  и  обновњивих  извора  енергије . Снабдевање  из  

гасификационог  система  могуће  је  са  планиранс  гасоводне  мреже  средњег  
притиска  

или  из  лланираиих  мерно-регулационих  гасних  станица  (МРС). 

Коришћење  обновњивих  извора  енергијс  има  велики  утицај  на  заіптиту  животне  

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

гсотермалне  енергије . 

Потребно  је  да  се  све  активности  везанс  за  планиране  цињеве  у  овој  
области  

одвијају  са  цињем  да  се  спрсчи  негативан  \ тицај  на  животну  средину. ПриЛиком  

изградіі)е  гасоводне  мрежс  морају  се  поштоватп  све  прописаііе  мере  
заштите  и  

техннчки  услови  за  ову  врсту  инсјалације . 

Процењује  се  да  планиране  аістивности  У  всзи  са  електроенергетском  и  

термоснсргстском  ипфраатруктуром  нсћс  иајатН  утицаја  јја  очување  и  унаоређење  

кваЈштста  животне  срсднііс . 

ЕлеістроіісЈсе  комуііиісације  
Плаіјом  се  предвв l)а  повсзіівање  СВИХ  б \дућНх  објеката  у  систем  електронсісих  

ісомуниісапија , изградњом  подзсмнс  мреже  цеви  ісроз  које  ће  пролазити  будућа  

инсталација  електронских  комупикација . Планира  се  и  посТавњање  мултисервисних  

платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабиііетнаіа  у  склопу  
децентразіизације  мреже. На  

подручју  плана  могућа  јс  И  Изградња  базних  стајіица  в  антенсІ(их  стубова  мобилне  

телефоннје  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планиране  циІеве  у  области  електронских  

комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  спрсчИ  Негативан  утицај  ва  жІ1ВОТКУ  
средину . 

Уз  све  потребне  мере  заштите ,  процењује  се  да  планиране  активности  неће  
имати  

утицаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  жиВотпе  средипе . 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  Н  ОГРАННЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА  

НА  ЖГІВОТНУ  СРЕДИНУ  

Ради  очувања  и  унапређења  кзалитета  животКе  средиНе, у  складу  са  Законом  о  

заштити  )јсивотне  среднне  ( Службени  rnacІі uic PC І , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 

72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/13, 95/13, 95118-др.закон), приликом  реализације  

планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  
загађења . 

Изградња  привредних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  ва)кећим  техничким  

нормативима  за  изградњу , уз  примену  тсхнологија  и  процеса  који  испуњавају  

прописане  стаНдарде  )кивотне  средине . 
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За  све  nројекте  који  се  буДу  реализовајји  у  границама  Измсна  и  допуіта  Hлана, утврђујс  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животіту  средину  ( Службени  гласник  PcІі, бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 114/08), обавезно  је  покрстање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину. 

6.1. Замтита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допулама  Плана  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  запітити  ваздуха  ( Службени  гјјасник  РС , бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  кваштета  ваздуха  ( Слу)кбени  гласним  РС . бр. 11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  важећuм  Прописима  који  регулишу  ову  област. 
Неопходно  је  обсзбедити  праћсњс  и  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  местима  потенцијалног  ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  спол.аптњу  средину, сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућuх  материја  у  ваздух  из  стационарнuх  изВора  загађивања, осим  постројења  за  сагоревање  ( Службени  гласник  РС , бр. 111/15) и  Урсдбе  о  граничвим  вредиостима  еМисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  ( Службени  гласник  РС , бр. 6/16). Правна  лица  и  предузетни  дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  ДиЈЂу  смањења  емисије  затађујућјх  материја  из  складишних  и  др. објеката, а  у  складу  са  Законом  о  запгтити  ваздуха  ( Службсни  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13). 
Вслnки  извор  аерозагађења  представл.аће  саобраћај , с  обзиром  да  сс  на  предметном  простору  очекује  велика  фрсквенција  саобраћаја , нарочито  теретног. Смањење  емисије  сумпор  Диоксида  и  олова  у  ваздух, постићијіе  се  коришћењем  квалитетнијег  горива  (безоловно). 

Озелењавањем  ободннх  Делова  комплекса  Пословања  обезбедиће  се  заппита  од  аерозагађсња, утицаја  nрашинс  и  піирсња  непријатног  мириса, као  и  запттита  од  буке  настајте  као  последица  кретања  теретког  саобраћаја . Врстс  за  Озелењавање  треба  да  буду  из  групе  отпорнuх  на  аерозатађење , са  израженом  санитарном  функцијом, Под  условом  да  не  ПрипаДају  трупи  инвазивних . 

6.2. Замтита  зеМЈЂншта  

Услови  и  начин  коришћења  ЗеМл.ишта  ка  подручју  обухваћсном  Изменама  и  допуиама  Нлана, обавезују  све, да  приликом  коришћсња  и  експлоатације  земл.ишта  обезбеђују  рационајјчо  коришћење  и  запітиту  овог  Природног  ресурса. 
Загађивач  земл.ишта  који  испуштањсм  оnасних  и  штетних  Материја  загађује  земл.иштс, Дужанје  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  саиације  земл.ишта. 
ЗауЈЂенс  отпадне  воде  са  паркинта  и  Манипулативннх  површина  н  платоа, Морају  се  прихватuти  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију. Чврсти  и  течни  опіаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарнО -хигијенсм  захтевима. 
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На  п0л0привредн0м  земњиІлту  неопходво  је  контролисано  примењиваТи  

агротехиичке  мере  заштите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  
заштите  

биња-пестициди , ђубрива). 

Праћење  параметара  квалитета  землишТа  је  неопходно  како  би  се  
сЈiречизlа  

његова  деградација  услед  продирања  опасних  Матсрија . ЗемЛишТе  треба  контролисати  

у  складу  са  правилником  о  дозвоњенНМ  колнчинама  опасних  и  i
лтетних  материја  у  

земњивЈту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (
службени  

гласник  РСT, бр. 23/94) и  Уредбом  о  гравичниМ  вредностима  загађујућих , плетних  и  

опасних  материја  у  зеМЈЂиІЛТУ  ( СлужбеНи  гласник  РС1, бр. 30/18). 

6.3. Заштпта, упапрсђење  п  управњањс  квалвтето 1 вода  

ЗаІnтиТа  вода  подразумева  приме1 у  следеће  законске  регулативе  

Закона  о  водама  (ттслу)кбени  гласник  РСј , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 

95/18- др. закон), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисијс  загађујућих  материја  у  

воде  и  

роковНМа  за  њихово  достпзање  (tІСч \tжбсНи  гласпик  РС11 , бр. 67/11, 48/12 и  

1/16). 
- Урсдбс  о  граничпим  вредностама  ирнориТеТНиХ  И  приорнтетних  

хазардних  

сугЈста iіаи  кос  загађу  површнЈ  іскс  ЈіОдС  И  роков lіма  за  н,нхоВО  достнзање  

( СЈјУЖ6сн  н  ГЛСЈ  ІІ t к  PC11 , број  24/ 1 )- 

- Уредбс  о  граничним  врсдностима  загађују hих  матсрија  у  површинским  и  

подзем l{иМ  водама  и  ссдименту  1 рокоЈзММа  за  њЈ tхово  достизање  

(11Слу)кбсни  гласник  РС Il , број  50/12) , односио  г Iрммсну  свих  важећих  

прописа  којН  регуЈіишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровн nх  н  чистих  бетоіІских  површина  и  

условно  чисте  Технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  

се  без  пречишћавања  путем  уређсНнх  испуста  који  су  
осигурани  од  ерозије  упуштати  у  

отворене  канале  атмосферске  канализације , гіутни  јарак, околни  терен  и  затворену  

атмосфсрску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаиих  површuна  (бензинска  пумпа, 

паркинзи , манипулативне  површине) и  технолошке  отпадне  воде  (од  чиілћења  и  прања  

објеката), пре  улива  у  реципијент , предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  

уња, таложник). 

Све  прикњучене  тсхнолошке  отпадне  воде  морају  
задовоњавати  прописане  услове  

за  испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу , тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  

складу  са  Уредбом  о  граничниМ  вредностиМа  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  (ТІСлу?ісбени  гзјасник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквнх  вода  
осим  условНо  чисТиХ  

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

претходно  се  морају  комплетпо  пречистити  (предтретман , примарно , секундарНо  или  

терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  
квалитета  ефлуента  

према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  

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

Уредби  о  граниLтним  вредностима  загађујућих  маТсрија  у  површинским  
и  подземВим  
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водама  и  седименту  и  рОІ(овима  за  њихово  достизање  ( 1Службени  гласник  РС , број  50/12). 

6.4. Затптита  оД  отпадних  материја  
Постулање  са  оттЈадним  Материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управл)ању  отпадом  ( Слу)г(бени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95Л8- Др.закон), Правилчиком  о  наtіину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасиог  отлада  ( Службени  гласнuх  РС , бр. 92/10) и  Правилітиком  о  условима  и  начину  сакупзњања, складиппења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Службени  гласиик  РС,,, бр. 98/10), односно  у  Складу  са  важећим  Пролисима  који  регулишу  ову  област.. 
Врој, врста  посуде, места  и  технички  услови  за  Поставлање  тІосуда  на  јавним  површинама  дефинисајnј  су  Правилником  о  условима  за  ПостаВЈЂање  посуда  за  сакупЈЂање  отпада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/20 1 1, 7/2014). 
На  основу  Одлухе  о  одржавању  чистоће  ( Службени  гласвик  Града  Новог  Сада , бр. 25/10, 37/10, 3/1 1, 2 1/1 1 и  ј  3/14), инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавлања  Локацијске  дозволе  прибави  сагласност  од  надлежног  n(H Чистоћа  о  потребном  броју, врсти  и  месту  за  поставлање  посуда. 
Привремено  складинјтење  евентуалло  присутног  опасног  отпада  Врпіити  у  складу  са  члановима  36. и  44. Закона  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС,І, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18). У  случају  коришћења  отладних  материја  као  секундарне  сирОвине, улравјвање  отпадом  обавЈЂати  према  одредбама  Правилника  о  Условима  и  начијту  сакуплања, транспорта, складиштења  и  трстмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  Сировuuа  или  за  добијање  енертије  ( Службени  тласиик  РС , бр. 98/10). Привремено  одлагање  чврстог  отпада, који  се  не  Може  искористити  као  секундарна  сировина, вршити  у  посудамајуређајима  одговарајућег  капацитста, којима  се  обезбеђује  изолација  отпадНјх  материја  од  околног  простора. 
Оласан  отгтад, било  да  се  траиспортује  или  је  продукт  Неког  Тсхнолошког  процеса, један  је  од  Озбил)ш4х  Складишнuх  и  еколошких  проблема. Да  би  се  спречила  неконтролиса uа  ИНцидена  ослобађања  опаснuх  Материја, потребно  је  у  потПулостк  исПоштовати  свс  законсјс  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опаснuх  материја. 

6.5. Мере  запјтптс  од  букс  
С  обзиром  на  положај  предметног  простора  (јужно  и  северно  од  ДH м-12, па  све  дО  железничке  пруге  Нови  Сад  - Орловат  (Р)јСЛ  208)), на  подручју  Обухваћеном  Изменама  и  допулама  nлана  МОГу  се  очекивати  повећани  НИВОИ  саобраћајне  буке. Такође  повећани  нивои  буке  могу  се  јавитu npu кретању  ВО3ида  на  манипулатив uuм  и -ГГерНим  саобраћајним  Површинама , ПриЈІикОМ  рада  Производиих  постројења  и  сл. 
Мере  заштите  од  буке  Подразумевају  формирање  зеленог  заштитНоГ  појаса  по  Ободима  лривреднuх  комплекса  и  дуж  саобраћаница, као  и  Озелењавање  слободшх  површина  унутар  Пословнuх  комплекса. 
Ради  заштите  од  прскомерне  бухе  потребно  је  Успоставити  одговарајућu мониторинг, а  ухолико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвол)епе  вредНости  у  околној  ?кивотној  средини  у  с1ладу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  жиВотној  средијіи  
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(,,Службени  гласІјик  РС , бр. 36/09 и  88/10) предузимаћс  се  одговарајућс  Мере  за  
отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  средину. 

6.6. 3ајнтвта  од  јохіизујућег  п  ІІејониЗујУ IІСГ  зраісНа  

Обавезно  је  успоставЈЂање  система  коіІтроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

контаминације  у  објектима  у  којима  постоје. односно  где  се  ради  
са  изворима  зрачења  и  

околине  ових  објеката , као  и  система  контролс  индивидуалнс  и  колективне  

изло)ј(ености  јонизујућим  зрачењима . 

Потевцијални  извори  зрачења  су: 

- извори  ннскофреквентног  елскгромагнетског  ПОЈЂа, као  што  су: 

трансформаторске  станице , гіостројење  електричне  вуче, 

електроенергетски  Водови  тј . надземпи  изіи  подземни  каблови  за  пренос  

или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 

базне  станице  мобилне  телефоније  којс  се  користе  за  додатно  покривање  
за  

време  појединих  догаi)аја, а  привремсно  се  п0сТавлају  у  зонама  повећане  

осетњивостИ  
ііриродііо  зрачење  радиоактивних  матсрНјала  радон , поједини  граl)евински  

материјалИ  И  др. 

Радіі  заштјітс  сг  аноиНт -нНтва  од  јоіјзуу hсі  і pa іі c іІ a потрсбно  је  обсзбсдитн  

услове  за  ефикаспу  контролу  изRора  јоі-іизују hсг  зрачсгі )а  п  успоставити  систематску  

јсонтролу  радиоаістивне  коНтаіминације  )кивотис  срсдиНс . 

Ради  заштгпс  од  јонизујућег  и  исјоігизују hсгзра tісга  нсопходно  је  попповати  

следећу  законску  регулативУ : 

-3акон  о  радијационој  и  і-іуклеарној  аијуриости  и  безбедности  ( Службени  

гласник  РСн, бр. 95!Њ) 

-закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (
І LСлу)ісбенн  гласниі( РсІ , бр. 36/09) и  

-ПравилииІс  о  граг-іиама  излагања  нејо )ііізују hим  зрачсњима  (ІІСлужбени  гласник  

РС  бр.104!09). 

6.7. 3аштита  прпродніІх  добара  

Станиште  зацпићених  и  строго  заштићевих  дивњих  врста  N
ЅА24, чији  део  се  

поклапа  са  малим  делом  предметног  подручја , очувати  и  третирати  га  као  зеленило  

посебне  намене. 

На  стаништима  заштићених  и  строго  заштићсних  
дивЈЂих  врста  није  дозвоњено  

испуштање  пепречишћених  и  непотпуно  прсчишћених  
отпалних  вода, складиштење  

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

земЈЂишта  за  радове  у  радној  зони, као  ни  обавЈЂање  осталих  активности  које  нису  у  

складу  са  очувањем  интегритета  станишта  и  постоје!их  
природних  вредности . 

У  појасу  до  200м  од  станишта  заштићеІјих  и  строго  заштићених  
ДивЈЂиХ  врста  

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

утицаја  загађења, неодговарајућег  осветњења  и  буке. 

Y rІojacy од  500 м  од  станишта  заштићених  и  строго  запітићених  
дивњих  врста: 

36 



-забрањују  сс  планска  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  хидролошког  
режима  од  којих  зависи  фуЕкционалност  станишта  и  опстанак  врста  и  станиппіих  
типова, 

-за  озелењавањс  није  д03в0лена  дримена  инвазивних  врста. 

У  случају  потребе  за  одводњавањем  дела  подручја  на  коме  се  планира  изградња  објеката  радне  зоне, подсистем  канала  у  сливу  за  одводњавање  треба  да  функционигце  на  начин  којим  се  нс  ucynіyje влажно  станиште, односно  не  угрожава  водни  режим  ставипјта  заіцтиhених  и  строго  заштићених  дивњих  врста. 

Пронађена  гсолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосиліт, минерали, кристали  и  
др.) која  би  могла  представњатн  зашткiіену  природку  вредност, налазач  је  дужан  да  пријави  надлежном  Мunистарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска, и  предузме  мере  заштите  од  унипітења, оштећивања  или  крађе. 

6.8. Заштпта  културних  добара  
У  зонама  познатих  локалптета  са  археолошким  садржајем  обавезна  су  претходна  заштитка  археолошка  истраживава . 

Обавеза  инвеститора  је  да  приликом  израде  пројектне  документацнје , пре  изградње  инвестидионог  објекта, нсходује  претходне  услове  н  мере  заштите  надлежног  Завода  за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 
Локалитет  радне  са  окружењем  заузнма  део  високе  Старс  обале  Дунава  и  њсног  залеђа, насењаване  од  прансторијског  времена  до  данас, а  која  по  својим  геоморфоломким  карактеристикама  и  до  сада  регистрованим  локалитетима  са  археолошким  садржајем, представња  и  зону  потенцијалнuх  археолошких  локајіитета  (насела  и  гробања). Зато  се  ипвеститори  изградње  новuх  објеката  н  нифраструттуре  на  целом  предметном  простору  обавезују  да, уколико  припкком  извођења  земњаних  радова  наиђу  на  археолошко  налазидіте  или  предмете, одмах  без  одлагања  стану, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  обавесте  надлежни  Завода  за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.9. Зајлтита  зеленlfла  п  заштвта  ЗелеІјІІлом  
Што  већи  проценат  квалитетне  вегетације  задржати  на  површинама  где  се  неће  вршити  радови  на  формирању  радне  зоне  и  осталих  пратећuх  активности , а  на  осталим  површинамаје  очувати  до  момента  отпочињања  радова. 
Простор  за  зеленило  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  угицаји  радне  зоне  на  окружење  нај  ефнкасније  смањују. 

Уређење  овог  подручја  подразумева  да  се  планирају  зелене  површине  у  фуНкцији  заштнте  обрадивих  поврпіина  у  окружењу  од  неповолних  утицаја  радних  делатности  на  комплексима , као  и  у  обрнутом  смеру, ради  заштите  делатности  од  неповол,них  утицаја  ветра  и  непожелне  нИсолације . 

Главне  функције  овuх  зеленuх  површина  су  стварање  повоњнот  микроклимата , заштита  од  прашине  и  гасова, стварање  слободних  простора  за  краћи  одмор  радника. Избор  билних  врста  одређује  се  према  карактеристиІсама  производње , карактеру  и  концентрацији  іптетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким, функционалним  и  
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декоративним  својствима . 3асади  треба  да  се  карактеришу  високом  оијоркошћу  на  
гасовс, дим  и  прапіину . Фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте, при  чему  треба  
избегавати  инвазивне  врсте. У  производним  зонама  зеленило  треба  да  омогући  
изолацију  главних  адмикистрати nг-iих  ијавпих  објеката  и  главних  псіпачких  правада. 

На  граиици  предметног  простора  са  околиним  наменама  пожеЈЕко  је  избегавати  
врсте  дрвећа  и  жбуња  које  прсдставњају  хірелазнс  домаћине  одређеі-іих  паразита  
поњопривредних  култура  илн  воhака. То  су  вртсс  Bcrberіѕ  ѕp. - берберис , Cotoneaѕter ѕp. 

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

сл. 

Ободом  планираних  комплекса  у  функцији  пословања  треба  планирати  заштии  

појас  различитс  слратностН , од  високс  лншћарске  вегетације , а  остатак  комплекса  

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

Паркннг  просторе  равномерно  покрпти  високом  лишћарском  вегетацијом , а  слободне  

зелсне  површине  треба  да  садрисс  травни  поіср iівач. 

Садња  дрвореда , једноструісих  или  двоструких  врпіиће  се  прсма  дозвојЂеним  

условима  профила  улица . дрворсде  је  потрсбі -іо  парцнјално  допуНити  жбунастим  

врстама , због  6олег  очувања  биодиверзитста . 

На  простору  uс iiод  слсктроснерхттских  Коріідора  из0ставла  се  сад i-Lа  високог  

дрвећа. а  у  завнсііости  ол  величинс  ііовршиііе  іі o і  ісооидором . (bормираће  се  нuска  

полегла  гіегетаци ]а. іравњаци . јјсісовпго  бі-сіс обіхчаво  ао i с  і -і  разнс  повртарске  

ісулгуре . 

6.10. Заштита  од  акцндсііата  

Ради  предузимаі bа  мера  за  спрсчавањс  дсса  и  огра}іичавак)а  утuцаја  тог  удеса, 

потрсбно  је  поштоватн  одредбе  Закона  о  смахіењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  

ванрсдним  снтуацијама  (Іслужбени  гласниіс  РСј , бр. 871201 8), где  је  наведено  да  је  

привредно  друштво  и  друго  правно  Јіицс  джгіо  да  прибави  сагласност  надлежног  

министарства  на  израђеu и  доставњен  План  зашіитс  од  удеса  у  складу  са  Правилником  

о  врсти  и  количини  опасних  супставци  на  осііову  којнх  сс  сачuњава  План  заштите  од  

удеса  ( Службени  гласниіс  РСІ , бр. 34/2019) и  Гјравuлником  о  uачину  взраде  и  садржају  

Плана  заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  РСн , бр.41/19). 

Град  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процсну  угроисености  оД  елементарних  

нспогода  и  других  uecpetіa, na je леопходво , да  уколико  се  прсдвиђају  објекти  

привредног  друштва  и  другог  правног  лица  којс  обавња  активности  у  Ісојима  
је  

присутна  или  може  бити  присутна  једиа  unіі  више  опасних  материја  у  прописаним  

количинама , које  управња  објектима  спсци()ичнс  делатности  са  аспекта  повишеног  

ризика  по  uсивот  и  здравЈЂе  њуди  од  нссрсћа  н  терористичких  ајстивности , обрати  

посебна  пажња  на  опасности  приликом  Kojііx би  евентуално  дојіхло  до  ослобађања  

onacііux материја  и  угро)ісавања  становништва , материјалних  добара  И  )КИВОТНе  

средине . 

Поред  тога  Град  Нови  Сад  је  у  складу  са  чланом  82. закона  о  смањењу  ризиіса  од  

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

у  обавези  да  изради  скстерни  план  заштите  од  удеса  ј-ха  основу  извештаја  о  бсзбедности  

и  планова  заілтите  од  удеса  вриврсдних  друілтава  ва  својој  територији . 
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6.11. УСЛОВ IІ  за  пзтрадњу  саобраћајних  поврпіипа  
3а  изградњу  нових  и  реконсірукцију  постојећлх  саобраћајних  Површина  обавезно  је  поштовање  одредби: 

- 3акона  о  путевuма  (ІІслукбени  гласниј( Републике  Србије , бр. 41/18 и  95/1 8 - др. закон), 

3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  лутевима  ( Службени  тласнuх  Републјгкс  Србије , бр- 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 
- уС, 55/14, 96/15 

- др. закон, 9/16 - УС, 
24/18, 41/18, 41/18 

- Др. закон  и  87/18), 
- 3акона  о  затптити  од  пожара  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 1 1 1/09, 20/15, 87/1 8 и  

87/18 
- др. закон), 

- Гјравизптика  о  условима  које  са  аслекта  безбедностн  саобраћаја  морају  да  исгјуњавају  пу-гни  објскти  и  други  елементи  јавног  пуга  ( Сјіужбени  тласнuк  Републикс  СрбијстІ, број  50/1 1), 
- Правилиика  о  техничким  стандардима  Планирања, пројектован,а  и  изградње  

објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  Инвалцдитетом  деци  и  старим  особама  ( Службени  гласнuк  рС , број  22/15), 
- Правилвика  о  оппітим  правклима  за  парЦетацију, регулацију  и  изградњу  

( Службсни  гласник  РС!,, број  22/15). 
На  сабирним  и  гтристуnним  улицама  Могуће  је  применити  консіруктивна  решења  за  сМирuвање  саобраћаја  у  складу  са  слементИма  нз  стаНдарда  ЅRPЅ  џ.С1. 280-285, а  у  складу  са  чл. 161 - 163. Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима, иако  то  у  графи-чкоМ  приказу  ДР-2 кије  лрИЈазано. 
На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 гп) и  дуж  тротоара  извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правијјником  о  техничким  стандардима  лланирања, пројектовања  и  изградње  објската, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  пристул  особама  са  инвалцдитетом , деци  и  старuм  особама. 
Тротоаре  израиваТи  од  Монтажних  бетонских  елеМената  или  плоча  који  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитuх  намена  саобраћајпих  гтовртлина. Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  лратПичшу  сврху  код  изградње  и  реконструије  комуналНих  водова  (инсталација). Колопоз  и  бИЦИјСЈШстич  сгазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором. 
ШиркНа  коловоза  у  уличној  мрежи  пзноси  6 м, а  уједносмерним  улицама  3,5 гп. 
Тротоари  за  двосмерно  кретање  пепЈака  морају  бити  миНимаје  пјирине  1,бм, а  бИцикјтuстиче  стазе  миНималне  ширине  2,0 м  
Саобраћајне  Површuнеје  Могуће  реализовати  фазно. 
Приликом  израде  Пројектне  Документације  могућа  је  дефинисање  Површина  за  аутобуска  стајалијпта , као  и  блаже  корекције  трасе  тротоара  и  бициклист стаза  од  репЈсња  приказаном  у  графичком  приказу  ДР-2 и  карактеристичним  попрсчним  профијтима  улица, уколико  угхравл.ач  јавпим  површинама  то  захтева, а  за  то  постоје  
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спсцифични  разлози  (очување  постојсћег  кваліітстног  растиња, подземнс  и  надзсмнс  

инфраструктуре  и  сл.). Оваквс  иктервснцијс  могуће  су  искњучиво  у  оквиру  постојећих  

и  планираних  јавних  поврнlина. 

Условв  ІІ  тіачиіі  обсзбеђиваіћа  приступа  парцсли  

Свака  новоформирана  грађевинска  парцсла  мора  имати  пристугl на  јавну  

саобраћајну  површину  чак  и  у  случају  да  он  нне  назначен  у  графичком  
приказу  План  

регулацијс  површина  јавнс  намене . Уколико  је  тај  приступ  колски  и  намењен  

пугничким  аутомобилима , он  нс  можс  бити  ужи  од  3,5 м, нити  шири  од  б  м, , док  за  

терстна  возила  може  бити  шири  од  бм. 

Једuа  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  2 колска  приступа  прсма  

истој  саобраћајној  површиви  (улици) и  то  на  меl)усобном  растојању  од  најмање  5nі. V 

случају  да  грађевинска  парцела  има  приступ  иа  дпс  различите  
еаобраћајне  површиuе  

(улице), колски  приступ  се  по  правиЈіу  даје  на  оиу  саобраћајі -Іу  површину  (улицу) која  

је  мањег  ранга . Грађсвиііска  парцсла  која  јс  іамењена  породичном  становању  no 

правилу  може  имати  максимално  колски  приступ  гјо  парцсли . 

Шириіш  ііриватііо i пролаза  за  Іі apnenc  ko і e немаЈу  дирсктан  п])иСТУП  јавној  

саобраћајној  І -ІОВрШІІІІи  Іе  Можс  бn Гј  .\I ІІІ 1 ОЛ  2.5 nі . Објекти  у  приврсдниМ  И  

индусијсј(им  зовама  морају  обсзбедитІ -І  іірсг l ів nожар lіи  іі yr ОКО  објската , који  іі e 

мО)ке  битп  ужи  Од  3,5м, за  једносмерну  КО.\ІуиикациЈу , ОДпОСНО  бм  за  двосмерно  

крстање  возила. Bucuііa гіроЈіаза  мора  бити  миІ-ІималНО  4 м. 

Поуожај  колс!(ог  приступа  парцели  зависи  од  диспозиције  објеката  
ва  парцели , 

али  тако  да  је  он  могућ  саМо  у  зони  улазно -излазні -іХ  кракова  раскрснице  уз  nоштовање  

услова  да  он  није  ближи  Од  10 пі  Од  почстка  јіепезе  којговоза  улазно -излазног  крака  

раскрснице  и  nравила  безбедности  саобраћаја  дефинисане  ва)ј(ећом  законскОМ  

рсгулативом . 

На  прелазу  КОЛСКОГ  прилаза  парцслама  прско  тротоара  
односно  ициклистичІ(е  

стазе, нивелационо  рсшсње  І(олског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  
и  

бициклистич l(а  стаза  у  континуитсту  и  увек  у  истом  вивоу. Овакво  реlнењс  треба  

примеНити  ради  указивања  на  нриоритстно  крстање  пешака  
и  бициклиста, у  односу  на  

возила  која  се  крећу  колским  прилазом . У  оквиру  гіартерног  урсђења  тротоара  потребно  

је  бојама, матсријалом  и  сл. у  истом  нивоу  или  благој  денивслацији  
и3двојитИ  или  

означити  колски  пролаз  исnред  паса)ј(а. 

Постојсћа  саобраћајница  на  катастаркој  парцели  бр. 6626/1 К.О. Каћ  остаје  у  

функцији  саобраћајнице  у  постојећој  ширини , до  реализације  режијске  саобраћајнице  

уз  државни  пут. 

Паркираве  в  гаражПраіІе  позила  

Приликом  нове  изградње  за  паркирање  возила  за  
сопствснс  потребс, власници  

објеката  спих  врста  по  правилу  обсзбеђују  простор  на  
сопствсној  грађевинској  парцели, 

изваи  јавве  саобраћајне  поврілинс . 
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Гараже  објеката  планирају  се  подземно  у  табариту, извал  габарита  објеіпа  или  надземно, на  грађевинској  Гтарцелu. Површинс  гаража  објеката  које  се  гтланирају  на,цземНо  на  грађевинској  парцели  урачунавају  се  при  утврђивању  индекса  изграђсности, односно  индекса  заузетости  грађсвинске  ггарцеле, а  ПоДзеМне  гараже  се  не  урачунавају  у  индексе. 
Паркинзи  требају  бити  уређени  у  Тзв. перфорираним  плочама , префа6рикованим  таНкостеним  пластИчним  или  слИчким  елементима  (Типа  бехатон  растер  са  травом) који  обсзбеђују  услове  стабилности  подЈтоте, Довојвне  за  Навожење  возкјіа  и  истовремено  омогућавају  одржаван,е  нискот  растиња  и  смањење  отицање  воде. Оаи  моту  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  раЗлип намена  саобраћајних  површина . 
Изіадл,у  паркинта  нзвршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  дефинисане  мере  и  начаu обележавања  Места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања. На  местиМа  тде  се  планира  паркирање  са  препусТом  (Наткрил.ем) према  тротоару, ако  није  предвиђен  зелени  појас, изтрадити  граничнике . У  оквиру  паркиралиа, где  је  то  планирано, резервисатu Простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четuри  паркиит  места  планира  По  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  и  око  лланираНих  паркинга. 
Такође  је  потребно  изврінити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  теХНиЧЈим  стапдардима  nланирања, пројеіповања  и  Изтрадње  објеката, којима  се  осигурава  несметајјо  кретање  и  пристул  особама  са  инвалидитетом  деци  и  старим  особама  (,,Слу)ј(бени  гласниј( РС , број  22/15). Близу  улаза, Односно  излаза  резервисати  простор  за  паркирање  возила  инвалuда  у  складу  са  овим  Правијтјјиком . 

Условп  за  нссметајго  кретање  и  Приступ  особама  са  Ігпвалидитетом , дсци  и  старим  особама  

Прилнком  лројектовања  објеката, саобраћајних  и  лешачких  Површuuа  Примеаuти  Правилuик  о  Технитп(им  стаnдардима  планирања, пројектовања  и  Изградње  објеката, којима  се  осигурава  Несметано  кретањс  и  nриступ  особама  са  инвалидитетом  деци  и  старим  особама  (,,Слуисбени  тласник  РС , број  22/15). 
У  Оквиру  сваког  лојединачног  Паркиралuмта  обавезно  предвидети  резервацију  и  обелеисавање  Паркинг  места  за  управно  паркирање  Возила  иивалида, у  складу  са  стаnдардом  ЅRPЅ  U.54,2342005 

Прилазе  објектија, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектнма  пројектоватн  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  Пристул  особама  са  ШГВаЛиците деци  и  старим  особама. 

6.12. Мерс  заштпте  у  области  водпе  инфраструкіуре  

6.12.1. Условп  за  ЈізГрадіLу  водоводіје  мреже  
Трасу  водоводне  мре)Ісе  лолагати  у  зони  јаВне  површине, између  две  регулационе  линије  у  улкчвом  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  илн  Обострано  уколико  је  улични  фронт  пЈири  од  20 тп. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водовоДНС  инсталације  СС  ІіоставЈЂају  тако  да  водоводна  

мрсжа  задовоњи  прописана  одстојања  у  одНосу  на  друге  инсталације  и  
објсктс  

инфраструПтуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреЖе  оД  дГВХ  
иисталација  и  

објеката  инфраструктуре  је  0,7-1,0 м, а  вертикално  растојањс  водоводне  мреже  од  

других  инсталациј  а  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњнс  І-озице  новог  цевовода  до  споЈЂне  ивице  

инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  

одговарај  ућу  заuітиту  инсталација  водовода  

Није  ДОЗВОЈЂСНО  полагање  водоводне  мре)ке  испоД  објеката  високоградње  

минимазlно  одстојање  од  темеЈЂа  објеката  износи  од  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  

стабилност  објеката  

дубива  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 гп  мерено  од  коте  терена, а  на  

месту  планираног  прНкЈhучка  на  постојећн  невовод , дубину  прикњучка  свести  на  

дубину  постојећег  цсвовода . 

ј-ја  проласку  цсвовода  испод  па  предвндег H заштитнс  цеви  иа  дужини  већој  Од  

ширине  пута  за  мин  1,0 м, са  сваке  стране . 

ј- Iа  траси  новоі  дистрибупівН ()г  водовода  uрдввдеІ  u о;іговај)ајући  број  хидраната  

у  свему  прма  аажсћим  Ііј )оііисима . Гјрсдност  ;јатјј  уградњu Надзс \ІнИх  хидраната .  

јавно  комуНално  nредузсћс  Іводовод  П обсзбеђује  у  нормалним  

условима  водоснабдева ibа  количине  водс  од  5 л!с  са  гјритиском  од  0,5 bara, за  потребе  

против  по)карне  заштите  (хидрантска  мрсжа, спрЈ i і lклср  систсм  .....). 

За  потребе  саliитар llс  водс  у  нормаЈіні iм  условима  водоснабдеваЈ bа  Јавно  

комунално  nредузећс  Водовод  и  каіјализа n!Іја 1  обезбеГ)ује  притисаі( ua месту  

прикњучења  о  2,5 bara. 

6.12.2. Условв  за  изградњу м )СЖС  

Трасу  мреже  каuализације  атмосферске  іІ  фекалпе  кавализације  
полагати  зони  

јавне  поврlпинс  између  две  регулационе  линије  у  уличвом  
фронту  једнострано  или  

обострано  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 rn. 

Минимални  тІречник  фекалне  анализацнје  је 200 іnm, a атмосферске  

канализације  О  250 мпз. 

Трасе  отпадне  и  опјлте  канализације  се  пос-гавњају  тако  да  се  задовоЈЂе  прописана  

одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  обје l(те  инфраструктуре . 

минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  1,0 м, а  вертикално  0,5 пз. 

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  
објеката  вис0к0градње  

минимално  одстојање  од  темења  објскта  износи  ,0 м, али  тако  да  не  угрожава  

стабилност  објеката . 
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Сви  објекти  за  сахулјвање  и  третман  отпадвих  вода  морају  бити  водонепропусни  и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријскот  изливања. 
Минимална  дубина  изнад  канаЈтизационих  цеви  износи  1,3 іn, мерено  оД  ТОјШС  ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуаЈших  објеката), а  на  Месту  планираног  прикјвучпа  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  лостојеhег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изгралњу  довојвног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаком  растојању  од  1602ОО  DN, a Максимум  50,0 јп. 
Капаіизација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  маиипујтативних  гтовршина  пре  уаупЈтања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада, мора  проћи  третман  на  сепаратору  лахих  нафтних  Деривата  и  песколову. 
дирсктно  Одвођење  атмосферских  вода  са  урсђених  водонепропусних  гговршина  и  са  кровова  објеiсата  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 1/ѕ/ha , при  прорачуку  са  количином  која  одтовара  двадесетомину rној  киши  повратног  периода  двс  године  усвојити  120 Lѕ/ha. 

Све  количине  изнад  навсдених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  посіупно  упуштати  у  плаиирану  атмосферску  канализацију . 
Ретензија  за  гірихват  атмосферских  Вода  се  мора  пројектовати  уnутар  парцеле  корисмfка. 

Прихват  канализације  отnадвих  вода  nланирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отпадне  воде  морају  задовојвити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно  техНИчкнм  условима  за  исnупјтање  отпадних  вода  ујаВну  канализацију  (Службени  лист  Града  Новог  сада  бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 

- др. одлука). Уколико  исте  не  задовоЈЂавају  Наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Водни  условп  

3а  планирање  садржаја  и  намене  простора  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  канала, планиратијува ?кити: 

Планским  репзењем  се  нс  сме  угрозити  слободан  протицајни  профил  
мелиорационuх  канала  у  свим  условима  рада  систсма, као  ти  стабилпост  
дка  и  косина  канајта; 
Континуитет  и  правац  инсгтекдионих  стаза  у  обостраном  појасу  
(заіјтгитни  nojac канала) ширине  од  најмање  5,0 nі  од  обале  канајіа, 
сачувати  за  пролаз  и  рад  механизацијс  која  одржапа  канал  (услов  број  
8 .2). 

У  овом  затититном  појасу  канала  није  дозВоЈЂена  изградња  ннкаквих  
објеката, поставЈЂање  ограде, депоновање  материјајта, садња  дрвећа, као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  фуикција  или  угрожава  
стабилност  канала  н  омета  редовно  одржавање  канала; 
ПоставЈЂање  подземне  инфраструктуре  на  водном  зсмишту, паралелно  
са  каналом, планирати  тахо  да  се  траса  инсталације  води  по  линији  
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границе  парцеле  водног  земњишта  (парцела  канала), оДносНо  увутар  

парцсле  водног  земњишта  на  одстојању  највише  До  1,0 м  од  граиице  

парцсле  и  да  јс  обезбеђено  управУіо  растојањс  између  трасе  инсталације  и  

ивицс  обале  канала  најмање  у  ширини  игјспекционе  стазе  (заштитног  

појаса  канала) према  услову  8.2. 

ПоставЈЂање  линијског  објекта  нзван  парцеле  водног  земњишта, 

паралелко  са  каналом , планирати  изван  ширинс  инспекционе  стазе  

(заштитиог  појаса  канала) према  услову  8.2. Линијски  објекат  поставити  

најмање  1,0 гв  испод  коте  терена  и  обсзбедити  од  утицаја  механизације  за  

одр)Ісавање  канала . Укрштања  Јн ]сталација  са  каналом  планирати  шТо  је  

могуће  ближе  углу  од  90°  у  односу  на  осу  канала  и  удаЈЂити  МИНИМаЛнО  

5,0 м  од  ивице  постојећсг  моста!пропуста  односно  минимално  за  шириву  

заштитног  појаса  планнране  инсталацнје , уколико  је  прописан  nojac 

загптите  ннсталације  шири  од  5,0 м; 

Саобраћајнс  поврпІине  планиратІІ  изван  ііapuenc вОд!-јОГ  земњишта  

(парцела  Kanana). Уколикс  је  гтотребна  саобраћајна  к0муникација  

повезмва lће, лсве  и  деоНс  обајiс  канала , нсту  је  могуће  планирати  уз  

изградњу  ссТова /ПрОпуста  тао  :іа  текничко  решсіћс  проnуста  мора  

обезбсдінјт  гІостојс hн  BonІІІІ  рсЖт іі  оцржа lіањс  стабилностн  дна  и  

Іссси  Н  а; 
У  каналс  за  одјіодњавањс  можс  се  плаНі -ірати  упуіптање  атмосферске  водс  

уз  услов  да  се  поштују  хидролошкок uдраупичке  караІстерист uке  

(Ісаггацитет) рсципијег іта . Плапским рсшсњем обезбедити  

фупкциоНалиосТ  хuдромелиораціУонОг  система , услове  одржавања  ВОДННХ  

објеката  и  сигуртіост  ОД  преливаіі )а  по  околном  терсну ; 

Атмосфсрстсе  воде, претходно  ослобођене  муа, вегстације,  масти, уња, 

нафтних  деривата , лебдећих  u пливајућих  іатерија , упуштати  у  канал  

путем  уређених  испуста , на  начіјн  којим  се  нсће  нарушавати  стабилност  

обале  канала; 

Водоснадбевање  објетсата  у  обухвату  Плана  решити  
гтреко  постојеће  и  плавиране  

јавне  водоводне  мре?Ісе  према  условима  надлежног  комувалнОг  предузећа  
и  складу  

са  опІнтим  концептом  водоснадбевања  на  нивоу  града  Новог  Сада; 

Воду  потребну  за  технолошки  процес, уісолико  се  не  мо)ке  обезбедити  из  јавног  

водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  подземиих  
вода  

према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  Вода, одређеним  члаиом  71. 

Закона  о  водама. 

Корисниіс  је  ду?тсан  да  Воду  користи  на  начин  којим  се  не  
усісраћује  право  

кориптћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цнњеви  
животне  средине. 

Техничтсо  решење  базирати  на  рационалном  и  еісовомичном  
коришћењу  воде, 

уважавајући  следеће : 
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Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користе  се  само  за: снабдевање  становништва , саНитарНо ..хијенске  потребе, напајање  стоке, за  потребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  ВоДу  
(прехрамбена, фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  гтотрошача  (испод  
ј  1/5) и  не  Могу  се  користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, Нити  на  начин  који  би  непОВоЈЂн& утицао  на  КОЛИЧИНу  И  Својства  воде; 
Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угролсавају  цијвеви  ЖИвотае  средине. Коришћење  вода  за  снабдевање  становнилјтва  водом  за  пиће, саnuтарно.. хигијенске  потребе, напајање  Стоке  и  одбраву  земЈЂе  има  приоритет  над  кориптћењем  вода  за  остале  Намене; 
Воде  из  изворишта  ПОВршинсх  и  Ітодземних  вода  које  служе  за  снабдевање  водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћсње  у  складу  са  ВОДННМ  билансом  и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  3аконом  о  водама, Односно  хи,црОгеолош  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  извођења  геолошких  исТражиЗања , према  закону  ісојим  се  уређују  геолошка  истраисивања  која  обухватају  утврђивање  резерви, Издашност  и  квалитет  воде  на  одређеном  извориплу. 

У  ПОвршинСке  и  Подземне  воде, забрањено  је  уношење  опаснИх  и  штетнuх  Материја  које  могу  утрозити  квалитет  (еколошки  стаіус) тј. Узроковати  физичку, хемИјску, биолошку  нли  бактериолошку  ттромеву  вода  у  склалу  са  чланом  97. и  133. (став  9) 3акона  о  водама. 
Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  Вода  осим  условно  Чистuх  атмосферскuх  Уколико  се  планира  испујптаве  осталих  отпаднuх  вода  у  водотоке, Ітретходно  се  морају  комллетно  пречистити  (предтретман , примарно, сетсувдарно  или  терцијалuо) тако  да  задовоЈЂавају  ПролисаЈте  граиичuе  вредности  квалитета  ефзіуента  према  Уредби  о  траничним  вредностuма  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  ЊиХОВО  ДОСТизање  и  Уредби  о  грани tјним  вредностима  загађујућлх  материја  у  Гтовргіпптсіојм  и  подземним  водаиа  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  УзрокоВање  погорјпања  постојећег  хемијског  Статуса  подземне  Воде, у  схсладу  са  УредбоМ  О  гравичним  вредностима  загађујућuх  магерија  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање; 
планско  решење  мора  бити  у  складу  са  Опнітим  концелтом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отПадних  вода  на  нивоу  града  Нови  Сад; 
Планском документацИјом  предвидети  сепаратни  еистем  канализационе  мреже: посебно  за  условне  чисте  атмосферсј(е  воде, посебно  за  запрЈане  и  зауЈЂене  атмосферске  Отпадае  воде, посебно  за  санитарво -фекалле  отладне  воде  и  посебно  за  техноnошке  Отгтадне  воде. дефинисати  реципијент  свИх  отпаднuх  Вода. Сви  
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објекти  за  сакупњање , одвођеве  и  пречишћавање  отпадних  вода  морају  бити  

водонепротіусни  и  заштићени  од  продирања  у  подзсмне  издани; 

Условно  чисте  атмосфсрске  воде  са  кровних  површина, надстре iлница  и  сл., чији  

квалитет  одговара  11 класи  вода  могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  јавну  

атмосферску  канализацију  уколико  постоји , мелиорациони  канал  за  одводњавање , 

околнс  површине  и  др, тіутем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије; 

за  атмосферске  воде  са  зауњсвих  и  запрл)аних  површина  (бснзинска  пумпа, 

одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложііик ). Квалитет  ефлуснта  мора  

обезбедити  одржавање  11 класе  водс  у  реципијенту . Планом  предвидети  чишћење  

истог, начин  одлагања  и  складиштења  издвојенігХ  материја  (уња  и  седимента) на  

сепаратору  и  тало)книку, на  начин  да  сс  у  потпуности  обезбеди  заіптита  

поврпіинских  и  подземних  вода  од  загађивања ; 

Планирати  одвођење  санитарнофскалнііх  отпадних  вода  и  примарно  

пречишћених  технолошких  отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  са  насењским  

или  централним  постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода  (НГІОВ), у  складу  са  

ОПШТИМ  концептом  каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  

нивоу  града. Услове  и  сагласност  за  лріікњучсњс  лрибавити  од  јгадлежног  

комуналног  предузећа ; 

УКОЛиКО  јавни  анали3ацНоНи  спстем  није  изграђсн  у  близини  објеката  у  којима  

се  отгіаднс  воде  продукују  а  у  оквІіру  обухвата  nnaііa, no іізгралі bе  исте , предвидеТН  

да  се  санитарно -фекалнс  отНадпе  воде  Мог ;ісгіу l і i іатіі  у  водонепропусне  септичке  

јаме  које  ћс  празнити  надле)кво  комунално  предузећс ; 

За  технојiошке  0т1ІаДНе  водс , у  зависност n Gд  врсте  Нстнх , планирати  изградњу  

урсђаја  за  прuмарно  прсчишћавање  ових  вода  како  би  сс  еуфлент  довео  до  

квалитета  прописаног  Уредбом  о  гранич nим  вредностима  емисије  загађујућих  

матсрија  у  воде  и  роковима  за  ЊНХОВ() достизаііс  

Технолошке  отпадне  воде  пре  упуштања  у  јавну  канаЈјизациону  мрежу  морају  

задовоњитИ  прописане  услове  за  испуштање  у  јавну  канализацију  према  
условима  и  

уз  сагласност  надлежног  комуналНоі  предузећа , у  складу  са  огіштинском  одлуком  о  

условИма  за  испуштањс  отПадних  вода  у  јавну  каналuзацију  и  у  складу  са  Уредбом  о  

граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  

достИзање ; 

Уколико  грејање  објеката  не  може  да  се  решИ  на  други  начин, при  ппанирању  

грејања  објеката  уградном  топлотних  пумпи  које  користс  подземну  воду  
као  топлотни  

извор, уважити  следеће: 

Подземне  воде  квалитетом  погодНим  за  пиће  се  не  могу  
користити  за  

техничке  потребе, према  члану  72. захсона  о  водама. 

- 3а  изградњу  буиара  за  потребе  грејања  прибавити  акта  у  
складу  са  

законом  који  уређује  енергетиісу  и  рударство . 

Уколико  се  вода  након  коришћења  за  потребе  грејања )  непромењеног  

квалитета , враћа  у  исти  водоносни  слој , за  такав  објекат  није  потребно  

исходовати  водна  акта. 
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Уколико  се  Вода  Након  коришћења  испуіпта  у  реципијент  (канализација, отворени  канали  и  др.), оGавеза  је  за  корипгћење  и  исnуштање  воде  гірибавити  водна  акта  у  Складу  са  3аконом  о  водама. 
Атмосферскс  воде  из  радне  зонс  се  усмеравају  ка  мелиорационом  сливу  Ковил . 

Подаци  о  сливу  цс  Ковил : 

Ду)кина  свих  канапа  у  сливу  је  82.691 м, а  каНалисаност  сдива  је  24,65 nіha. Рецилијент  сливајс  река  Дунав. 
ЦС  Кови.њ , чија  је  nримарна  функција  одводњавање  припадајућег  мелиорационог  подручја, има  капацитет  од  2,35лі3/гп  (2х1,175 тпз/ѕ).. Локација  ЦСје  на  стационаж  тп  27+343 насипа  Г  одбрамбене  лиітијс  леве  обазіе  Дунава, са  брањсне  сіранс. Режнм  радних  нивоа  ЦС  Ковил : 

кота  раднот  нивоа  уклучепа  73,00 мпм, 
кота  радног  Нивоа  исклучења  72,40 мпм. 

Подаци  о  мелuорационим  каналима: 
Канаn К-600 

- главни  канал  слива  ЦС  Ковил , ду)кине  I=I4.700тn. Поврмина  припадајућег  слива  kaІ-Іana јс  3354 ћа. Пројектоваuи  хидраулuчкј  слсменти  канала  су: ширина  дна  В=З,5..І,Ом; пад  нлвелете  дна  Ј  = О,1%о; количина  Воде  Q=3,35мЗ/ѕ  вИсина  воде  Н  = І ,2-І,бтn. 
Каuаn К-бј ] - дужина  канала  І_=150 гп, са  поврпјuном  прИпадајућсг  слива  од  l5hа. Пројектовани  ХиЦрауллТпи  елементи  каНала  су: ширина  дна  b = I,0m; nад  Нивелете  дна  Ј  = О,4%о; коЛичнЈ-та  ВОде  (Q=90 llѕ  висина  воде  ћ  0,5м. 
Канал  К-612 - дужина  канала  1=275 л , са  поврптином  припадајућет  слива  од  15 ha. гІројектовани  хидраулиттки  елементи  канала  су: Піирина  дна  b1,O m; пад  Нивелете  на  Ј=Q4%о; Коллчина  воде  (Q=90 llѕ, висина  воде  ћ  = 0,5 гп. 
Кајтајт  К-61З  - дужина  каuала  I=275м, са  површиНом  припадајућег  слива  од  20 ћа. ПројектоВани  хидраулички  елементи  канала  су: тпиријта  дна  b1,Om; лад  нипелете  дна  Ј 0,4%о; количина  воде  Q=120 ]/ѕ, висина  воде  h = 0,5 m. 

6.13. јиере  Заниите  у  области  енергетске  инфраструктуре  л  СЛСкТровсЈјх  ТСомув llкацвја  

6.13.1. Електроевергетски  снстем  
Као  заштигу  од  електромагнетног  зрачења  надземних  водова  и  као  заштиту  самог  вода  поштовати  сигурносне  висине  и  сигурносне  удалености  из  Правилника  о  ТСХШЧЈ(Лм  нормативима  за  изградњу  надземннх  водова  од  І  kV до  400 kV. Такође  помтовати  3акон  о  заіптити  од  нејонизујућих  зрачења  и  поДзакоНске  акте. Током  изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренутне  деградацијс  Земл.ишта  услсд  ископа  или  до  евентуаnне  сече  растиња  иа  деоницама  лроласка  трасе  вода. Неопходно  је  збот  тога, приликом  поставњања  вода, укопавање  вршити  у  ров, у  што  већој  мсри  ручно, члме  ће  се  запітитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења. 
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6.13.2. Систем  сиабдсвајБа  ТОПЛОТПОМ  евергпјом  

Тоісом  изградње  гасовода, нафтовода  и  продугстовоДа  долази  до  тренутне  

деградације  земњмшта  услед  ископа  или  До  евентуалне  сече  растиња  иа  деониІаМа  

ггроласка  трасе. Неопходно  јс  због  тога, приликом  поставјЕања  иисталације , уколавање  

Вршити  у  ров. у  піто  већој  мери  ручно. чиме  ћс  се  заштитити  постојсћа  вегетација  од  

могућсг  оштсћења , При  изградњи  мерно-рсгулаuиоиих  гаснпх  станuца  (јv С) формира  

се  заштитна  мрежа  или  ограда  ојсо  МРС  која  мора  бити  удаена  најмање  
зм  од  

споњних  зидова  МРС  и  висогса  иајмање  2м. Растојање  МРС  оД  зграда  и  других  објеката  

мора  изноасити  Најмање  lОм  (за  притисгсе  до  7 бара), однОСНО  15м  (за  притиске  веће  од  

7 бара). 

6.13.3. Електронссе  ісомуПііісацИје  
У  току  егссплоатације  водова  елекТроНских  комуникација  нема  негативног  уТицаја  

на  животну  срсднну , а  у  току  изградње  може  доћи  до  привременс  
деградације  

земјЕишта  која  се  неутрализује  Ісаснијим  затрпавањсм  рова  и  пивелацијом  
са  околним  

зеМЈБиШТСМ . 

Антенскс  стубовс  и  базне  стаІјиііе  јІросКТоваТи  у  складу  са  важећим  

праВнлни LІиМа  u TexІІ  јічким  іІропИсНма . Обавсзі  о  UOH ІІ  оваІи  свс  одрсдбс  о  начину  н  

перподима  нсгі uТПваІћ . ІраІји Lіама  ІізлагајІа  :і  свІ uіеНІми  извооа  нејонизујућих  

зрачсња . 

7. CMEPHHUE ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКјІХ  прОЦЕНА  УТИЦАЈА  
НА  

ЖHВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  І{ИЖИМ  XHJEPAPXHJCKHM НИВОИМА  И  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  ЈјА  ЖHВОТНУ  СРЕДиНУ  

Прсма  члапу  16. Закона  о  стратсшкој  продсни  ицаја, Извештај  о  стратегзлсој  

nроцени  садриси  разрађене  смернuце  за  планове  или  лрограме  на  нижим  хијерархијсісим  

нивоима  icoje обухватају  дефинисање  потрсбе  за  израдом  стратегпких  процена  
и  

процену  утицаја  ггројеката  на  животну  средину , одређују  аспекте  заштите  животне  

срсдиие  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животну  
средину  планова  и  

програма  НИЖСГ  хијерархиј  ског  uивоа . 

Ако  је  план  или  програм  саставни  дсо  одређене  
хијерархијс iсе  структуре, 

стратешка  проL ена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  
складу  са  смернНцама  

стратешкс  процеНе  утИцаја  па  животну  средину  плана  или  програма  вишсг  

хијерархијског  нивоа. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  јс  Одлуку  о  одређивању  
врсте  планова  за  

јсоје  се  израђује  стратешка  процеНа  утицаја  на  живоТНу  
срсдину. Овом  одлуком  

одређене  су  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  лроцена  утицаја  
на  )кивотну  

средиНу  и  то  за: 
просторни  план  Града  Новог  Сада, 
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- тснсрајтди  план  града  Новот  Сада, 
- планове  генерајтне  рсгулације  нассзња. 
Поред  наведених  планова, стратешка  процена  утицаја  на  )ІСивоТну  средину  израђује  сс  за  планове  гснерајме  регулације  делова  насезњених  места  и  гuјанова  дстајвне  регулацијс , којима  се  обухватају  простори ; 
- заштићених  природнuх  добара  и  њихове  заштитне  зоне, 
- радних  зона, КОмуНаЈІИИХ  површина, снсртстских  објеката  И  ифраструктурних  коридора, 
- за  експлоатацију  nрироднuх  ресурса, 
- обала  и  простора  гЈриродних  и  Вемтачких  ВоДотока  и  акумулација, 
- система  за  одбрану  од  великих  вода, 
- кЈтизишта  и  
- угрожени  ерозијом  и  бујицама . 

За  све  пројекте  тсоји  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  )кивоптс  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  хгроцени  утицаја  на  живоnту  средиву  и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  iсоје  је  обавезна  процена  утицаја  и  Лиете  пројеката  за  које  се  може  захтсвати  процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  је  Покретање  поступха  процене  утицаја  на  животну  срсдииу. 
Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  плаиираке  садржаје  треба  радити  са  цил.ем  да  се  прикуле  подаци  и  прсдвuде  зтгицаји  на  здравзње  њудп, флору  и  фауну, зеіЊиште, воду, ваздух, матсријална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  чннилаца  на  сваком  од  наведеuuх  објеката, као  и  мере  којима  се  штетuu утицаји  могу  слречити, смањити  HJІu отклонити. 

& ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  Животјл  СРЕДиНЕ  У  току  СпРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОНиТОРИНЈ) 

Успоставњање  система  nраhења  комлонената  животне  средиве, је  део  стратешкот  опрсделења  у  очувању  изузетних  природuuх  и  културно -историјс вредности  Природuот  добра, уз  одрживо  коришћење  обновзњивuх  природних  ресурса. Због  тога  израда  катастра  загађивача  на  територији  огпцтипе  и  развој  мониторuuт  Систсма  прсдетавл.а  јсдаu од  flриоритста  заштите  животнс  средине. Резултати  мониторинга  на  најбо.њи  начин  ослхкавају  промене  у  времену  и  rЈростору  и  тиме  обезбеђују  мотуhuост  адскватног  и  правовременог  рсаговања, кориговања  започстих  активности  и  тестирања  исправности  утврђених  гірограма  загптите  и  развоја. 
Према  члану  69. Закона  о  заштити  животнс  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36109-др. закон, 72/09-др.закон, 43/1 i -yC, 14/16, 76/1 8, 95/18, 95/18- Др. закон), цил.еви  Програма  праћења  стања  животне  средине  су: 
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- обезбеђење  мониторинга ; 

- дефинисање  садржине  и  наЧИНа  врпіења  мониторинга ; 

одређивање  овланјћених  организација  за  обавњање  моииторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 

успоставњање  информацноног  систсма  н  дефинисање  начина  доставњања  

података  у  цињу  вођсња  иптеграліІог  катастра  загаГјивача  и  

увођење  обавезе  извсштавања  о  стању  животпе  средине  према  прописаном  

садржају  извсштаја  о  стању  животнс  срсдІіне . 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  

обухвате  главне  комхіоненте  )І(ивотне  средине : 

земјвиште , 

- воду, 

- ваздух , 

- буку . 

Порсд  праhења  ових  основиих  гјараметара  жиВоТІІе  СрсдИІІ , прате  се  и  други  

параметри  коп  указују  на  квалнтеТ  жиВОТНС  срслuнс . нпР . монитоі)Ннг  отпала . 

У  kНЛ)У  свеобухваіног  саглсдаања  c і u і x іІРОСЛШ  потрсбно  јс  додатно  

консуЈітовати  све  і  іад  іежј  і c oplaHc u opl ai l u заі  С  . КіКО  би  се  cTBOpHJJa савремена  

мрсжа  која  одговара  СВИМ  свропскі .ім  стандардима , нмајући  у  виду  да  јс  заштита  

животнс  срединс  всома  важаіі  сегмсит  јјашсг  будућег  развоја  и  просперитета  

Мовиторинг  землУјІшта   
Активности  на  мовиторингу  квалитета  земл)НшТа  на  простору  у  обухвату  Плана  

подразумевају  праћење  стања  и  промеііа  у  оквнру  слсдећих  параметара  земњишта: 

- фuзичісо -хемијске  карактсристиісе  (онпіти  ііараметри : физичко  хемијсі(и  

показатењи  квалитета , микроелсмснТи , тешки  метали, специфични  

органсЈ(и  полутанти : угзЂоводоницп , пестициди ), 

- микробиолошке  карактеристике  (садржај  органске  материје, укупан  

садржај  оргавског  угњеника, садржај  опасних  и  хлтетних  материја, теіпких  

метала, минералних  уња  и  др.). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  fІеопходно  вршити  у  
континуитету  

дуги  аиз  година , на  одређсним  местима  за  које  је  утврђена  евидентна  угроженост  

параметара  стања  животне  средине . 

Контролу  квалитста  земњuшта  потребно  је  спроводити  у  складу  са  3ак0в0м  о  

заiптити  )Iсивотне  срсдuне  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36(09, 36/09-др. закон, 

72/09-др.закон, 43/ l-УС, uiiб, 76/18, 95fl8, 95/18- др. заков), Правилником  о  

дозволевим  количинама  опасних  и  інтетних  материја  у  земњишту  и  води  за  

наводњавање  и  методама  Н)иховог  испитивања  ( Службеиu гласник  РС , број  23/94) и  

50 



Урсдбом  о  граничним  ВРСДНОСТИМа  загађујућих , јптетних  и  опасних  материја  у  зсмзњишту  (ІІСЛујСбСНИ  гласник  РС , бр. 30/18). 

МОНИТО IнІНГ  воде  
Мониторинг  вода  треба  вршити  у  складу  са  Зајсоном  о  заштити  животне  срСдине  (ГІСЈІУХ(беuu гласник  PcІІ

, бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.закон  43/11-ус, 14/16, 76/18, 95/1 8, 95/18- др. закон), Законом  о  водама  ( Службени  гЛасник  РС , бр. 30/10 , 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон), Правилником  о  nараметрима  еІсолошког  и  хемијског  статуса  поврцгинсunх  вода  и  параметрима  хсмијског  и  квантитативног  статуса  гјодземних  вода  ( Службени  гласнијс  РС , број  74/1 1) и  Др.важећuм  подзахсонскијј  актима. 
Потребно  је  да  се  исггитују  следећu тгараметри : темпсратура  воде, темтхература  Ваздуха  (на  Тсрену), боја, мирис, видЈњиве  Материје, рН, укулне  суве  материје, жарени  остатак, губитак  жарењем, Сусггеидоване  материјс, таложне  материјс, НРК, ВРК5 (хомотенизовав  узорак), ВРК5 (физприран  узорак),  амонИјаіс, Нитрати, уа  (угленотстрахјгор uдгм  екстракт), сулфати, сулфиди, хзіориди, гвожђс, феволи, детсрцентu (као  алкилбензол  сулфокат), натријум, укупни  фосфор, укугтни  азот, калијум, електроПроводЈњивост  и  беланчевunе. 
Подаци  ових  мсрења  треба  да  п0слутсс  за  санацију  стања, а  база  податајса  за  прорачуие  пројегстовања  система  за  пречишћавање  отпадних  вода, као  и  за  информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области. 

МОНИТојИІјг  ваздуха   
Мониторииг  треба  да  се  вргни  ради  процене  аерозагађења  на  основу  мсрених  чли  Процењенuх  података  и  добијања  информација  о  загађујућим  материјама , које  доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  огсо  извора  загађења. 
Контролу  квалитета  Ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  прво  изврши  идентификација  свuх  могућих  присутних  nолуганата. Након  идентификације  Присутних  гхолу-ганата, ПоТребно  је  оргаиизовати  снстсматско  нспитивање  квалитета  ваздуха, мерењем  kонцентрације  npucyfuux загађујућих  материја. 
Праћењс  и  koіnpona ваздуха  на  предметном  подручју  ће  се  врмити  у  Складу  са  3аконом  о  запітИти  ваздуха  ( Службени  гласник  Репубзјике  Србије , бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласник  Републике  Србијс , бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  др.nодзаконским  актима. 

Мокиторіхнг  буке  
Праhењс  ннвоа  буке  неолходно  је  изврпГити  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животНој  средини  ( Службени  гласник  РСІ, бр- 36/09 и  88/10), Правилником  о  методама  мерења  буке, садржинн  и  обиму  изветвтаја  о  мерењу  бухе  ( Слукбени  гзхасник  РС , број  72/10) и  др.подзаконским  аістима  из  ове  области. 

51 



Мопиторхнт  отпада   
Мониторинг  отпада  треба  вршнти  ради  мзналажења  оnТиМалних  варијанти  за  

решавање  санације  насталог  отпада. 

У  цилу  правилног  управњања  отпадом  нсопходно  јс  идентификовати  све  
врстс  

отпадних  Материја  које  ће  се  генерисатн  н  класификовати  према  пореклу  (опасан  
отпад, 

комуnални  чврст  отпад, иНдуСтријски  отпад). Поступање  са  отпадним  Материјама  треба  

да  буде  у  сісладу  са  законом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  

Србије , бр. 36/09. 88ІО, 14/6, 95/8-др.закоп) n осталнм  подзаісонсісим  актиМа. 

Гіредви lјање  промена  параметара  квалптета  ЖНВОТвС  срсдппе  на  подручју  
плапа  

На  освову  свих  података , користсћн  информационн  систем  заштите  
животне  

средине , могуће  је  предвидсти , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  

мсре  за  санацију  и  рскултивацију . 

Подаци  о  стању  и  квалитсту  жuвотпс  Сј)СДННС  іІрВепстВено  треба  да  буДу  

усмерсіи  на  форм Hрањс  информаіиоііи \ основа  за  функциописањс  сіјстсма , пiто  значи  

планирано  и  пермаІ-ІСІІТнО  формирањс  aarі uca v базн  гіодатака  систсма  о  измереним  и  

утврђсним  врелііостима  параметара  кваліПста  cBn\ c;І eMcІІ a і  a ЖНВОТІІс  срсдине . 

ПрІтпрема  І) ізвођсње  превеІІТнІиіиХ  актігвхІосггт  заіппттс  животпс  
средине  

Гјревентивне  аіСтНвности  на  заппити  )KuBOTіІ C средuнс  се  припрсмају  и  извршавају  

на  основу  предвиђања  промена  стања  живОТнс  срсдинс , и  посрсдтІо  на  основу  анализс  

стања  и  квалитста  животВе  средuнс - припрсмс  ІІ  іізвођењс  прсвсіІтиВНИХ  активности  на  

заштити  животнс  срединс  трсба  да  обухватају  

- оперативни  ппан  преВентІ4внИХ  ајСтивности  заштІіте  ЖИВОТІ-IС  средине, 

- израду  плаuова  прсвсНтивног  дсловања  на  појсдиначним  локаЈіитетима , 

- израду  планова  потрсбник  ресурса  за  іІланиране  прсвентИвнс  активности  на  

заајтити  животне  средиНе, 

- припрему  неопкодне  оперативне  документације  за  извођење  превентивниК  

аістивности , 

- израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођсња  превентивних  
активности  заштите  и  

контролу  квалитета  извршених  поступака  ва  заштНтн  животне  
средине . 
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9. HРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОдОЈјОГИјі  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  HРОЦЕНЕ  УТВДАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примсњсни  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усатлашавања  
процсса  планирања  са  процссом  идентификације  проблсма, предлота  решења  за  спречавање  и  ублажавање , односно  предлота  мера  заілтите  Животне  средине  у  свим  фазама  израде  и  спровођења  планског  документа. Методолотија  се  базира  на  поштовању  Закона  о  загптити  животне  срединс, a npe свсга  Закона  о  стратешкој  
процежт  утицаја  на  )кивотну  средину  (ТІСЛУЖбеНИ  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10). 

Будућн  да  су  досадаіцња  искуства  нсдов0лна  у  примени  стратешке  процене  
предстоји  решавање  бројних  проблема. У  досадалтњој  пракси  стратешке  процене  планова  присутна  су  два  приступа: 

1) Texuutmn: који  представла  проширење  методологије  проценс  утицаја  
пројеката  на  планове  и  протраме  где  није  проблем  применити  принципе  
за  EІA (процену  утицаја  на  животну  средину), 

2) планерски: који  захтева  битно  друтачију  методолотију  uз  следећuх  
разлота: 

- планови  су  знатно  сложенији  од  пројеката, баве  се  стратешким  
питањима  и  имају  мање  детајвних  информација  о  животној  
средини, 

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

због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  лодручју  нису  примењиве  симулационе  
математи tјке  методе, 

при  дономењу  одлука  већu јс  уткцај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавности, збот  чега  примењене  методе  и  резултати  
процене  морају  бити  разумл.иви  учесницима  процеса  гіроцене. 

36от  нанедених  разлога  у  nракси  стратепіке  процене  користе  се  најчешће  експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитницu, матрице, 
мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ЅWOT анализа, делфи  метода, оцењивање  еКолошкот  капацитета, анализа  ланца  узрочно-последиіних  веза, процена  
поврсдивости, процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примене  било  којс  методе  појавл,ују  се  матрице  којима  се  испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  rілана  и  изабраних  варијанти . 
Матрице  се  формирају  успоставлањем  односа  између  цил.ева  плана, плансклх  ренЈења  и  цилева  стратешке  процене  са  одговарајућuм  индикаторима. 
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У  овој  стратезлкој  процени  примењсна  је  методологија  процене  која  је  код  нас  

развијана  и  допуњавана  у  последњих  неколикО  година  
і  2 и  која  је  углавном  у  

сагласности  са  новијим  приступима  и  упутствима  за  израду  стратеЈлке  процене  у  

Европској  Унији . 

Општи  методолоілки  поступак  који  се  корпсти  приликом  израде  стратешке  

процене  и  припремс  Извештаја  о  стратешкој  процсни  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

дефииисање  садржаја  

стратешке  процсне  _тѕсгеепјngн  

Г ефинисање  обима  стратепјкс  

процене - 11ѕсорјng фаза  

дсфиімсање  кЈLуЧл 1Х  (битни ) 

ПОМСНІ  

Процеііа  у  уисе  сіислу  

Прсдвиђање  (сагледавање ) 

послелјі uа  

: : 
Одрсђивање  мсра  

Контрола  и  ревнзија  

і_- • 

-
имплементаци lа  

Анализирајући  постувак  израде  ИзвешІаја , мо)ісе  се  закЈLучити  да  се  он  састоји  

из  четири  основне  фазе: 

Стојановић  Б. , Процена  утицаја  на  животну  средину  и  усЈіови  за  заштиту  и  унапређење  

животнесреднне , Секторскн  прилог  за  ,,Генерални  плал иАУС, 1996. 

Стојановић  Е., Управање  животном  средином  у  просторком  в  урбанистичком  планирању  
- Стање  и  

перспекТиве , у  монографији  Новији  прнступи  и  искуства  у  планирању , ИАУСт  2002, стр.1 19-140. 

Стојановић  Б., Н. Спасић, Критички  осврт  ка  оримену  закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  

средину  у  Просторлом  и  урбанистнчком  планирању , иЗГРАДЊА, Бр.I, 2006, сТр. 5-1 1. 

А  Ѕоцгсе  Book on Ѕtrategіc Envі ronmental Aѕѕeѕѕnіeat of Tranѕport Њ&аѕtгuсtнге  Planѕ  and Ргоgгамѕ, 

European Commіѕ jon DG TREN, Bruѕѕelѕ, October 2005. 
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- полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 
- процена  могућих  угицаја  на  животну  средину, 
- мере  заштите  ЖивоТне  средине, 
- протрам  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећл  у  детањније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  интетралног  планирања  животне  средине. 
Извештај  о  сП2аТешк0ј  процејти  ради  се  у  фази  израде  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу). Оба  документа  биће  изложена  на  јавди  увид  са  обезбеђењем  учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  проценu пре  упућивања  захтева  за  добијање  сатласности  на  Извепітај  о  стратешкој  процени. 

ТеШтсоће  при  іізрадн  Стратеагке  процене  утицаја  па  жНвотну  средину  
У  процесу  израдс  Стратешке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  нису  уочене  тешкоће  које  би  угицале  на  ток  и  поступаІ( процене  утицаја  стратеілкОг  карагпера  предмептог  Плана  на  животну  средину. За  одену  стања  животне  средине  извршсна  је  продена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средиие  планскот  подручја, услова  надлежаих  институција, природних  карактеристика , као  и  друге  доступне  документације . 
У  постулку  израде  Извештаја, успоставл)ена  је  сарадња  са  заинтересованuм  органима  и  оргаиизацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлежним  ортаном  за  послове  запттите  животНе  средине. 
Уочене  тешкоће, значајне  за  квалитетау  процену  стања  животне  средине  и  ток  процене  утицаја  стратешког  карактера  су: 

- непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратемке  лроцене  утицаја  на  Животну  средпну, 
- непостојање  података  који  се  односе  на  мониторннг  Жипотне  среднне  на  предметном  простору. 
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10. ЗАКЛУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  утицаја  одпухе  о  изменама  и  допуиама  Просторног  nлана  

Града  Новог  Сада  (лоІсалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животу  средину  урађена  је  у  

поступку  израде  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  

радне  зоне  у  Каћу), на  основу  Рејпења  о  израдн  сгратешке  процене  утицаја  одлуке  о  

изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  

ј(аћу) ua ЖИВОТН  средиuу, број  V-35-655/20 од  1ѕ.09.2020.године , које  је  донела  

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевиuске  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавњу  и  сагласна  је  са  

претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  закона  о  стратешкој  процену  утицаја  на  

животу  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процсНи  

утицаја. 

Мере  заштите  )тсивотне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  uепосредно  

окружење , на  постојеће  и  планира llе  актнвности  п  мере  заштНте  ЖНВОТНС  средине  јсоје  

СС  ОдНОСС  на  укупну  иВфраструкуру . 

На  основу  валоризацИје  простора  предложсне  су  мере  којима  се  штетни  утицаји  

і.ГОГ  СПРСЧиТи _ смањііти  илн  ОТКЛОјІИјИ . 

Резимирајући  утпцаје  і  ІІІ a ІІ a ІІa )KuBOT\ cpc;iІ Hі y u елемеІјТс  ОдрЖНВОГ  развоја , 

може  се  констатовати  да  ће  већина  утицаја  пјіаітских  решен)а  имати  позиТиваН  утицај  

на  конкретан  простор . Мањн  пегајивнн  утНца  које  је  могу hс  очекивати  реализацијом  

планских  рсшења  су  ограниченог  иІіТензитеТа  и  просторних  размера . Да  би  се  овакви  

утицаји  свели  у  оквире  који  неће  оптеретити  капацu гетс  простора , потребно  је  

спроводити  мере  за  спречаВањс  и  оГраничавагІе  неГативних  утицаја  т iлана  на  животну  

средину. 

Планско  решење  усаглашсно  је  са  доставњеним  условима  надлежних  

институција . 

Уређење  и  корuшћење  простора  обуваћсног  измеНама  и  допунама  Плана  

заснива  се  на  рационалној  организацији  и  уређењу  простора  на  усклађивању  
његовог  

коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  

вредностима  и  потребама  дугорочноГ  развоја  радне  зоне  у  Каћу. 
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П. КОРИШЋЕНА  ДОКУМЕНТАЈЦјЈА  

HPOnucu: 

- 3акон  о  заштити  животне  средине  ( Сзіужбени  гласник  PCІ!, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
-Др. закон, 72/09 -др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 

-др.закон); Закон  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 
бр. IЗ5Ј04и  88/10); 

- Закон  о  процени  уrицаја  на  животну  средину  ( Сзіужбсни  гласішк  РСT, бр. 135/04 и  З  6/09); 

Закон  о  плалирању  и  изградњи  ( Службени  гласних  РС , бр. 72/09, 81/09 
- исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - уС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/I9-Др.закон, 9/20); 
Закон  о  заштити  ваздуха  ( Службени  тласник  РС , бр. 36/09 и  10/13); 
Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  рС,,, број  36/09); Закон  о  водама  ( Службени  гзіасник  РС , број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон); 

- 3акон  о  запјтити  природе  ( Службени  тласник  РС!і, бр. 36/09, 88/10 и  91/10 - исггравка, 14/1 6, 95/I8-др.закон); 
Закон  о  културним  добрима  ( Слујсбени  тласник  РС , бр. 71 /94, 52/1 I-др.закон, 99/1 I-Др.Закон); 

Закон  о  улраввању  отпадом  ( Слуисбени  гласник  РСТт, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18); 3акон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РСј , бр. 36/09 и  88/10); 

Закон  о  заштити  од  по)тсара  ( Службени  гласішк  рС , број  111/09, 20/15, 87/18, 87/1 З-др.заісон); 
Правиугник  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РСІ , број  92/10); 
Правизжик  О  Мстодама  мерења  бухе, садржинu и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  ( Слу)І(бени  гласник  РС , број  72/10); 
Правилник  о  мстодологији  3а  одређивање  акустичких  зона  ( 1Службени  гласник  РС , број  72/10); 

Правилник  о  садржини  Политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методолотији  израде  Извепгтаја  о  безбедности  и  плана  зајлтите  од  удеса  ( Слухсбени  гласник  РС 1 , број  41/10); 
-Уредба  о  индикаторима  буке, граничггим  вредностима , методама  за  оцењипање  ипдикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефекаТа  буісе  у  животној  средини  
( Слукбени  тласник  РСТ, бр. 75/10); 
Уредба  о  условима  за  Мониторинг  и  захтсвима  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13). 
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12. ГРАФИЧКH ПРИЛОЗН РАЗМЕРА  

LНамена  іхростора  (Извод  из  Измена  и  допуна  просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зоне  у  Каћу) АЗ  

2.Мрежа  насења  и  саобраћаја  (Извод  из  Измсна  и  допуна  Просторног  плана  Града  

Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) АЗ  

2.1. Енергетски  системи  и  телекомуникације  (Извод  из  Измена  и  допуnа  Просторног  

плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  І(аћу) АЗ  

3. захнтита  простора  и  туризам  (Извод  из  Измепа  и  допупа  Просторног  плана  Града  

Новог  Сада  (nокалитет  радне  зоне  у  ј(аћу) АЗ  

4.Инжењерско -геолошка  ісарта АЗ  

5. Подземне  воде АЗ  

б. Површинске  воде  и  изворипіта АЗ  

7. Плавњене  површине АЗ  

8. Педолојлка  карта АЗ  
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а  

ИЗВЕШТАЈ  О  
ИЗГVIЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ГІРОСТОРНОГ  flЛАНА  ГРАДА  Новог  САДА  НЕЗону  I АЋУ) НА  ЖИВОТНУСРЕдУ  
НАМЕНА  ПРОСТОРА ИЗ  ИЗМЕНЕ  И  ДОПУНЕ  ПРОСГОРНОГ  ПЈIАНА  

UHJІІTІІІІUІІ  ГРАНИЦА  ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  дОПунА  flЛАНА  

ПО(ЊОПРИВРЕДнО  ЗЕМЈЂИШТЕ  

ОСТАЈІО  ПОЊОПРИВРЕДнО  зЕL4гЊиІuТЕ  ( ЊИВ  еОЋЊАW Виног ПАаЈњ ТРСТІ4Ци  

ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕ .1(ЊИ LцтЕ  

[_ ГРАЂЕВИНСКО  ПОдРУЧЈЕ  іАСЕЊА  
ГРАЂЕвИнСКО  ЗЕL4ГЊИІјГГЕ  ИЗВАН  НАСЕ(ЊА  

ПРОсТоРзАПРИВРЕднЕдЕЈТноСТИ  

ТРАНСФОРHАТОРСКА  СТАНИЦА  

• РЕТЕНЗИЈА  

САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКтурА  

дРвј 4 ПуГ ІРЕДААУГОПУТЕВИ  
ДРЖАВнИ  ПУТЕвИ  РЕЛА  

дРжАЕни  ПугЕои  јј  РЕдА  

OflLІnuHcІoІ  flyrEBu 

дЕниВЕЛисАно  ХРLІјтАњЕ  

ЈЕдНОКопоСЕч  ЖЕЈІЕЗНИЧКА  ПРУГА  

- 

° 

ГРАНИЦЕ  ГРАЂЕВИНСКИ )с  ПОЛРУЧЈА  
ГРАНицЕ  КАТАСТАРСКuЈ( ОПLЈЈТИНА  

И  С ГРАНИЦА  ОБУХЕАТА  ППАЈ-ІА  

° 312 оа I5ОВ  

ГРАФичкИ  ПРИКАЗ  СП- 1 

АНИ3Ам  Јавно  предузеге  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, БуЈІвВвр  цара  Лазара  З/ јјј  



РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНј  ПОКРАЈИНА  ВОЈвоДиЊд  
ГРЛД  нови  слд  
СКУШнТИHА  ГРЛДА  ноВог  СЛДА  
КОМиСИЈА  3А  ПЛАІјОВЕ  
Број: V-35-972(20 
даиа: 30.12.2020. годиііе  
нови  с  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

НАДРТА  ОДЛУКЕ  О  И3МЕНАи  И  ДОПУНАМА  ГТРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  новог  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  ЗОHЕ  У  КАЋУ) И  НЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  1ТРОЦЕГјл  УТШЈАЈА  ОДЛУКЕ  О  ИЗIfЕнАМА  И  ДОПУНАМА  Просторног  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  (ЛОК4ЈШТЕТ  РАДТ{Е  ЗОHЕ  У  КАЋУ) НА  ЖиВОТпУ  СРЕДИПУ  
пРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВШј  УвИд  

Сіручна  којлрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Просторнот  nnaua Града  Новог  Сада  (локалитет  радке  зоне  у  Каћу) и  Извсплаја  о  стратепјЕој  процени  угидаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плака  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средиву, обавњена  је  на  112.. седнuци  Комисије  за  планове  одржаuој  30.12.2020. тодине  са  nочетком  у  09,00 часова  у  згради  Јп  ,,Урбализам  Завод  за  урбанизам, Еул. цара  Лазара  број  3, у  Великој  сали  на  треhем  спрату. 

1 12. седкици  nрисуствовали  су: Радоња  Дабеткћ, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  предссдвика  Комисије, Нада  Милић, секрстар  КоМисије, Радосав  јHћепановић  и  Васо  Кресовић, члаиови  Комксије  за  плаuове. 

Седиици  су  присуствовали  и  лредставници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сад, Градске  улраве  за  заііпиту  жнвотне  срединс, Градске  управе  за  урбаnизаи  н  граЂевинске  послове, Градске  утіраве  за  трађевинско  земњијпте  и  илвестиције  и  Чдан  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбализам. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбалисте  из  ЈЛ  Урбавизам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад, као  обрађквача  пзіана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  измсна  и  допуна  Просторног  плаnа  Града  Новог  Сада  (локалuтет  раднс  зопе  у  Каћу), са  Реліењем  о  изради  стратепп.е  nроцене  угицаја  одјіуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  ( Службени  лисг  Града  Новог  Сада  број  42/20), усвојена  на  јјј  седници  Скуліптине  Града  Новог  Сада  одржалој  02. октобра  2020. тодкне. 

Концеnтуајши  оквир  измсна  и  допупа  Просторног  nлаuа  Града  Новбт  Сада  (локаЈтнтет  радне  
зоне  y Kahy) био  је  изложсн  на  раuи  јавни  увид  у  периоду  од  1 9. окгобра  2020. годuне  до  02. 
новембра  2020. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Просторнот  плаnа  Града  Новог  Сада  (локајштет  радде  
зоnе  у  Kahy) u Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  



Просторног  плаиа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  срсдину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбавизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  112. седници  одржаиој  30.12.2020. годиие  Комисија  за  планове  разматрала  јс  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитст  радле  зоне  у  Kaiiy) u том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  у  складу  са  Законом  о  плаітирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-Ус, 50113-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
3 1/19, 37/19- др.3акон  и  9/20). Такође, Комисија  сматра  да  је  Извештај  о  стратеішСој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  ГТросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локазштет  радне  зоне  у  Каћу) на  жнвотну  средину, сачињен  у  складу  са  чланом  12. 3акона  о  стратешісој  процеіш  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Репубшке  Србиј& бр.IЗ5/04 и  
8 8/ 10). 

Комисија  сматрадаје  потребно  извршчти  следеће  корекције  Нацрта  одлуке: 
- кориговати  саобраћајно  решења  Нацрта  у  складу  са  постигНугим  договором  који  је  наведен  у  записдику  бр. 953-26248 оД  17.12.2020. год. издатом  од  страие  Јп  Путеви  Србије ; 
- коритовати  намену  простора  око  плаuираuе  трансформаторске  сталице  у  делу  блока  бр. 4 у  поЈЂопривредпе  површине, и  дефинисати  основ  за  реализацију  на  овом  делу  простора; 
- у  блоку  бр. 3 поред  црпне  сталице  потребно  је  планирати  и  траисформаторску  стаиицу  и  

издвојити  парцелу  за  гтовршине  јавне  намене  (ТС); 
- на  страаи  28. у  тексту  Нацрта  потребно  је  кориговати  услове  за  Ііаркирање  на  парцели, тако  
да  се  дефинише  да  је  потребно  обезбедити  паркинг  места  за  половину  залослепих  по  смени  
или  у  складу  са  нормативима  за  паркирање  пугничіcuх  аутомобила  у  зависности  од  намене  
објеката; 

- кориговати  услове  за  уређење  саобраћајних  прлступа  трађевинским  парцелама  тако  да  се  онн  
прнлагоде  и  теретном  саобраћају, као  и  да  се  шнрина  ових  прнступа  не  ограннчава  на  бм; 

- 
у  Нацрту  не  ограличавати  радијусе  кривииа  на  укрштању  саобраћајница ; 

- текст  Нацрта  потребно  је  допунити  условом  да  се  постојећа  саобраhајница  ua кат. парцешј  
бр. 6626/1 К.О. Каћ  користи  у  фунјсцији  саобраћајнице  у  постојећој  пЈириаи  до  реализације  
режијске  саобраћајнице  уз  државни  пуг. 

Након  корекција  и  усаглапгавања  са  ставовима  Градске  улраве  за  rіponuce, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  долунама  Просторног  плаиа  Града  Новог  Сада  (локаллтет  радне  зоне  у  Каћу) и  
Извештај  о  стратешкој  nроцени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  долуиама  Просторног  плаиа  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоnе  у  Каhу) на  ісивотну  средину  могу  се  улугити  у  даЛи  
поступак  доношења  плака, у  складу  са  чланом  50. 3акона  о  плааирању  и  изградњи  ( Службени  
тласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-нсправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон  и  9/20). 

Извештај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земл.иште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуисеном  за  управу, nponuce u урбаиизам  
5.Архиви  



Председник  Комисије  
В.д. Начелника  

Градске  улраве  за  урбаиизам  и  грађевинске  послове  

абетић, дипл.инж.арх. Дејан  Михјловић  

Нада  Munutt, Дипл.иНж.арх. 



РЕПуЕлшс4, СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКУАЈИНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАД  НоВи  САД  
сКУпјпТиј  ГРАДА  ноВог  СА,ЦА  
КОМјјСИЈА  ЗА  ГјЛАНОВЕ  
Број : V-35-972/20 
даиа  18 02 2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВЦLIу  У  НАЦРт  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕнАМА  И  доггунАмд. ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  ноВог  САДА  (ЛОКАЈШТЕТ  РАДјІЕ  ЗОН] У  КАЋУ) И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  НРОЦЕШІ  Утицлјл  ОДЈWКЕ  О  ИЗМЕнАМА  И  ДОпУнАМА  ПРОСторног  ПЈјАЈЈА  ГРАДА  новог  САДА  (ЛОКАЈШТЕТ  РА,)ЏгЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) НА  ЖІЊОТнУ  СРЕДивУ  

Комисија  за  плапове  Скупштине  ГрадаНовот  Сада, на  1 i 8. (јавној) седНиди  која  је  одржаиа  дава  1 8.02.202 1. тодине  у  згради  ЈП  ,,Спортскн  И  ПосЛоБни  цеНтар Нови  Са,ц, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почстком  у  9,00 часова, разматралајс  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеномјавном  увиду  у  Нацрта  одлукс  о  измеиама  и  допуnама  ПросТорНог  плаиа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каiiу). 

1 1 8. (јавној) седници  лрисуствовајхи  су: Радоња  дабетић, прсдседник  Комисијс, Зоран  Вукадиновић  заМснјп  прсдссдника  Комисијс, Васо  Кресовкћ  и  Радосав  nјћепановић  чланови  Комисије. 

ОдЛука  о  изра,ци  измена  и  допуна  Просторног  пЛана  Града  Новог  Сада  (локајгитет  ра,дне  зоне  у  Каћу), са  Реіпењем  о  изради  стратсшке  проценс  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  ЖИвотuу  срсдину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  42/20), усвојена  је  јја  јјј  седnици  Скулштине  Града  Новог  Сада  одржалој  02. октобра  2020. годинс. 

Концеnтуалuи  оквир  измсна  и  додуна  Просторног  нлапа  Града  Новог  Сада  (локаллтет  раднс  зоне  у  Каiђ) био  је  изложен  на  раuи  јавни  увид  у  периоду  од  1 9. октобра  2020. тодиле  до  02. новембра  2020. године. 

Нацрт  одлуке  о  Изменама  и  допунама  ГІросторног  nлаnа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извсштај  о  стратешкој  процени  угнцаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Просторнот  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радие  зопе  у  Каћу) на  ЖИвотну  средину, израдгјіо  је  Јавно  прсдузеће  Урбаиизам  3авод  за  урбаннзамнови  Сад. 

На  1 12. ссдници  одржаиој  30. 12.2020. године  Комисија  за  плановс  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  измснама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  ра,цне  зонс  у  Каћу) и  И3вештај  о  стратенјкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  раднс  зоне  у  Каћу) на  животну  срсдину  и  том  прнликом  дала  позитивно  михпњење  на  Нацрт  гтлаnа, уз  услов  да  се  изврше  потрсбне  корскцијс  које  су  наведсне  у  Извемтају  о  извршсној  стручној  контроли  Нацрта  одлукс  о  измснама  н  допунама  Просторног  плаnа  Града  Новог  Сада  (локалuтет  радне  зоис  у  Каћу) н  Извештаја  о  стратешкој  процегш  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (Локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину . 
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Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плаНа  Града  Новог  Сада  (локапитет  радFје  зоне  у  Каћу) са  Извеіптајем  о  стратеіnкој  процени  утицаја  одлупе  о  изменама  и  допунама  просТорног  плаЈ{а  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  изложен  је  на  јавни  увид  у  периоду  оД  1 2. јануара  202 1. године  до  10. фебруара  2020. године  (чнје  је  оглаЈлавање  објавњеј{о  у  лисТу  тДневникІ  од  12. јаиуара  202 1. године). У  току  јавног  увида  доставњено  је  3 (три) прнмедбе, піто  је  обрађивач  плала  констатовао  у  Извеіптају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Јавна  презентација  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  тглана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каlђ) са  Извегптајем  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  Допунама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  одржала  је  26.0 1 .202 1. године  у  ЛМФИТЕАТРУ  п  тСПОРТС}(И  И  пословни  ј  FНТАР  ВОЈВОДИНА , Сутјеска  бр. 2, са  почетком  у  1 0,00 часова. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаuове  је  на  1 1 & (јавној) седници  која  је  одржака  дана  18.02.2021. године, (чuје  оглашавајLс  ЈС  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  Извештај  обрађивача  плала  о  спроведеном  јаВном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу). 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавнот  увида  поднето  3 (три) nримедбе  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плала  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу). 

Примедбе  су  доставили : 

1. Contі rіerіtaі  Automotіve Ѕerbіa 

2. адвокат  БопЈко  М. Ковачевић , Васе  Стајића  26, Нови  Сад, у  име  Путник  Ђорђа  и  
,Цнмитрија  из  Каhа, 

3. Покрајински  секретаријат  за  поњопривреду, водопрквреду  и  шумарство  

Примсдба  број  1  
(подносилад : Contіnenta! Апtомоtјуе  Ѕerbіa) 

Примедба  се  састоји  из  три  дела. 

Први  део  примедбе  се  односи  на  текст  плала, у  делу  у  ком  се  дефинишу  правила  
грађења  на  површинама  осталих  намена, у  делу  којим  се  дефинише  сnратност  објеката. 

Подносилац  предлаже  да  се  текст  у  овом  делу  допуни  како  би  се  омогуlіило  формирање  

етаже  Технwжи  под  за  инсталациону  опрему  на  дслу  крова  зграде. 

Други  део  примедбе  се  односи  иа  правила  изградње, конкретво  на  дсфинисаиа  
одстојања  грађевинске  од  регулационе  лuније. Тражи  се  да  се  одстојање  утврди  
мивимално  на  5 метара, односно  да  може  да  буде  и  веће. 

Трећи  део  примедбе  се  одиоси  на  позицију  инфраструктурних  водова  - гасоводне  
цеви  и  водоводна  мрежа, у  профилу  саобраћајнице  Каh Римскu шалчеви. Предлаже  се  да  
наведене  инсталације  замену  места  тако  да  сс  тасоводне  цеви  плалирају  на  нижој  (јужној) 
страии  пута  а  водоводна  мрежа  на  вишој  (северној ). 

Комисија  за  плапове  прихвата  примедбу. 
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Примедба  број  2  
(подНосилац : адвокат  Еопіко  М. Ковачевић , Васе  Стајића  26, Нови  Сад, у  име  Путник  

Примедба  се  одnоси  на  парцелу  број  4477, која  је  у  власништву  Подносиоца  
примедбе, Парцсла  је  у  Надрту  плана  планираnом  саобраћајницом  пОдсл,ена  на  два  дела  
(затјадnи  припала  блоку  2, источни  бколу  6). Тражн  се  да  се  цела  гтарцела  укњути  у  блок  
6, чија  би  гранкца  бизш  постојећи  пол,ски  путеви. 

Сматра  се  да  се  плалскнм  рспіењем  из  Нацрта  плаnа  јптети  власницша  
уснтиавањем  поседа. ТаІ(ође, скраhујс  се  приступил  пут  са  фронта  парцеле  чиііе  се  
обезвређуј  е  парцела  у  корист  инициј  атора  измене  плаиа. 

Еомисија  за  планове  не  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  3 
(nодносилац: Покрајииски  секретаријат  за  поњопривреду, водопривреду  и  шумарство) 

Примедба  се  састоји  из  више  делова  који  су  цитирани  у  наставху  Извештаја . 

1. Наслов  7.3. 1. Правила  уређења, поднаслов  Водна  инфраструктура : 
а) Снадбевање  водом  

- На  страии  12 став  4. дато  је: Потребе  за  технолоіііком  водом, решаваhе  се  
захватањем  воде  из  подземних  водоносних  слојева  преко  буілених  бунара  на  
сопственим тпто  је  сулротно  водном  услову  бр. 10 Водних  услова, 
односно  3.5. Мншњеи,а: ,,Воду  потребну  за  технолоппси  процес, уколико  се  не  
може  обезбедити  из  јавног  водовода, могуће  је  обезбедuти  захватањем  
повріітинскuх  шпј  подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритеіу  у  
корипіћењу  вода, одређеііим  чланом  71. Захона  о  водама., па  је  овај  став  
погребно  преформулисати  у  складу  са  водним  условима . 

б) Одвођење  отпадних  и  апосферских  вода  
- На  страни  13 став  7. дато  је: Квалитет  отпадннх  вода  које  се  могу  уnустнти  у  

каuализациоі-ти  систем  дефинише  надлежно  комувално Навсдепо  
нпје  у  складу  са  условом  19. Водних  услова  јер  квалитет  техНолоПјјсих  отпадаих  
вода  пре  исnуста  у  јавну  канализадиону  мрежу  мора  бити  у  стсладу  са  чланом  8 
Уредбе  о  Граиичлим  вредностша  емисије  загађујућих  Материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Сл. гласник  РС ,, бр.  67/11, 48/12 и  1/16), 
односно  ахтом  о  испуіптању  отпадних  вода  у  јавну  каналлзациону  мрежу, 
уколико  је  исти  донет  како  се  не  би  реметио  рад  це}јтралног  уређаја. Треба  
додати: ,,уколико  су  услови  за  упуіптање  у  канализациони  систем  којим  
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удравња  ііадлежно  ісомунално  предузеће  строжи  од  услова  датим  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загаујуhих  материја  у  воде  и  роісовима  за  
њихово  достпзање  ( Сл. rnacuuіc Рс,,, бр. 67/11, 48/12 и  1/16). У  супротјтом  
технолонјке  отпадјіих  вода  могу  се  иснуштати  у  јавну  кавализациону  мрежу  
у  сісладу  еа  Уредбом  о  граничіінм  вредііостима  загађујујјих  матернја  у  воде  
н  роісовима  за  њнхово  
На  страии  13 став  10. дато  је: ,,Упупітање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  
мелиорационе  каиале  биће  у  потпупости  контролнсаио  на  начин  да  ће  се  
атмосферска  вода  из  радне  зоне  прво  рсгензионирати  на  парцелама  корисника, 
затим  на  двс  централне  ретензнје, а  све  у  цињу  максималног  растерећења  
постојећих  мелиорадионих  канала.. Није  испуњен  ус.лов  7. Водних  ус.дова, 
односно  услов  3.2.1. Мипіњења: ,,С  обзиром  на  то  да  планиране  колнчине  
атмосферских  вода  из  радне  зоне  представЈњају  додатно  хидролоіпко -

хидраулкчпо  оптерећење  хидромелиорационог  система  за  одводњавање , 

неопходно  је  пре  израде  планског  решења, хидролошко -хидрауЈТичком  студијом  
сагледати  планираио, ново  стање  и  утврднти  капацитет  и  динамнку  упунјтања  
планиравих  атмосферских  вода  у  систем  за  одводњавање , као  и  евентуалпу  
реконструхднју  дела  водних  објеката  постојећег  система  (канали, пропусти, 

црпне  стаuице  и  др.),  чиме  ће  се  постићи  ефикасно  одводњавање  слива  у  новим  
околностима., односно  пре  израде  Плапа  ііuje урађена  хидролошко-

хидрауличка  студија, ііuje наведецо  ни  да  ли  he ce радити  и  када. 
-	 На  страuи  13 став  1 1. дато  је: ,,Планом  се  предвиђа  изгра.цња  примарне  и  

секучдарне  канализадионе  мреже  атмосферских  вода, дуж  свих  постојећuх  и  
плавирапих  улица.. Није  дат  рецппијепт  ових  вода. 

- У  ставу  12. на  страни  13 дато  је: ,,У  цилу  контролисалог  испутдтања  
атмосферских  вода  са  дарцеле  корисника, максимална  количина  атмосферсісих  
вода  која  се  може  директно  упустити  у  планираиу  уличиу  атмосферску  
канализадију, ограnичава  се  на  Q = 30 1/ѕ/ha са  водонепропусних  ловрпіина  
(кровови  и  манипулативне  повргішие) при  лрорачуну  са  количuном  која  
одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - усвојити  120 

і/ѕ/ha. Плаииране  количине  атмосферских  вода  из  радне  зоне  предетавњају  

додатво  хидролошко -хидрауличтсо  оптереhење  хидромелиорациопог  
система  за  одводњавање  - утврђена  Планом  Ісоличина  атмосферсісе  воде  са  
водотіепропусннх  ловрпtива  радне  зове  од  Q=3ОLЈѕ /ћа, за  дирекно  упупітање  

у  планираііу  уличну  атмосферску  каііализацију , је  већа  од  количијіа  вода  на  
које  је  пројеiстован  тлав!ји  канал  ХМС  слива  Ковињ  (lсанал  К-600) и  од  

капацитета  ЦС  ,,Ковил  (процењејіа  количива  атмосферскс  воде  за  радну  

зону  од  190,47ћа, са  3О% зелених  повріпина, извоси  4,0п 3/ѕ). 

- На  страии  14 став  2. дато  је: ,,Планом  се  предвиђа  изградња  две  централне  

ретензије , једна  за  заладни  слив, а  једна  за  источни  слив . Унутар  парцела  
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предвиђених  за  изградњу  ретензија )  реализоваће  се  и  сепаратори , таложнгпцf И  Друга  пратећа  опрема  н  објекти, неолходНи  за  несметано  функционисање  
Нацртом  није  дефинисано  када  ће  се  централне  ретензије  реализовати , у  чијој  надлежности  ће  бити  за  њихово  функциовисање  и  одржавање, с  
обзиром  ва  капацитет  Мелиорационих  канала  и  ЦС  ,,Ковил,. 
На  страни  14 став  3. дато  је: ,,Атмосферске  воде  из  дентразіних  ретензија  ће  се  
Одводити  у  постојеће  мелиорационе  какале, који  функционишу  у  склопу  
мелиорациоиог  слива  ,,Ковињ , лреко  зацевњене  каиалнзационе  мреже. 
Коллчкна  воде  која  се  из  ретензија  може  упустити  у  мелиорационе  кајгале  
условл.ена  је  калацитетом  на  који  су  мелиорациони  канали  пројектовави  и  
каладитетом  црпне  сталице  ,,Ковињ  који  износи  2,35 м3/ѕ  (2 х  1,175 nІ /ѕ).. 
Према  трафичком  делу  предметне  Изменс  и  допунс  плана  планирана  - План  
водоводне  иифраструктуре , источва  рстернзија  се  иаслања  на  
Menuopanuomі  канал  К-611, није  оставл.ен  ии  загптдтни  иојас  за  радно-
инсвекциову  стазу  (супротно  услову  8.2. Водних  услова  и  услову  3.3.3.2 
Мишл.ења) и  ие  види  се  зацевл.ена  канализациона  Мрежа  којом  се  вода  из  
ретевзије  дспушта  у  канал  К-611. 

в) Загптита, уналређење  и  улраВлање  квалитетом  вода. 
- На  страии  22 став  2. овог  поднаслова  дато  је: ,,Усnовно  чисте  атмосферске  воде  

са  кровних  н  чистих  бетонских  поврхлина  и  условно  чисте  технолојпке  воде  
(расхладне). чuји  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  без  пречліићавања  
гтутем  уређених  испуста  који  су  Осигурани  од  ерозије, упуштати  у  отворене  
канале  атмосферске  каиализације , гІутни  јарак, околии  тереn и  затвореnу  
атмосферску Условом  14. Водних  услоВа  и  условом  3.6.2. 
Мишњења  обухваћене  су  само  услово  чисте  атмосферске  воде, а  не  и  
расхладне  воде. Расхладне  отпадне  воде  се  према  Уредби  о  о  граничним  
вредностима  еМисије  загађујућих  Материја  у  воде  и  роісовима  за  њихово  
Достизање  ( Сл. тласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16) сматрају  технолопјким  
отпадним  водама  те  није  дозвол.ено  њвхово  упувхтање  у  атмосферску  
кавализациону  мрежу, а  уколико  се  њихово  ислуштање  планвра  у  
Мелиоративне  канале  квалитет  ефлуента  мора  бити  у  склајіу  са  
ПодпотлаВњем  44а  Уредбе  о  траличним  вредностима  емисије  загађујућих  
Материја  у  водс• и  роковима  за  њихово  достизање. 

- На  страли  23 став  3. дато  је: ,,За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  
ловршина  (бензинска  пумпа, парклнзи, мајЈнпулативне  поврптине) и  технолопјке  
отпадне  воде  (од  чишhења  и  тграња  објеката), гхре  улива  у  реципијснт, 
предвидсти  одговарајући  предтретман  (сепаратор  уња, таложник)..Наведено  је  
супротво, односво  Технолошке  отпадне  воде  niicy предмет  услова  бр. 15 
ВодІпи  услова  п  услова  бр. 3.6.3. Мијпл.сња. 

2. Наслов  7.3.2. Правила  грађења, поднаслов  Услопи  за  изградњу  канализациопе  мреже: 



б  

а) Услови  за  изградњу  канализадионс  мреже  
На  страии  35 став  9 наводи  се: ,,Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  
и  манипулативІ-тіјх  површина  пре  упуштања  у  атмосферску  канализадију  или  
канализадију  општег  типа  Града  Новог  Сада, мора  проћл  трстман  на  сепаратору  
лаких  нафтиих  деривата  и  песколову  Према  цртежу  РК  2.2. Примарна  
атмосферска  канализациона  мрежа  делоји  сс  улпва  у  западну  и  дслом  у  источііу  
ретензију, и  не  видн  се  мохућност  упумтање  атмосферских  вода  у  
канализацију  опхдтег  типа  Града  Новог  Сада. 

На  страли  36 став  З. дато  је: ,,Прихват  калализације  оп ,цнuх  вода  плалирати  из  
салитарних  чворова  и  кухиња., а  у  ставу  4. ,,Отпадне  водс  морају  за,довоњитп  
услове  дефинисале  Одлуком  о  салитарно-техничкuм  условима  за  ислуглтање  
отпадних  вода  у  јавну  каиализацију  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). У  колико  исте  не  задовоњавају  даведене  
услове  морају  имати  одговарајући  предтретмал., па  јс  нејсво  да  ли  се  отпадне  
воде  из  став  4 односс  само  на  отпадне  воде  из  санитарних  чворова  и  кухиња? 
На  страли  36 став  4. ,,Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисале  
одлуком  о  санитарио-техничјогм  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  
канализацију  ( Службсни  лист  Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94 1 0/0 1 и  47/06 
др. одлука). У  колико  исте  не  задовоњавају  даведене  услове, морају  имати  
одговарајуhи Уколико  се  отпаднс  воде  односе  и  на  технолошкс  
отпадне  воде, а  Одлука  о  санитарно-тсушичким  условима  за  испуштање  
техполомких  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  није  усклађена  са  
Уредбом  о  граиичним  вредиостима  загађујуhих  материја  у  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање, потребно  је  да  за  испугптање  технолошких  отпадnих  
вода  буде  услов  да  ће  важнти  строжи  услови  из  ова  два  aіcra. 

б) Кавализациони  прик.њучци: 

На  страли  36 ста.в  6 дато  је: ,,Индустријски  објектn и  друпт  објекти  чије  отпадне  
воде  садрже  јлгетне  материје, могу  се  прикњучити  на  канализадиону  мрежу  само  
ахо  се  испред  прикзучка  угради  уређај  за  пречишћавање  иддустријских  
отпадних  вода  до  прописаиог  квалитета  упуштања  у  канализацију.. Потребно  је  
лредифиписати  у  зависпости  да  лп  се  делови  објекта  чије  отпадне  воде  
садржс  пјтетнс  материје  лре  испуштања  ка  канализациову  мрежу  спајају  са  
другим  отпадниі L водама. 

І-Іа  страни  36 став  7 подваслова  дато  је: ,,Објскат  који  се  водом  снабдева  из  
соггственог  изворипіта, може  се  прикучити  на  отпадну  канализацију  nод  

условом  да  сс  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде.. додати  претходііи  
услов  уколико  се  у  овим  објехсгвма  лојавњују  отпадне  воде  које  садрже  
мтетnе  материје  - технолохпке  отпадне  воде. 

ц) Водви  услови: 



ЛРЕДСЕј КОМиСИЈЕ  

оња  Дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Васо  Кресовић, Дипл.инж.арх. 

3. Зорал  Вукадиновкћ , дипл.инж.саобр. 

4. Радосав  Шћепаловић , дипл.инж.арх. 
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Није  наведен  услов  бр. 7 који  се  одноеи  на  испуЈnтањс  длапираних  
атмосферских  пода  У  Мелиорационе  канале, као  и  услов  8.5. и  део  услова  14. 
који  произилазе  из  услова  7. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду, освм  за  део  примедбе  1. в) став  1. где  Комисија  прихвата  овај  део  примедбе  и  сматра  да  је  потребно  у  тексту  Нацрта  плана  брисати  реч  расхладе  и  додати  део  текста  из  дримедбе. 

Комисија  за  планове  прихвата  потребне  корсктијс  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  долунама  Просторног  плана  Града  Ноног  Сада  (локалитет  радне  зонс  у  Каћу) које  су  наведене  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  (део  ,,Напомена ). 

Сходно  члаиу  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извепітај  се  доставла  обрађивачу  плана  па  надлежно  лостулање. 
І{акон  поетупања  по  овом  Извеіптају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставитн  ітадлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доноЈиења . 

. 

В.Д. Начелника  

Градске  управе и  ађевинске  послове  

Дејан  Михајловић  



РЕНУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  нОВи  САД  
ГРАДСКА  УпРАВА  ЗА  УРБАНиЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број: У-35-972/20 
дана: 18.02.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАјШТЕРЕСОВАНјјХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОДЕШІ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОЛУНАМА  
ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЈјОКАЈШТЕТ  

РАДНЕ  ЗОНЕ  У  КАЋУ) НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Извештај  о  стратешкој  процени  угицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  жавотну  средину  
израдилоје  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  1 8. 

Захона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (Іслужбени  гласник  РС , 

број  135/2004 и  88/10), дана  24.12.2020.године  доставила  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину  заинтерссованим  органима  и  
организацијама  на  мишл1ење, и  то: Градска  улрава  за  загптиту  животне  средине, Завод  
за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сад, Тслеком  Србија  предузеће  за  
телскомуникадије  а.д., ЖП  ІІВОДОВОД  И  канализација 1, Министраство  унутрајпњих  
послова, Сехтор  за  ванредне  ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, ЈП  
,,Емисиона  техника  и  всзе , ЈП  Србијагас , ЈЕП  ІИнформатикаІ .  директорат  цивилног  

ваздухопловства  РС, ,,Железнице  Србије  ад  Београд, ,,ЕПС  дистрибуција  Д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Покрајински  завод  за  запітиту  природе, ЈКН  !Iчистоћа ll 

Јј(П  11Градско  зсленило 1, Мииистарство  грађевинарства. саобраћаја  и  инфраструктуре , 

Сектор  за  ваздушни  саобраћај  и  транспорт  опасне  робе, ЈП  ,,Војводинашуме , 
Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , УКп  
,,Новосадска  топлана , Електромрежа  Србије  ад  Београд, Погон  ,,Нови  Сад , ЖН  
11Водовод  и  канализадија , ЈВП  ,,Воде Нови  Сад, ЈН  Путсви  Србије  
Водопривредно  друштво  т lшајкашка!l  доо, Агенција  за  улравњање  лукама, ЈКП  Нлисје!т  

ЈП  ,,Поwта Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре , 

Сектор  за  водни  саобраћај  и  безбедност  пловидбе  и  Министарство  грађевинарства , 

саобраћаја  и  инфраструктуре , дирекција  за  водне  путсве. 

ОД  позваних  органа  и  организација  своје  мипіњење  су  пре  јавног  увида  
доставили : ЈП  Путеви  Србије, Министарство  грађсвинарства , саобраћаја  и  
инфраструктурс , Ссктор  за  ваздушни  саобраћај  и  транспорт  оnаснс  робе, ЈП  ,,Пошта  

ЈКП  Чистоћа ,, , ЈКП  T Лисје , !lипфраструкугура  железнице  Србнје  ад  
Београд, ЈП Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сад, 



ЈКП  Водовод  и  канализација , Покрајински  завод  за  занітиту  природе, Електромрежа  
Србије  ад  Београд, Погон  ,,Нови  Сад , Министраство  унутраіпњих  послова, Сектор  за  
ванредне  ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, Министарство  
одбране, Сектор  за  материјаЈјне  ресурсе, Уnрава  за  инфраструктуру , Министарство  
грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре , дирекција  за  водне  путеве, ЈП  
,,Емисиона  техника  и  везе , диреІ(торат  цивилног  ваздухопловства  РС, ЈКП  Градско  
зеленило ,ЈКП Ииформатика , ,,ЕПС дистрибуција д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  
инфраструктуре , Сектор  за  водни  саобраћај  и  безбедност  пловидбе, Агенција  за  
управњање  лукама, Водопривредно  друштво  Шајкашка  доо, ЈП  Србијагас , ЈВП  
,,Воде  Војводине  Нови  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  Телекомуникације  а.д., ЈКп  
Водовод  и  канализација , JKH ,,Новосадска  топлаиа  и  Градска  управа  за  запггиту  
животне  средине . 

Пристигла  мијпњења  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
детањне  регулације  дела  радне  зоне  Север  ІУ  северно  од  инфраструктурног  коридора  у  
Новом  Саду  на  животну  средину  разматрана  су  на  1 12. седници  Комисије  за  плаuове  
одржаној  30.12.2020. године. 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  08.01.202 1. године  утврдио  
Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу) и  Извевітај  о  стратешкој  процени  утицаја  одпуке  о  изменама  и  
допувама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  
животну  средину  изложио  га  најавни  увид  у  периоду  од  12. јануара  2021. године  до  10. 
фебруара  202 1. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  ваведеног  
плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извепітај  о  стратешкој  нроцени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Kahy) на  животну  средину. 

У  току  трајања  јавног  увида  није  било  примедби, предлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
іілана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину . 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу) на  животну  средину  одржана  је  на  11 8. (јавној ) седници, одржаној  18.02.2021. 
године, заједно  са  расправом  о  Нацрту  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину. 

Комисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Kahy) на  животну  средину  заједно  са  Извештајем  
Комисије, сагласно  члану  21. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину , 
достави  Градској  управи  за  заштиту  животне  средине  ради  прибавњања  сагласности . 



Републина  Србија  
Аугономна  nокрајина  Војаодина  

Покрајински  секретаријат  за  
урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
6у. еавр  миаајла  Пупнна  16, 2100С  Сyботица  

Т: +В 12148? 4719 Ф  +Вв12І  456 238 
еКоuњ@vоtчоd па. оv.гј  www.еkоигb рvvоіvоdјп.. оу.гѕ   
БрОЈ: 14о- б-52/2о21-о1 ДАІУМ:оl.оз.01.2021 годкне  

Комисија  за  контрол y усклађености  планских  докумената , образована  решењем  Гіокрајинског  
секретаријата  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  Нови  Сад  број  140-02-118/2020-01 оД  
20.11.2020. године, на  осноау  члана  33. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Служ6ени  гласник  РС , 
број  72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/20Н, 121/2012, 42/2013-одлука  ус, 
50/2013-ојџіука  ус, 98/2013 - одлука  уС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон  
и  9/2020), чјтана  10. стаа  1. тачка  6 Закона  о  утврђивању  надлежносги  Аутономне  покрајине  
80јводине  ( Службени  гласник  Републике  Србије . број  99/2009 и  67/2012 - одлука  УС, -13/2020 
дрзакон), члана  1-4. и  9-11. Гіравилника  о  начину  и  поступку  избора  чланова  комисије  за  стручну  
uонтролу  планскихдокумената , комисије  за  контролу  усклађености  планскихдокумената , комисије  
за  планове  јединице  локалне  самоуправе  и  комисије  за  стручну  новтролу  урбанистичког  пројејпа , 
праву  и  висини  накнаде  члановима  комисије, као  и  условима  и  начину  рада  комисија  ( Сл. гласник  
Релублике  Србије , број  32/2019) и  Пословником  о  раду  Комисије  за  контролу  ускдађености  
планских  докумената  број  140 -02-178/2020-оl од  10.12.202о. године, подноси  

ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРмЕнОЈ  КОНТРоЛИ  УСКјІАЂЕНОСТИ  
НАЦРТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПрОСТОРНОГ  IіЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  сАдА  

(локалитет  рвдне  зоне  у  Каћу) 
ПОСЛЕ  ОБАВ!bЕНОГ  ЈАВНОГ  УВИДА  

ј Град  Нови  Сад, Градска  уіірава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, уз  захтев  број  
V-35-972/20 од  23.022О2Lгодине, упyтила  је  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (лоналитет  радне  зоне  у  каћу), после  обавленог  јавног  увида, Покрајивском  
сенретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  ради  прибаалања  сагласности  на  исти  у  
скіаду  са  чланом  33. 3акона  о  nланирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , број  72/2009, 
81/200-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука  УС, Ѕ0/2013-одлука  УС, 
98/2013 - одлука  уС, 132/2014, 14Ѕ/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  др.закон  и  9/2020), и  у  
лрилогу  је  доставила  комплетну  документациону  основу  предметног  плана . Предмет  Је  у  
Понрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  закнтиту  животне  средине  запримњен  
23.02.2021.године . 

І I Обрађивач  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу), је  Јавно  гіредузеће  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  
број  З/и I Нови  Сад. Измене  и  допуне  Прост-орног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу),израдила  је  одговорни  планер  Ташана  Кринјановић , дипл .инж.арх. (лиценца  број  1с0 0258 
14) - 

HІ Изради  Измен  и  догтуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитетрадне  зоне  
у  Каћу),приступило  се  након  доноіјзења  Одлуке  о  изради  Измена  и  допуна  Лросторног  nлана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу), (,,Службени  лисг  Града  Новог  Сада , број  42/20). Саставни  
лео  0длуке  о  изради  Измена  идогіуна  Гіросгорног  плвна  Града  Новог  Сада  Је  Решење  о  ірисгупању  
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изради  Стратешке  лроцеј-tе  yтицаја  Измена  и  доnуна  Г]росторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  

средину  о6јавен  уз  Одлуку  о  изради  ( Сл .лист  Града  Новог  Сада  број  42/20). 

Рани  јавни  увид  у  материјал  за  израду  Измена  и  допуна  Просгорног  гілана  Града  Новог  Сада  

организован  је  у  периоду  од  19.10.2020.-.02.1L2020.године, и  о  томе  је  сачињен  Извецјтај  број  V-

35-655/20 од  05.11.2020.године . 

На  седници  Комисије  за  планоае  Града  Новог  Сада  одржане  30.12.2020. разматран  је  Нацрт  

Измена  и  донуна  Просгорног  гјлана  Града  Новог  Сада  (јіоналитет  радне  зоне  у  Каћу). о  чемy је  

сачињен  Извештај  о  извршеној  сгр - ној  контроли  број  V-зѕ-972/20 од  3О.12.2020.године. 

Град  Нови  Сад. Градска  угјрава  за  урбанизма  и  грађевинске  послове, је  у  складу  са  чланом  

ѕo. закона  о  планирању  и  изградњи , и  чланом  55 Правилника  о  садржини, начину  и  лосгулку  израде  

докумената  просторног  и  урбанистичког  гіланирања  огласио  Јавни  увид  у  Нацрт  Измена  и  допуна  

Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу ),. 

Јавни  увид  се  одржавао  утрајању  од30 дана, од  12.01.2021. до  10.02.2021. године  у  Новом  

Саду,танс  штоје  Нацрт  flлана  изложен  на  интеРнет  страници  органа  надлежног  за  излагање  нацрта  

лланског  документа  на  јавни  увид  и  оглапЈен  12,01.2021. године  у  дневном  и  локалном  листу. У  

извештају  о  обавленом  јавном  увиду  нису  наведени  називи  листова  у  којима  је  оглас  објавњен  

Јавности  је  био  досгупан  на  увид  и  текстуали  и  графички  део  Пмана. 

У  току  трајања  јавног  увида  одржана  је  јавна  презентација  Нацрта  Измена  и  допуна  

Просгорнсг  плана  Града  новогсада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) и  Извештај  о  стратешкој  процени  

yгицаја  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Кађу) на  

животну  средину, у  АМФИТЕАТРУ  ЈП  gј СПОРТСКИ  И  ПОСЈІОВНИ  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА , Сутјеска  број  

2 у  Новом  Саду. 

Јавна  седница  nocne јавног  увида  Комисије  за  планове  Града  Новог  Сада  одржана  је  

18.02.2021.годиЈ-іе  и  о  томе  је  сачињен  Извештај  о  о6авјіеном  јавном  уиду  у  Нацрта  Измена  и  

догіуна  Просторног  ллана  Града  Новог  Сада  (локалитег  радне  аоне  у  Каћу), који  је  досгавјен  у  

склопу  докуменТационе  основе  гlлана. Након  одржане  јавне  седнице  одржана  је  и  затворека  

седница . 0 обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радне  зоне  у  Каћу), сачињен  је  Извешгај  број  V 35-972/20 од  18.02.2021.гсдине  

Град  Нови  Сад, Градска  управа  за  за tіпитуживотне  средине  иадалаје  Сагласност  на  Извештај  

о  стратеuЈкој  rіроцени  yтицаја  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  

радне  зоне  у  Каћу) на  животну  средину, број  vј-5О1-1/2021-65 СА  23.02.2021.године . 

ІV Чланом  33. сгав  4 заксна  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , број  

72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42ј2013-одлука  уС, 50/2013-

одлука  УС, 98ј2013 - одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  дрзакон  и  9/2020), 

прописано  да  се  на  просторни  ллан  јединице  локалне  самоулраве , после  јавног  увида  прибавда  

сагласносг  надлежног  органа  аyтокомне  покрајине, у  погледу  усклађености  Тог  плана  са  планским  

документима  nJuper значаја, законом  и  про nисима  донетим  на  основу  закона , у  року  који  не  може  

битдужи  од  зодана  оддана  пријема  захтева  за  давање  сагласносги . 

У  складу  са  наведеног  одредбом  закона, након  окончане  процедуре  јавног  увида, Град  

Нови  Сад. Градска  управа  аа  урбанизам  и  грађевинске  послове, уз  захтев  број  V-35-972/20 од  

23.ОZ2021.године, угутила  је  Вацрта  Измена  и  допуна  Просториог  плана  Града  Новог  Сада  
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, 

(локалигет  радне  зоне  у  Каћу), после  обавњеног  јавног  увида, Покрајинском  секретаријату  за  
урбанизам  и  заі tгтиту  животне  средине  ради  прибавЈbања  сагпасности  на  исги , 

V Нацрт  Измена  м  допуна  Лросторног  пјіана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу), 
разматран  Је  26.02.2021.године  на  3 седници  Комисије  за  контролv усклађености  планских  
докумената  као  прва  тачка  днееног  реда. 

Седници  Комисије  су  присуствовали  чланови  Комисије: председник  Др  Би bана  Врбадки, 
дипл. инж. арх.; замении  председника  Силвија  Каценбергер , дипл .инж.арх.; секретар  Софија  
Шумаруна, дипл.инж.арх.; драгана  Мијатовић, дипл.инж.арх.; Драгана  Селак, дипл.грађ .инж.; 
Мирјана  Керебић, дипл.просторни  планер; Јbудмила  Јамушаков, дипл.инж.арх.; лице  за  обавњање  
стручно-оперативних  послова  за  потребе  рада  Комисије  Светлана  Килибарда , дипл.правник, Нада  
Винокић  дипл.правник, лице  задужено  за  обавЈbање  админисгративно  техничких  послова  за  
потребе  рада  Комисије. 

Седницом  Комисије  председавала  је  др  БиЈbај-іа  Врбашки, дипл.инж.арх., председница  
Комисије . 

На  доставЈbени  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  НОВоГ  Сада  (локалигет  
радне  зоне  у  Каћу), чланови  Комисије  су  доставили  своја  појединачна  МишЈbења. 

0 раду  на  седници  Комисије  вођен  је  записник  на  основу  којег  је  у  складу  са  гlословником  
о  раду  Комисије  сачињен  овај  Извејuтај. 

VІ Након  дискусије  Комисија  је  је  равмотрила  појединачна  мишњења  чланова  Комисије  и  
једногласно  донела  следећи  

3АКЈbУЧАК  

Нацрт  Измена  и  допуна  Гіросторног  nлана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) 
израђен  је  у  складу  са  законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гмасник  РС , број  72/2009, 
8112009-исправка , 64/2010-ојџіука  ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-ојџіука  УС, 50/2013-одлука  уС, 
98/2013-одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- и  др.  закони  и  9/2020), 
Прааилником  о  садржини , начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанисгичког  
планирања  ( Слу>кбени  гласник  Републике  србије , 32/2019), Одлуком  о  изради  Измена  и  допуна  
Просторног  пјіана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу), (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , броЈ  42/20); донетим  планским  документима  ширег  подручја  и  то  Просторним  планом  
Републике  Србије  од  2010. до  2020:године  (,,Службени  гласник  Реnублике  Србије , број  88/2010), 
Регионалним  Просгсрним  пnаном  Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  лист  дП  
Војводине , број  22Ј20H);  Просторним  планом  подручја  инфраструктурног  коридора  аутопуга  Е-75 
Суботица-Београд  (Батајница ) (,,Службени  гласник  Рс  бр. 69/03; Просторним  nланом  подручја  
nосебне  намене  инфрасіруктурног  коридора  државног  пута  првог  реда  бр.21 (Нови  Сад-Рума -
Шабац) и  државног  nyra првог  реда  бр.19 (јјјабац-лозница ), (,,Службени  гласник  РС , број  40/11); 
Гlросторним  плаком  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Републику  Србију  
(Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  Београд  - Смедерево-Јагодина  - Ниш) (,,Службени  гласник  РС , број  
19/11); Просторним  пјіаномііодручја  посебне  намене  Фрушка  гора 1  до  2022. године  (,,Службени  
лист  АПВ , број  8/19); Просторни  nлан  подручја  посебне  намене  СРЛ  ,,КовиЈbско-Петроварадински  
рит  (,,Службени  лист  АПВ , броЈ  3/12); Лросгорним  nланом  подручја  посебне  намене  
међународког  водног  пута  Е  80 - дунав  (паневропски  коридор  vІІ ) (,,Службени  гласник  РС , број  
14/15); Просторним  планом  подручја  посебне  намене  инфраструкіyрног  коридора  железничке  
пруге  Београд  - Суботица  - државна  граница  (Келебија) (,,Службени  гласник  Рс , број  32/17); 

з  



Просторнмм  планом  лодрyчја  посебне  намеке  културног  гіредела  Сремских  Карловаца  ( Елужбени  

лист  АП  Војводиве , број  57/2017); с-гандардима  и  нормагивима ; лрибавдbеним  подацима  И  

условима  надлежних  институција; као  и  са  другим  законима  И  гірописима . 

f<омисија  за  контролу  усклађености  гілавских  докумената , даје  позитивно  миuЈЈbење  на  

Нацрта  Измена  и  допуна  Просгорног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  каћу) после  

обавЈbеног  јавчог  увида. 
Комисија  гіредлаже  Гіокрајиі-іском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  

да  изда  сагласносг  на  і-Iацрт  гілана  из  стааа  1. ооог  закЈbучка . 

VH Имајућу  у  виду  да  је  у  тоиу  израда  Просторчог  гілана  подручја  посебне  ј-tамене  
коридора  ayі onyra Београд 3рењанин-Нови  Сзд  Комисија  сугерише  носиоцу  израде  Hзмена  и  

долуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) да  се  у  делу ,,  Правила  за  

опремање  простора  инфраструктуром   гіод  насловом  Усјіови  за  реализацију  саобраћајких  

повріuина  допуни  тексr на  вачин  да  се  појасни  могућност  фазне  реализације , како  би  се  омогућило  
прикЈbучење  секундарне  уличне  мреже  на  посгојеће  садржаје  попречног  профила  државног  пута, 
до  резливације  комплетчог  планираног  поnречког  профила, и  предііаже  формулацију  текста: 

до  реализације  комплетног  плачираног  погІречног  профила  државних  лyгева, прва  фаза  
прикЈbучења  секундарче  уличне  мреже  врши  се  на  постојеће  садржаје  попречног  профила  
државног  пута  (коловозе, бицикпистичке  сі-азе,тротоаре ). Такође  се  као  гірва  фаза  реајіизације  могy 

реализовати  аyгобуска  сгајалицдта  уз  лостојећи  коловоз  државног  nyіa. 

Комисија  сугерипЈе  Носиоцу  израде  Измена  и  доnуна  Гlросгорног  гілана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу) да  до  доноијења  Плана  прибави  све  потребне  сагласнос rи  у  складу  
са  посебним  законима . 

Г1о  овлашћењу  покрзјинског  секретара  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине  број  140-031-

172/201641 одоl.12.2016.године  
- .4. 

- 

Q ниЦЕ  
fј ? ПОІрАі  СКГ  КТіРА  

: 
. 

,
в - іипл.правник  

-у  

СЕКРЕТАР  КОМИСИЈЕ  

Q1И <у  
Софија  ПЈумаруна, дипЈі.инж.арх.  

др  БиЈbана  врбашки, дипл.инж.арх. 

доставити : 

1. Покрајинском  секретаријату  за  ур5анизам  и  ваштиту  животне  средине, Булевар  Михајла  Пупина  
број  16, Нови  Сад  

2. Град  Нови  Сад  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, Школска  број  3, Нови  Сад  
3. Архиви  
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