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

ЗАКЈБУЧАК  

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

2. Закњучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  поспове . 
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На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09 исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 
50/13 - уС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 3?/19 - др. закон  и  9/20) и  члана  39. 
тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХІ  седници  оД  12. марта  2021. године, доноси  

ПЛАН  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈТ  КЛИНИЧКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  

У  НоВоМ  САДУ  

Увод  

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

Највећи  део  обухваће nог  простора  заузима  постојећи  комплекс  Клиничког  центра  
Војводине  (у  далем  тексту: Клинички  центар ), у  оквиру  кога  су  лоцирани  и  објекти  
Пастеровог  завода. У  северном  делу  простора  налази  се  комплекс  Медицинског  факултета  
Универзитета  у  Новом  Саду  и  објекат  3авода  за  трансфузију  крви  Војводине . Уз  
продужетак  Улице  Новосадског  сајма, налазе  се  два  објекта  вишепородичног  становања  и  
два  низа  породичних  објеката  уз  дринску  улицу . Уз  Футошку  улицу  налази  се  неколико  
парцела  чисто  пословне  намене  као  и  неколико  објеката  породичног  становања . У  
северозападном  делу  простора  налази  се  земњиште  које  АД  Новосадски  сајам  Нови  Сад  
користи  за  потребе  коњичког  клуба, као  и  зона  породичног  становања  која  се  још  увек  
задржала  на  простору  између  комплекса  Клиничког  центра  и  Ад  Новосадски  сајам  Нови  
Сад. 

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

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

i. општи  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

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

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

2. Извод  из  планова  ширсг  обухвата  

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

Генералним  планом  издвојени  су  објекти  и  површине  од  општег  интереса, међу  
којима  су  јавне  службе  од  посебног  значаја  за  развој  града  Новог  Сада . Ту  сnадају  
Клинички  центар  Војводине  и  Медицински  факултет  Универзитета  у  Новом  Саду. 

,,Клинички  центар  у  Новом  Саду  ће  се  развијати  нрема  посебном  програму , на  
постојећој  локацији  болнице, завршавањем  и  изградњом  предвиђених  објеката . 

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

,,Клиничка  болница  са  поликлиничким  центром, Медицинским  факултетом  и  
институтима  у  Сремској  Каменици  који  обједињују  научни  рад  са  основном  делатнопіћу  
образовања , односно  здравства . Због  комплексности  рада  и  сnецифичних  захтева  у  
простору , ове  институције  развијаће  се  у  посебним  специјализованим  центрима . 

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

Уређење  комплекса  треба  да  буде  прилагођено  основној  функцији  центра . 
Пожењно  је  да  се  no ободу  комплекса  реализују  опгвтеградски  садржаји  како  би  се  
обезбедило  нужно  повезивање  специјализованих  центара  са  систсмом  центара  и  
структуром  града  у  целини . Обим  и  структура  оnштеградских  садр)каја  не  могу  угрозити  
основну  намену  центра. 

Становање , по  правилу, није  садржај  специјализованих  центара  (изузсв  ако  је  
предвиђено  планом  детањне  регулације ). 

У  комплексима  специјализованих  центара  морају  се  рејлити  потребе  у  мирујућем  
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Општеградски  центри  

,,Оппітеградске  центре  чине  гіростори  на  којима  се  садржаји  могу  организовати  у  
полифункционалне  просторне  целине, а  према  врсти, значају  објеката  и  подручју  чије  
становништво  задовоњавају , деле  се  на  примарне  (главни  центар ) и  секундарне . 

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

Садржаји  опіитеградских  центара  

,,Нови  центри  који  ће  се  формирати  на  планираним  саобраћајницама  ће  етапно  
добијати  карактеристике  центра  достизањем  одређене  концентрације  становника , 
стварањем  целовитог  саобраћајног  правца  и  сл. 

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

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

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

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

План  генералне  регулације  дефинише  усмеравајућа  правила  за  планирање  
комплекса  јавних  слу)кби! 

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

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

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

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

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

доградњом  постојећег  објекта  до  спратности  П+2. 

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

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

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

управна  зграда  Пастеровог  завода  спратности  Су+П+1+Пк, 
дрвена  кућа  (тзв. ,,Хемптова  кућа ), 

- виваријум  (зграда  за  лабораторијске  животиње), 
- инсектаријум . 

Комплекс  Пастеровог  завода  (зграда  Пастеровог  завода, ,,Хемптова и  
споменик  Лују  Пастеру  са  околином ) је  утврђен  за  споменик  културе . 3а  ове  објекте  се  
примењују  утврђене  мере  заіптите  споменика  културе . 

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

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

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

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

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

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

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

3. Опис  границе  обухвата  Плана  

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

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

Планомје  обухваћено  24,73 ћа. 

4. Опис  постојећег  стања  

Клинички  центар  се  просторно  и  функционално  развио  из  Велике  градске  болнице , 
која  је  на  овом  простору  изграђена  909. године . Неколико  објеката  на  углу  улица  
Футошке  и  Хајдук  Вењкове  су  из  овог  периода. Остали  објекти  (укупно  око  40 објеката) 
грађени  су  у  каснијем  периоду  па  све  до  данашњих  дана . Последњи , нови  објекат, који  је  
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још  увек  у  изградњи , је  објекат  дијагностичко -терапеутског  центра  (у  далем  тексту: 
ДТЦ) који  се  налази  у  југозападном  делу  комплекса . 

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

Медицински  факултет  и  3авод  за  трансфузију  крви  Војводине  просторно  су  
уклопњени  у  комплекс  Клиничког  центра  а  омогућено  им  је  независно  функционисањс . 

уз  nродужетак  Улице  Новосадског  сајма  налазе  се  два  стамбена  објекта  са  
самачким  становима, уклопњени  у  зеленило . Уз  Футошку  улицу  се, поред  неколико  
парцела  са  породичним  објектима, налази  пословни  комплекс  ,,Санитарија , као  и  већа  
парцела  са  објектом  којије  од  значаја  за  градитењску  баштину  и  у  функцијије  Клиничког  
центра  (Институт  за  биохемију). 

Комплекс  Клиничког  центра, заједно  са  Медицинским  факултетом  и  3аводом  за  
трансфузију  крви  Војводине , налази  се  на  ограниченом  простору  који  је  скоро  у  
потпуности  изграђен  у  претходном  периоду, док  се  функционални  захтеви  мењају  у  
складу  са  развојем  здравствене  делатпости , техничким  и  енергетским  потребама , као  и  
nотребама  корисника . Унутар  расположивог  комплекса  и  капацитета  потребно  је  
предвидети  могућност  трансформације  простора  у  савремени  високоспецијализовани  
болнички  комплекс . 

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

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

3еленило  

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

36ог  велике  површине  коју  заузимају , озелењене  површине  комплекса  Клиничког  
центра  чине  значајі iи  просторни  и  функционални  део  фонда  зеленила  града . 

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

Саобраћајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  Планом  ограничено  је  следећим  улицама: 
- са  истока, Улицом  хајдук  Вењковом, 
- са  севера , продужетком  Улице  І-іовосадског  сајма, 
- са  запада , Приптинском  улицом  и  Улицом  Миколе  Кочиша, 
- сајуга, Футошком  улицом . 
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Све  наведене  саобраћајнице , осим  Приштинске  улице  и  Улице  Миколе  Кочиша, 
део  су  примарне  мреже  града. Улице  Хајдук  Велкова  и  Новосадског  сајма  су  по  рангу  
главне  саобраћајнице , а  Футошка  улицаје  магистрална . 

Јавни  градски  превоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Велаковом  и  Футошком . У  оквиру  
попречних  профила  ових  улица  постоје  бициклистичке  стазе, с  тим  да  је  у  Улици  хајдук  
Велковој  обележена  на  тротоару . 

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

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

Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  обавла  се  преко  постојеће  водоводне  мреже, која  функционише  
у  оквиру  водоводног  система  Града  Новог  Сада . Примарна  водоводна  мрежа  реализована  
је  у  Улици  хајдук  Велковој  и  у  Футошкој  улици. Обухваћеви  nростор  опремњен  је  
секундарном  водоводвом  мрежом . Постојећа  водоводна  мрежа  задовоњава  потребе  за  
водом  постојећих  корисника . Проблем  представњају  стари  азбест-цементни  цевоводи, 
који  су  дотрајали . 

Постојећа  мрежа  представња  добру  основу  за  дањи  развој  водоводног  система  у  
складу  са  планским  потребама . 

Одвођсње  отпадних  и  атмоеферских  вода  

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

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

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

Подземне  воде  

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

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подземних  вода  је  северозапад - 
југоисток  са  смером  пада  према  југоистоку . 
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Енергстска  инфраструктура  и  електронске  комуникације  

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

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

јј. ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  проетора  на  проеторне  целине  

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

1. Клинички  центар, 
2. Медицински  факултет  са  Заводом  за  трансфузију , 

3. Општеградски  центар  и  
4. Зона  пословно -стамбене  намене . 

Просторна  целина  Клиничког  центра  је  због  многобројних  и  разнородних  
функција  и  садржаја  унутар  целине , подењенаје  на  потцелине : 

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

ђ) немедицинске  службе . 

Намена  земњишта  дефинисана  је  по  просторним  целинама . 

1.2. Намена  земњишта  

І-іајвећи  део  простора  у  обухвату  Плана  заузима  просторна  целина  - Клинички  
центар , која  је  намењена  болничким , техничким  и  осталим  постојећим  и  планираним  
објектима . Такође, значајна  површина  просторне  целине  намењује  се  слободним  зеленим  
и  уређеним  поврлјинама , као  и  саобраћајним  површинама  (приступне  саобраћајнице  и  
мирујући  саобраћај ). део  целине  резервисан  је  за  простор  у  функцији  основне  намене, а  у  
складу  са  просторним  потребама  Клиничког  центра . 



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

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

У  североисточном  делу  простора  у  обухвату  Плана  (на  углу  улица  Хајдук  Велкове  
и  продужетка  Новосадског  сајма) издваја  се  целина  Медицинског  факултета  са  3аводом  за  
трансфузију  крви  Војводине . 3а  3авод  за  трансфузију  крви  Војводине  издваја  се  парцела  
под  габаритом  објекта  (постојећег  и  планиране  доградње). Такође, за  објекте  
Медицинског  и  Фармацеутског  факултета  са  планираним  доградњама , издвајају  се  
парцеле  под  објектима . Уређена  јавна  површина  која  окружујс  објекте , намењује  се  
слободним  зеленим, поплочаним  и  саобраћајним  површинама  (са  паркирањем ). 

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

Целина  која  обухвата  зону  пословно -стамбене  намене  планира  се  уз  Футоінку  
улицу . Источно  од  Улице  Миколе  Кочиша  планира  се  комплекс  вишепородичног  
становања. 3ападно  од  Улице  Миколе  Кочиша  простор  се  намењује  општеградском  
центру, са  учешћем  становања . 

1.3. Нумерички  гіоказатењи  

Биланс  повргнина  

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

Табела  број  1: Површинејавне  намене  

Намена  Површина  (ћа) 
% у  односу  на  површину  
грађевинског  подручја  

46,9 Саобраћајне  површине  11,35 
Клинички  центар  9,96 41,2 
Патеров  завод  0,08 0,04 
Медицински  факултет  1,96 7,7 
Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  0,13 0,08 
3аједничка  блоковска  површина  0,21 0,09 
Јавни  паркинг  0,32 1,3 
ТС  и  МРС  0,06 0,03 
Укупно  поврідине  јавних  намена  24,07 97,3 
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Табела  број  2: Поврнинс  оеталих  намена  

Намена: Површина  (ћа) 
% у  односу  на  површину  
трађсвинеког  подручја  

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

Укупно  површинс  осталих  намена  0,66 2,7 

Укупна  површина  у  обухвату  Плана  24,73 100 

   

Планирани  капацитети  простора  
(за  планиране  објекте  (и  доградње), према  утврђеним  параметрима , по  планираним  
наменама) 

Површине  јавне  намене  

1) Клинички  центар: 
- површина  објеката  у  основи: 3 700 п 2, 
- развијена  површина  објеката  - бруто : і  1 100 пі , 
- планиране  гараже : - површина  у  основи  8 600 м2, 

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

2) Пастеров  завод: 
- nовршина  објекта  у  основи: 420 м2, 
- развијена  површина  објекта  бруто: 840 м2. 

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

Капацитетјавног  паркинга : 100 пм. 

Површине  осталих  намена  

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

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

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  поврјпине  јавне  намене  разграничене  од  површина  осталих  намена . Од  
целих  и  делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцепе  јавног  грађевинског  земњишта, 
према  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  
1:1000. 

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

7571/2, 7611/2, 7613/2, 7614/2, 7669, 7683/2, 7684/2, 7686/2, 7687/2, 7689/2, 7689/3, 10493, 
10494/2 и  делови  парцела  бр. 7540/1, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7551, 
7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7569/9, 7614/1, 7615, 7616, 7617, 7618, 
7622, 7627, 7663/1, 7665, 7666, 7668, 7670, 7671, 7672, 7673, 7678, 7679, 7680, 7681/1, 
7681/2, 7682, 7683/1, 7684/1, 7688, 7689/1, 7706, 10492/1, 10492/2, 10494/1 у  КО  Нови  Сад  І  
и  део  парцеле  број  7803 у  КО  Нови  Сад  11; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраhајна  инфраструктура  

Подручје  обухваћено  Планом  ограниченоје  следећим  улицама : 
- са  истока , Улицом  хајдук  Вејтковом , 
- са  севера, продужегком  Улице  Новосадског  сајма, 
- са  запада, Гјриштинском  улицом  и  Улицом  Миколе  Кочиша, 
- сајуга, Футошком  улицом . 

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

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

Друмски  саобраћај  

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

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

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

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

- интерне  саобраћајнице  І  ранга, које  су  намењене  за  кретање  возила  хитних  
служби, доставе , одржавања, запосленима  којимаје  неопходан  брз  приступ ; 
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интерне  саобраћајнице  11 ранга, намењене  су  претежно  запосленима  и  
пацнјентима  Клиничког  центра  и  

- јавне  саобраћајнице , намењене  кретању  свим  корисницима  простора . 

Јавни  градски  превоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Велковом  и  Футошком . 
Геометријски  елеменги  Улице  Новосадског  сајма  пружају  могућност  да  након  изградње  
продужетка  ове  улице, њом  саобраћају  возилајавног  путничког  превоза . 

Стационарни  еаобраћај  

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

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

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

је  гаража  спратностu П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  је  приближно  85 паркинг  
места  за  путннчке  аутомобнпе  по  ета)ки. 

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

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

У  оквиру  наведенuх  гаража, у  прuземном  делу, планuрани  су  паркинзи  за  бицикле  
u мотоцикле . Такође  у  оквuру  гаража, планuрају  се  приклучци  за  пуњење  аутомобила  на  
електрични  погон. 

На  обухваћеном  простору  планuрају  се  u отворени  паркинзu за  путничке  
аутомобиле , капацuтета  већег  од  100 паркинг  места. Позиције  паркинга  су: између  улица  
Миколе  і{очиша  и  Приштuнске, уз  зграду  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине  и  на  
просгору  uзмеђу  улица  дринске  и  Новосадског  сајма . У  оквuру  ових  паркuнга, планирано  
је  зеленило  са  дрворедима . 

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

У  оквиру  саобраћајница  11 ранга, налазе  се  паркинзи  намењени  претежно  за  
запослене  и  пацијенте  којимаје  значајна  близина  и  приступачност  објекту . 

Пешачки  и  бнцијслистичіси  саобраћај  

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

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

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

3.2. Водна  инфраструјпура  

Снабдевање  водом  

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

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

Постојећа  мрежа  унутар  комплекса  Клиничког  центра  углавном  је  профила ® 
І QO mm. део  водоводне  мреже  изузетно  је  стар  и  у  лошем  је  стању. Планом  се  омогућава  
реконструкција  постојеће  водоводне  мреже  која  не  задовоњава  no нитању  каnацитета  или  
квалитета  цевног  материјала , или  у  колико  је  обухваћена  габаритом  новопланираних  
објеката . 

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

Секундарна  водоводна  мрежа  планира  се  и  у  улицама  Приіптинској , дринској  и  
Лединачкој . У  nродужетку  Улице  Новосадског  сајма  нланира  се  изградња  водовода  
профила  ® 150 мм  на  који  би  се  повезала  планирана  мрежа  из  северногдела  комплекса . 

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

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом, у  цилу  заливања  и  одржавања  
зеленила , могуће  је  решити  захватњем  воде  из  подземних  водоносних  слојева, преко  
бушених  бунара . 
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Постојсћа  и  планирана  водоводна  мрсжа  омогућиће  нссметано  снабдевањс  ВоДом  
свих  планираних  садржаја . 

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

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  решено  преко  постојећег  и  
планираног  зајсдничког  канализационог  система  Града  Новог  Сада. 

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

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

Планира  се  реконструкција  постојеће  мреже  унутар  комплекса, као  и  изградња  
нове  мрежс  коју  је  могуће  делом  оријентисати  на  постојећу  примарну  канализацију  у  
продужетку  Улице  Новосадског  сајма, а  делом  на  Футошку  улицу. 

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

Предложени  профили  унутар  комплекса  крећу  се  од  ® 250 шм  до  ® 700 мм. 
Планира  се  изградња  секундарнс  канализационс  мреже  у  улицама  Приштинској  и  

Миколе  Кочиша, профила  ® 400 мм, као  и  у  продужетку  дринскс  улице, профила  ® 
500 пітп . 

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

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

Поло)кај  постојећих  и  планираних  инсталација  канализационе  мреже  дат  је  на  
графичком  приказу  број  5. 

Подземне  воде  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 
- максималан  ниво  подземних  вода  од  77,20 до  77,60 м  н.в., 
- минималан  ниво  подземних  вода  од  74,20 до  75,00 м  н.в. 

Правац  пада  водног  огледала  просечног  нивоа  подзсмне  воде  је  северозапад -
југоисток, са  смером  пада  према  југоистоку . 
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3.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  постојећих  и  гјланираних  
садржаја  биће  ТС  110/20 kV ,,Нови  Сад  5 и  ТС  35/10 kV ,,Tenen. Од  ових  ТС  ће  
полазити  мрежа  20 kV кабловских  водова  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  
мрежа  јавног  осветњења  и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  
обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  електричном  енергијом  свих  садржаја  на  
подручју . 

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

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

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

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

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћсно  подручје  ће  се  снабдсвати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  и  
топлификационог  система  града  и  преко  планиране  енергане . 
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Основни  објекти  за  снабдевање  из  топлификационог  система  биће  топлана  ТО  
,,3апад  оД  којс  полази  магистрална  вреловодна  мрежа  До  котларнице  у  комплексу  
Клиничког  центра . За  снабдевање  планираних  садржаја  предвиђена  јс  фазна  
рсконструкција  свих  термотехничких  система  у  комплексу  Клиничког  центра, у  оквиру  
које  ће  се  сукцесивно  градити  нова  и  измештати , односно  демонтирати  постојећа  
вреловодна  мрежа. 

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

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

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

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

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

Обновњиви  извори  снсргијс  

На  подручју  у  обухвату  Плана  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновњивих  
извора  енсргије . 

Соларна  енергија   

Пасивни  соларни  снспіеми  
дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  сс  површина  не  рачуна  код  индекса  

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

Акпіиени  соларнн  снсмемн  
Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  употребу  могу  се  

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

просторно -технички  услови  то  дозвоњавају ; на  планираним  објектима  фасадни  слементи  
могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интсгрисаним  соларним  панелима; на  објектима  нод  
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заштитом , соларни  системи  се  Могу  поставњаги  само  уз  сагласност  надлежног  завода  за  
заштиту  споменика  културе ; 

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

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

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

хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, Могу  се  
поставлати  исклучиво  на  парцели  инвеститора , удалене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) потребно  је  прибавити  
сагласност  надлежног  органа . Обавезно  је  извести  упојне  бунаре . Није  дозволено  
упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

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

З.4 Мере  енергетске  сфиіаеноети  изградње  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникациј  а. 

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

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
(Ореп  acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  

свима  који  задовоње  поставњене  услове, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  
кабловима  је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичиије  функционисање  
града  кроз  сервисе  као  што  су  дањинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора , 
дањинско  очитавање  водомера, очитавање  и  управњање  мерним  уређајима  топлане  ИТД! 

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

Све  електронско -комуникационе  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуре  је  потребно  изместити  уз  прибавјЂање  услова  од  
власника  инсталације . 
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У  окВиру  стамбених  објеката  са  виніе  стамбених  јединица,  стамбених  зграда  са  
више  корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  
ііоставити  инсталацију  заједничког  антенског  система , који  омогућава  независан  пријем  
услуга  радио  и  телевизијских  програма  и  них0ву  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

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

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

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

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

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

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

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

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

- за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезноје  претходно  позитивно  мишњење  надлежнеуправе . 

4. плАн  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

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

Клинички  цснтар  

Зелене  површинс   

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

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

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

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

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

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

Коришћење  зелених  површина  у  оваквој  болничкој  установи  је  интензивније  и  
одвија  се  у  виду  одмора, сунчања  и  лечења  на  отвореном  простору  у  зеленилу . 3елене  
површине  треба  да  заузимају  минимално  40 % целокупне  површине  болничког  
комплекса . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поплочане  површине  и  пешачке  стазе  

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

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

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

Уређење  пешачких  стаза  се  планира  на  свим  постојећим  и  очекиваним  правцима  
пешачке  комуникације . На  графичким  приказима  број  3 ,,План  нивелације , регулације  и  
саобраћаја  са  режимима  изградње у  размери  1:1000 и  број  7 ,,План  уређења  
зелених у  размери  1:1000, обележене  су  стазе  којеје  неопходно  реализовати  у  
цилу  неометаног  одвијања  пешачког  саобраћаја  унутар  комплекса  Клиничког  центра. 

Планирана  ширина  пешачких  стаза  је  од  2 до  3 гп . Поплочавају  се  материјалима  
отпорним  на  споњне  утицаје  и  хабање, доволне  чврстоће  да  поднесу  оптерећење  возила  
за  одржавање  зелених  површина . 

Рекреативни  садржаји  

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

Простор  око  терена  треба  уредити  за  потребе  повремених  спортских  активности , 
поплочати  стазе, увести  осветњење, воду, поставити  клугіе, канте  за  отпатке  и  сл. У  
близини  спортског  терена  налази  се  отворена  слободна  површина  на  којој  се  може  
ф  ормирати  неколико  мањих  спортских  терена  (за  кошарку, одбојку, боћање, шах  и  сл). 
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Зеленило  у  оквиру  других  наена  

Општеградски  центар  

У  окВиру  блока  општеградског  центра  уз  Футошку  улицу  зеленило  ће  бити  
распоређено  у  складу  са  наменом  и  структуром  објеката  на  парцели . Биће  заступлени  
различити  видови  озелењавања  (декоративно  зеленило  на  травнатим  површинама , 
декоративно  дрвеће  у  отворима  са  розетама, озелењене  и  цветне  жардињере  и  сл.). 

аједничка  блоковска  цQвршина  

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

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

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

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

Зеленило  Медицинског  факултета  (са  Заводом  за  трансфузију  крви  Војводине ) 

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

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

5. МЕРЕ  И  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кУлтУРНИХ  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  заштићених  природних  добара. 

Мере  загптите  природних  добара : 
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- правила  и  проценте  озелењавања  ускладити  са  плановима  ширег  обухвата ; 
- формирати  систем  јавног  зеленила , повећати  проценат  зелених  површина , 

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

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

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

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

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

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

Мере  заштите  споменика  културе , као  и  заштићене  околине , дефинисане  су  
Одлуком  о  утврђивању  Комплекса  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду  за  споменик  културе  
(,,Слу)кбени  гласникРепублике број  48/01, од  б. августа  2001. године). 

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

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

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

-	 могуће  је  активно  коришћење  таванског  простора , с  тим  да  се  габарит  објекта  
не  мења; 
ревирализација  и  рестаурација  објеката, или  делова  изворног  склопа, могућа  
је  у  складу  са  условима  и  мерама  тсхничке  заштите  коју  пропитне  служба  
заштите; 
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уколико  се  планирају  нови  објекти, они  морају  поштовати  постојећу  
просторну  концепцију , а  габарити  и  волумени  морају  бити  у  складу  са  
околНим  запітићеним  објектима ; 
потребно  је  смишњено  озелењавање  простора  комгілекса  Пастеровог  завода  и  
Градске  болнице, шТо  би  допринело  пријатнијем  и  атрактивнијем  изгледу  и  
доживњају  простора  и  вредних  објеката  унутар  њега . 

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

Мере  заштите  простора  

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

6. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско-геолошки  и  природни  услови  

Природни  услови  

Климатске  карактеристике   

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

Временска  расподела  падавина  се  карактериме  са  два  максимума  - јули  72,8 
гnм/м2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/іі 2  и  септембар  33,4 
мм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

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

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

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

Сеизмичност  

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

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  ередине  

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

Мере  и  услови  заштите  животне  средине  утврђени  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњшања  опапих  услова  животнс  средине  (саобраћаја , унапрсђења  мрежс  
инфраструктуре  и  опремања  постојећих  и  нових  објеката  и  простора  свим  потребним  
комуналним  системима), ради  побоњшања  квалитета  и  стандарда  живота, рсшавања  
проблсма  паркирања  на  обухваћеном  простору  и  стварања  системајавног  зеленила . 

Поменуте  мере  заштите  спроводићс  се  у  складу  са  3аконом  о  заштити  животне  
срединс  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др.  закон, 72/09 др.  закон, 
43/11 - ус, 14/16, 76/18, 95/18 

- др. закон  и  95/18 
- др. закон), и  другом  законском  

регулативом  из  ове  области . 
На  простору  у  обухвату  Плана, с  обзиром  на  специфичност  простора  - близина  

саобраћајница , очекују  се  значајне  емисије  угњенмоноксида , угњоводоника  и  азотних  
оксида  у  ваздух. Управо  из  тог  разлога , у  контексту  заштите  животне  срединс  
обухваћеног  подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  заштите  ваздуха, земњишта , 
подземних  вода, као  и  мере  заштите  од  буке  која  потиче  од  друмског  саобраћаја . 

ду)к  саобраћајница , паркинг  простора , на  парцелама  становања  и  на  блоковским  
површинама , обезбедиће  се  зелене  nовршине  у  складу  са  основном  наменом . 

При  изградњи  објската  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  обавезан  да  
се, пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе , обрати  надлежном  органу  за  
заштиту  животне  средине , ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  утицаја  
објекта  на  животну  средину, у  складу  са  одредбама  3акона  о  процени  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  
пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  114/08), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

3аштита  ваздуха  

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

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

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  положаја  
обухваћеног  постора  у  односу  на  веће  саобраћајнице  (улице  Хајдук  Вењкова ,  І-јовосадског  
сајма  и  Футошка) па  услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  
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контролу  емисије , успоставњање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  
резултатима  мерења , ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  граница, 
регулисањем  саобраћаја  (решавање  проблема  стационарног  саобраћаја  који  тренутно  
представња  велики  проблем) и  озелењавањем  слободних  nростора. 

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

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

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

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

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

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

3аштита  од  буке  

Ради  превенције , али  и  заштите  простора  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  замтити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  прописима  који  
регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  животну  средину . 

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

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

3аштита  земњишта  

Како  би  се  спречила  деградација  земјвишта  неопходна  је  контрола  параметара , 
која  се  врши  у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  
материја  у  земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  
(,,Службени  гласник  РС , број  23/94), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  
област. 

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

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

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

3аштита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. закон), Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС,,, бр. 67/11, 48/12 и  1/16), Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС,,, број  24/14), Уредбе  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , број  50/12), односно  у  складу  са  прописима  
који  регулишу  ову  област. 

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

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

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



29 

Управлање  отпадом  

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

Медицински  отпад  као  категорија  опасног  отпада  (инфективног , потенцијално  
инфективног, патолошког  и  лабораторијског  материјала , лекова, дезинфекционих  
средстава, медицинског  потрошног  материјала , ниско-радиоактивног  и  хемијско  
токсичног  материјала ) захтева  здравствено  безбедно  сакуплање , одлагање  и  санацију , 

односно  решавање  на  задовоњавајући  начин  са  аспекта  сакуплања, руковања, транспорта , 
депоновања  и  коначног  санирања , у  складу  са  Правилником  о  управњању  медицинским  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС  број  48/19), Правилником  о  начuну  и  поступку  
управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  49/19), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

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

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

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

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

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

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

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

Отпадне  воде  из  целог  болничког  комплекса  обавезно  је  дезинфиковати , а  
нарочито  отпадне  воде  са  заразних  оделења , пре  унуштања  у  опшТи  канализациони  
систем  отпадних  вода  Града . 

Заштита  од  јонизују hег  и  нејонизујућег  зрачења  

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

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

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

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

Мере  заштите  од  неонизујућег  зрачења  обухватају : 

евидентирање  nрисуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
зрачењима , 

- обезбеђивање  организационих , техничких , финанскијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења , 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

7. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  
И  ДРУГИХ  НЕСРЕЋА  

Заііітита  од  земњотреса  
Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  је  применити  Правилник  за  

грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр. 89/19, 52/20 и  122/20) ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  8° MCЅ  скале . 

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

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

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

дограђују, морају  бити  изграђени  прсма  одговарајућим  техничким  противпожарним  
прописима, стандардима  и  нормативима . 

Објекти  за  заштиту  становништва  
Мсре  заштите  становништва  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  

подразумевају  склањањс  луди, материјалних  и  културних  добара  планирањем  склонипла  
и  других  заштитних  објската . 

У  постојсћим  објектима  који  немају  склоништа, за  склањање  њуди, материјалних  и  
културних  добара  користићс  се  постојеће  подрумске  просторије  и  други  погодни  
подземпи  објекти , прилагођени  за  заштиту , на  начин, и  према  условима  надлежног  
министарства . 

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

Пожсњно  је  да  се  склоништа  користе  двонаменски , најбоње  као  гараже  или  
складишни  простор . 

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

8.1. Спровођење  Плана  

Цео  простор  у  обухвату  Плана  спроводи  се  дирсктно  на  основу  овог  плана. 
У  одређсним  случајевима  утврђена  је  обавеза  израде  урбанистичког  пројскта , што  је  
дефинисано  у  Оделку  ,,9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  И/ИЛИ  АРХИТЕКТОНСКОГ  

8.2. Правила  парцелације  

За  све  постојеће  и  планиранс  објекте, површине  и  комплексе  јавнс  наменс  парцела  
се  формира  издвајањем  парцеле  под  габаритом  објекта, или  формирањем  парцеле  за  
комплекс, како  јс  дсфинисано  на  графичком  приказу  број  4 ,,План  регулације  поврінина  
јавне  намснс  у  размери  1:1000. За  комплекс  се  не  условњава  формирање  грађевинске  
парцеле  за  реализацију  планираних  садржаја . 

У  намени  општеградског  центра , уз  продужетак  Улицс  Новосадског  сајма, 
формирају  се  парцеле  под  габаритима  постојећих  објеката . На  углу  Футошкс  и  Улице  
Миколе  Кочиша  обавсзно  јс  припајања  одрсђсних  парцела, како  је  дефинисано  на  
графичким  приказима  број  3 ,,План  нивелације , регулације  и  саобраћаја  са  режимима  
изградње  објеката  у  размери  1:1000 и  број  4 ,,План  регулацијс  површинајавне  намене  у  
размери  1 ; 1000. Алтернативно , уз  израду  урбанистичког  пројекта , на  овој  локацији  могућс  
је  формирати  комплскс  свих  парцела  у  овој  намени . 
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У  намени  виінепородичног  становања  планира  се  јединствена  парцела  која  се  
формира  спајањем  свих  постојећих  парцела  у  овој  намени . 

8.3. Правила  уређења  и  грађења  за  површине  јавне  намене  

8.3.1. Објекти  јавне  намене  

Клинички  центар  

Концепт  просторног  развоја  Клиничког  центра, из  кога  произилази  и  планирано  
урбанистичко  решење, заснован  је  на  премеілтању  тежишта  болничке  делатности  у  Нови  
објекат  ДТЦ-а. Такође, ради  унапређења  функције  болничке  делатности , потребно  је  
ф  ормирати  јединствену  целину  у  којој  би  се  лоцирале  све  немедицигјске  делатности , 
неопходне  за  функционисање  Клиничког  центра . Тиме  ће  се  ослободити  простор  у  
постојећим  медицинским  објектима . Постојећи  објекти  некадашње  Градске  болнице  би, у  
коначној  фази  реализације , у  складу  са  іірограмом  Клиничког  центра, имали  посебно  
предвиђену  функцију ,  која  би  се  дефиііисала  појединачно  за  сваки  објекат, у  складу  са  
његовим  архитектонско -грађевинским  и  медицинско -технолошким  потенцијалима . 

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

Објекти  који  се  задржавају  у  поетојеhем  габариту  

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

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

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

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

У  цињу  побоњшања  квалитета  објекта, могућа  је  изградња  рампи  за  инваnиде, 
лифтова  и  противпожарних  степенипјта  на  објектима  којима  недостају  ови  елементи . 
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Конкретну  намену  објекта  је  могуће  мењати , али  у  оквиру  делатности  Клиничког  
центра . 

Планом  се  задржавају  објекти  Пастеровог  завода  у  постојећим  габаритима  (главни  
објекат  и  ,,Хемјлона  кућа ), уз  могућност  реконструкције , адаптације  и  текућег  
одржавања, а  све  према  условима  који  су  дефинисани  у  пододелку  5.2. Могућаје  промена  
намене  тавапског  простора  управне  зграде  у  пословни  простор . 

3а  објекте  који  се  планирају  за  рушење  у  коначној  фази  реализације , до  момента  
уклањања  важе  правила  као  за  објекте  који  се  задржавају  у  постојећем  габариту . 

Постојећи  објекти  који  се  могу  доградити  и/или  надоградити  

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

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

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

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

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

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

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

Објекат  Института  медицинских  служби  (Завод  за  радиологију) (објекат  број  1 1), 
могуће  је  надзидати  у  целости  (осим  сегмента  постојеће  спратности  П+3), али  само  
основни  (оригинални ) габарит  објекта, будући  да  се  накнадно  дограђени  приземни  делови  
овог  објекта  нланирају  за  рушењс  (када  се  за  то  створе  услови ). Могуће  је  све  сегменте , 
различитих  висина, надзидати  за  по  једну  корисну  етажу . Надоградња  се  реализује  
изградњом  још  једне  пуне  етаже  изнад  последње  етаже  и  покривањем  плитким  косим  
кровом, максималног  нагиба  15°, 

Објекат  Института  за  неурологију . психијатрију  и  ментално  здравјве  (објекат  број  
12), је  могуће  надзидати  за  једну  корисну  етажу, према  условима  који  важе  за  објекат  број  
11. Такође, овај  објекат  је  могуће  и  доградити  на  површини  чија  је  позиција  дефинисана  
на  графичком  приказу  број  3. Спратност  дограђених  делова  је  до  П+2, са  равним  или  
плитким  или  косим  кровом  нагибадо  150. 

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

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

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

- надзиђивање  ламеле  Ц  до  спратности  п+4, према  графичком  приказу  број  3; 
- доградња  недовршеног  дела  објекта  према  оригиналном  nројекту  - западни  део  
ламеле  Ц  ијезгра  вертикалних  комуникација  између  ламела  Б  и  Ц; 

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

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

објекта  ДТЦ-а  (на  основу  техничке  документације  израђене  на  почетку  реализације  
објекта  ламела  д) утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта . Ламела  д  је  
планирана  паралелно  са  ламелом  Ц, на  растојању  од  око  14 nі, ширине  габарита  око  l5пi, 
повезана  са  основним  габаритом  објекта  у  западном  делу. Спратност  би  била  иста  као  за  
ламелу  Ц, до  П+4. Ламела  д  планирана  је  као  технички  блок, који  се  новим  концеnтом  
развоја  Клиничког  центра  планира  у  северном  делу  комплекса  (планирани  објекат  1). 
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Будућу  намену  ове  ламеле  одредиће  корисник  у  складу  са  потребама . Урбанистичким  
пројектом  ће  се  дефинисати  и  интерно  саобраћајно  решење  и  приступи  објекту . 

Планирани  објекти  

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

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

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

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

Међусобна  удаленост  између  објеката, грађевински  елементи  објеката  и  остала  
гіравила  регулације  и  изградње  која  нису  дефинисана  овим  планом  примењују  се  према  
Правилнику  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС  број  22/15). 

Наведена  намена  планираних  објеката  је  предложена  у  складу  са  садашњим  
потребама . Конкретна  намена  објекта  дефинисаће  се  при  реализацији , у  складу  са  
пројектним  задатком , с  тим  да  може  бити  само  у  функцији  Клиничког  центра  или  
Пастеровог  завода! 

Сви  планирани  објекти  се  могу  етапно  реализовати . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Објеісти  који  се  уклањају  у  коначној  етапи  реализације  

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

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

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

Улазни  пуНкТоВи  

Објекте  за  службу  контроле  улаза  са  информативним  пунктом  и  сл, могуће  је  (и  
пожењно) поставити  на  главним  приступима  (колским  и  пешачким ) комплексу  Клиничког  
центра . Сугерише  се  да  се  ови  објекти  поставе  і-іa приступ  из  Улице  хајдук  Вењкове, 
ју)кно  од  Медицинског  факултета, и  на  приступ  из  Футошке  улице. Позицију, или  више  
њих, дефинисаће  управа  Клиничког  центра. Максимални  габарит  објекта  у  основи  је  5 х  5 
м. уз  објекат  је  могуће  поставити  надстрепіницу . Објекти  и  надстрешница  треба  да  чине  
обликону  целину, пројектовану  тако  да  се  визуелно  нагласи  главни  приступ  болничким  
садржајима . 

Топле  всзе  

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

Површине  резервисане  за  објекте  Клиничког  центра  

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

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

Слободне  површине  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По  ободу  комплекса  планира  се  заштитни  појас  високог  растиња. 

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

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

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

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

На  цслом  простору  комплекса  Клиничког  центра  могуће  је  поставлање  водених  
површина  и  других  просторних  обелеиа  (споменика , бисти  и  сл), као  и  чесми  и  
елемената  парковског  мобилијара . 

Медицински  факvлтет  Универзитета  v Новом  Садv и  
3авод  за  трансфvзију  крви  Војводине   

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

Објекат  Медицинског  факултета  могуће  је  надоградити  на  деловима  чија  је  
постојећа  спратност  мања  од  п+3, и  то  за  једну  корисну  етажу. Услови  за  надоградњу  су  
као  и  код  објеката  Клиничког  центра  који  се  надограђују . Главни  тракт  објекта , паралелан  
са  Улицом  хајдук  Вењковом , над  трећим  спратом  има  повучену  техничку  етажу, спратне  
висине  око  два  метра. На  овом  нивоу  је  могуће  подићи  таваницу  на  стандардну  висину  
радних  простора, како  би  се  простор  могао  користити  као  канцеларијски  ипи  учионички  
простор . У  ту  сврху, габарит  ове  последње  етаже  могуће  је  и  проширити  према  
дворишној  страни, ради  обезбеђивања  приступне  комуникације . Планира  се  и  доградња  
овог  објекта  изградњом  крила  паралелног  са  главним  трактом  објекта , односно  са  Улицом  
хајдук  Велковом , спратности  П+2, и  изградња  једног  које  се  управно  наслања  на  главни  
тракт  објекта, како  је  дато  на  графичком  приказу  број  3. Максимална  спратност  је  П+4. 
Максимална  зона  изградње  прсдставња  и  максимални  габарит  објекта . У  овом  крилу  
могуће  је  организовати  привремени  смештај  за  студенте  факултета  и  готујуће  професоре . 
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Уз  продужетак  Улице  Новосадског  сајма  планира  се  изградња  објекта  за  Клинике  
за  стоматологију . На  графичким  приказима  бр.  3 и  4 дефинисан  је  максимални  габарит  
(зона) у  оквиру  којеје  могуће  изградити  објекат. Планирана  спратностје  п+ ј   до  П+2. 

Објекат  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине  могуће  је  надоградити  за  једну  
корисну  етажу, уз  поставњање  плитког  косог  крова, максималног  нагиба  5°. 

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

Уређена  јавна  површина, која  окру?кује  објекте  Медицинског  факултета  и  3авода  
за  трансфузију  крви  Војводине , уређује  се  према  правилима  дефинисаним  за  слободне  
површине  у  комплексу  Клиничког  центра. 

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

8.3.2. Слободне  површине  

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

планира  сејавни  паркинг . Капацитет  паркингаје  око  і O0 паркинг  места. 

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

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

8.4. Површине  осталих  намена  

8.4.1. Вишспородично  становање  

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

3аврпгна  етажа  објекта  се  формира  као  корисна  етажа  повучена  од  равни  уличних  
фасада  објекта  најмање  1,5 м. Над  овако  формираном  етажом  формирати  раван  или  кос  
кровнагибадо  15°. 

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

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

Минимална  nросечна  нето  површина  стамбенејединица  износи  50 м2. 
Најмање  50 % слободне  површине  парцеле  - комплекса  мора  бити  озелењено . 
У  оквиру  комплекса  је  потребно  изградити  ТС  20/0,4 kv. тс  ће  се  градити  као  

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

8.4.2. Општеградски  центар  

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

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

8.5.1.Услови  за  грађење  саобраhајних  површина  

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

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

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

др. закон, 87/18 и  23/19), 
Закона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр. 1 1 1/09, 20/15, 87/1 8 и  

87/1 8 
- др! закон), и  осталим  законима  и  nравилницима  које  регулишу  ову  област, 

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

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 
деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15), 

- Правилника  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  СЦГ , број  3 1/05). 

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

Не  условњава  се  формирање  грађевинске  парцелс  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садр)каја  унутар  профила . Могућа  је  фазна  реализација . 

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

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

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

Тротоаре  израђивати  од  монта)кних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
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Најмања  ширина  коловоза  која  је  Планом  предвиђена  је  5 м. Уже  су  само  понеке  
унутарблоковске  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  3 м. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  унутарблоковских  саобраћајница  где  
могу  износити  и  3 гп. І-Іа  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  јавног  превоза  путника, 
радијуси  кривина  треба  да  су  минимално  8 rn. 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели  

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

- из  Улице  Новосадског  сајма  задржава  се  постојећи  прикњучак  код  дринске  
улице ; постојећи  прикњучак  комплексу  ка  Заводу  за  трансфузију  крви  Војводине  
планиран  је  да  се  измести  20 м  у  правцу  запада; овим  новим  прикњучком  приступаће  се  и  
планираној  гаражи, а  резултат  оваквог  решења  је  да  се  два  прикњучка  у  непосредној  
близини  сведу  наједан ; 

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

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

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

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

Паркирање  и  гаражирање  возила  

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

Изградњу  паркинга  изврпіити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234;2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  наtіин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . 
На  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) према  тротоару, ако  није  
предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралишта , где  је  то  
планирано, резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  четири  паркинг  места  
планира  по  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  
и  око  планираних  паркинга. 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама. 

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

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

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

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

8.5.2.Правила  приклучсња  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Водоводни  прикњучци  

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

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

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
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хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсгалација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (5,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 60/10, 8/11 исправка, 38/11, 13/14, 59/16 и  59/19) и  Правилником  о  техничким  
условима  за  прикњучсње  на  технички  систем  за  водоснабдевањс  и  технички  систем  
канализацијс  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошњс  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  на  парцели  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 

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

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

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 10 мм, са  монтажом  
водомера  DN 100 мм. 

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

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

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

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

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

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

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

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

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

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 іn, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
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прикѕвучка  новопланираног  на  nостојоћи  цововод . дубину  прикѕвучка  свести  на  дубину  
постојећсг  девовода . 

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

Канализациони  прикјвучци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почињс  од  cnoja ca мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

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

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

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

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

фекалну  канализацију , под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпѕвене  воде . 
Прикѕвучење  nодрумских  и  сутеренских  гіросторија , као  и  базена  на  канализациони  

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

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

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

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

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

8.5.3. Правила  за  урсђење  енергетске  инфраструктуре  и  
електронских  комуникација  

Услови  за  прикѕвучење  на  електроенергетску  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  вреловодну  мрежу  

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

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикЈЋучка  из  планиране  МРс  и  дистрибуттивне  мреже  до  мерно-регулационог  сета, 
односно  до  котларнице . детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

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

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

8.6. Посебна  правила  за  опремање  лростора  инфраструіпуром  

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

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

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

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

9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  
ПРОЈЕКТА  И/ИЛИ  АРХИТЕКТОНСКОГ  КОНКУРСА  

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

У  случају  потребе  за  изградњом  ламеле  д  објекта  дијагностичко -теравеутског  
центра, обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта, према  дефинисаним  параметрима . 

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

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

10. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

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

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

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

11. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

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

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи , а  у  лучају  
њихових  измена  или  дононіења  нових, примениће  се  ва)кећи  nponuc за  одређену  област. 
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Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  202 1. годинс  - пречиuіћен  
текст  

Размера  

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

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

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

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

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

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 
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1. УВОДНЕ  НАЛОМЕНЕ  
Законом  о  задпити  )гоІвотне  срсдине  (,,Службени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, 

72/09-Др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и  95/18-др. закон) утврђена  је  обавеза  
израде  стратешке  процене  утицаја  на  гсивотну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирана, с  тим  да  јединица  локалие  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужиости, одрсђује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  
на  )Ісивотку  средину. 

Сісуппјтина  Града  Новог  Сада  доиела  је  Одлуісу  о  одређивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  срсдину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предви1јено  да  сс  израђује  и  
за  планове  детањне  регулације  којима  се  обухватају  простори  радних  зона. 

Одлуі(ом  о  изради  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  (,,Слухсбени  лист  Града  Новог  Сада , број  22/19) чији  је  саставни  део  
Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиаичког  
Дентра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  број  У-35-142/19 од  4.4.2019. 
године  које  је  Донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Овим  решењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  І(линичког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  
средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратешкој  лроцени  утицаја  nлана  на  животду  средину  
бити  изло)кен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  плана. 

Стратешком  процсном  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  
средину  у  цилу  утврђивања  смерница  за  затнтиту  )ісивотне  срсдинс, којима  ће  се  
обезбедитн  заштита  )гсивотне  срединс  и  унапређивање  одр)кивог  развоја  сагледавањем  
свих  негатнвннх  промена  у  просторно-функцноналној  ортаnизацији. 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  хсивотне  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
ісаратперистике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садржаја  на  животну  
срсдину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  срсдине  у  складу  са  
Ісритеријумима  за  одреlјивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  срсдину, 
узимајући  у  обзир  планиране  намене  објеката  и  намену  површива  на  овом  подручју. 

Извештај  о  стратешкој  процени  плана  генералне  рсгулације  іОпшичкот  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  (у  далем  тексту: Извештај ) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  (,,Слу)кбени  гласпик  РС , бр. 135/04 и  
88/10). 

2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
2.1. Кратас  преглсд  цилева  н  садржаја  плапа  

Цињ  израде  Плака  генераине  регулације  Клиничког  центра  Војводине  (у  дањем  
тексту: Нлан) је  анализа  обухваћеног  простора  са  фулкционалног , просторно -
урбанистичког  аспекта, и  његово  усклађивање  са  условима  заштите  градитењског  

1 



наслеl)а, природних  добара  и  заштіпе  животие  средине. Анализом  стај-га  на  терсну, 
решења  из  постојеhс  планске  документације , релевантннх  студија  и  аназіиза  и  услова  
надлежних  институција , утврђене  су  смернице  за  уређење  простора  и  планску  разраду. 

Уреl)ење  и  коришћење  простора  обухваћеиог  планом  заснива  се  па  рационал[Іој  
организацији , ua усклађивању  његонот  коришћења  са  могућностима  и  ограничсњима  у  
располагању  природним  и  створеним  вредностима , и  потребама  дугорочног  социјалнот  
и  економског  развоја  Новот  Сада. 

Текстуални  део  плана  се  састоји  из  следсћих  потлавња: 
уВод  
і  опшТи  ДЕО  

І. 1. Правни  и  плански  основа  за  израду  плана  
L2. Опис  транице  обухвата  плана  
1.3. Опнс  постојећег  стања  

ІІ  ГЈЛАНСКИ  ДЕО  
1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  

НАМВНОМ  ЗЕМЈБИШТА  
. 1. Подела  простора  на  просторне  целине  

1.2. Намена  земњишта  
1.3. Нумерички  показатењи  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НиВЕЛАЦИЈОМ  
2.1. План  регулацијс  површинајавне  намене  
2.2. План  нивелације  

3. МРЕ)КЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  
3.1. Саобраhајна  инфраструктура  
3.2. Водна  инфраструктура  
3 .3. Енергетска  инфраструктура  
3.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградњс  
3.5. Елсктронске  комуникације  

4. ПЈIАН  УРВЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

5. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  ПРHРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  
5.1. Мере  очувања  природних  добара  
5.2. Мере  очувања  културпих  добара  

6. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
6.1. Инжењсрско  - гсолошки  и  природни  услови  
6.2. Услови  и  мере  заштите  и  уnапређења  животне  средине  

7. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНјD( НЕПОГОДА  
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И  ДРУГИХ  НЕСРЕЋА  

8. СПРОВОЋЕЊВ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦМЈЕ  

9. ПРАВИЛА  УРВЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ПОДРУЧЈА  КОЈА  
СЕ  РЕАЛИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

9.1. Правила  парцелације  
9.2. Правила  уреГ)ења  Н  грађења  за  гтовршинејавне  намене  

9.2.1. Објетстијавне  намене  
9.2.2. Слободне  поврпјине  

9.3. Правила  уређења  и  грађења  за  површине  површине  осталик  намена  
9.3.1. ВишеІтородично  становање  
9.3.2. Општеградски  центар  

9.4. Правила  за  опремање  простора  инфраструісгуром  
9.4.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  
9 .4.2. Правила  приклучења  водне  инфраструтсгуре  
9.4.3. Правила  за  уређење  енергетстсе  инфраструктуре  и  

електронскик  комуниісациј  а  
9.5. Услови  пристулачиости  

10. ЛОКАДИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
И  АРХИТБКТОНСКОГ  H/unu УРБАНИСТИЧІ(ОГ  І(ОНІ(УРСА  

1 1. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

12. ПРИЕНА  ПЛАНА  

гРАфички  пРикАзи  

1. Извод  из  Генералног  плана  града  Новог  Сада  до  2021. године А4 
2. Плал  намене  површина  i :2500 
3. План  ниведације, регулације  и  саобраћаја  са  регсимима  изградње  објеката  1 : 1000 
4. Плат! ретулације  површинајавне  намене  1: 1000 
5. План  водnе  инфраструістуре     1: 1000 
б. Гјзіан  енергетске  инфраструiстуре  и  електронсісих  комуиикација  1: 1000 
7. План  уређења  зелених  површина   i : 1000 
8. Синхрон  план.   1:1000 

Прилог: 

- Јсараісгеристични  профили  саобраћајница 1 : 100 
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2.2. Веза  са  плацовпма  вишсг  1)сда  и  другим  плавовима  
План  је  израlјсн  на  ОСHОВ  Одлуке  о  изради  Плана  генсралне  реГулације  

ј(ливичког  центра  Војводине  у  І-јовом  Саду, коју  је  доне.па  јс  Скупштипа  Града  І-{овог  
Сада  іа  XLІX седници , 10. маја  2019. године  ( ,,Службеnи  лист  Града  І-јовог  Сада , број  
22/19). 

Плански  осНов  за  израду  nлана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  202 1. 
године  - nречишћсн  Текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), који  је  
утврдио  смернице  и  критеријуме  за  уређсње  просторних  целина  на  подручју  града. 

2.3. Концспција  просторпог  урсђсіБа  

Подела  простора  па  просторпс  целипе  

Према  намени  простора, структури, проСТорНим  карактеристикама  и  начину  и  
условима  изградње, простор  у  обухвату  плана  подел.енје  на  четири  просторnе  целине: 

1. Клинички  цеnтар, 
2. Медицински  фаl(ултет  са  Заводом  за  традсфузију, 
3. Општеградеки  цснтар  и  
4. Зоиа  пословно  - стамбене  намене. 

Просторна  целина  Клиичхог  центра  је, због  млогобројних  и  разнородних  
функција  и  садржаја  унутар  целине, подеЈвснаје  да  потцелине : 
а) простор  некадатттње  Градске  болнице, 
б) простор  ДТЦ-а  са  окружењем  
в) Институт  за  биохемију, 
г) Поликлиника  са  окружењем , 
д) Неуропсихијатрија  са  окружењем , 
ђ) немсдицинсј(е  службе. 
Намена  зсмјБишта  дефинисанаје  по  просторним  целинама. 

Вамсјја  земњишта  
Највећи  део  простора  у  обухвату  ллана  заузима  просторна  целина  Клиничког  

центра  Војводине! І(омплекс  се  намењује  болничким , Техничким  и  осталим  постојећим  
и  nланираним  објектима. Такође, значајна  поврјдина  комплекса  намењује  се  слободним  
зелсним  и  уређеnим  површинама  као  и  саобраћајним  површинама  (приступнс  
саобраћајнице  и  мирујућд  саобраћај). део  І(омплекса  резервисад  је  за  простор  у  
фупкцији  основне  наменс, а  у  складу  са  просторним  потребама  І(линичког  центра. 

У  оквиру  nросторне  целиие  Клиничког  цејпра  налазс  се  објекти  Пастеровог  

Пастсровом  заізоду  припадају  два  постојећа  објекта  - главни  објекат  и  дрвена  
кућа  тзв. ,,Хемnтова као  и  планирана  поврплина  у  ссвсрном  делу  целине  
намењеНа  лабораторији  и  виварујуму, илн  другим  садржајима  које  ће  одредити  
Корисдик . 
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У  североисточном  делу  простора  у  обухвату  плана  (на  углу  улица  ХајДуІс  
Велкове  и  продужетіса  НОВОСаДСКОГ  сајма) издваја  се  целина  Медицинсјсог  факултета  
са  Затзодом  за  трансфузију  ісрви  Војводине. За  Завод  за  трансфузију  ісрви  Војводине  
издваја  се  ларцела  под  габаритом  објекта  (постојећет  и  планиране  доградње). ТаІ(ође, за  
објеісге  Медицицсісог  и  Фармацеутског  факултета, са  планираним  доградњама , 
издвајају  се  парцезје  под  објектима . Уређена  јавна  повріііина  која  окружује  објекте, 
намењује  се  слободним  зеленим, поплочаним  и  саобраћајним  поврпіинама  (са  
паркирањем ). 

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

Целина  іcoja обухвата  зону  пословно-стамбене  намене  планира  се  уз  Фугошку  
улицу. Источно  оД  Улице  Миколе  Кочиша  планира  се  комттлекс  вишепородичиог  
становања. Заладно  од  Улице  Миколе  Кочиша  простор  се  намењује  опјдтеградском  
центру, са  учешћем  становања. 

Нумерички  показатсл,и  

Билаис  Површина  
Површина  граlјеізинског  подручја  у  обухвату  плана  генералне  регулације: 

- бруто  24,73hа  
- нето  1З,48 ћа. 

Табела  ј: Површинс  јавпе  ламсне  

Намспа: Поврпіина  
(ћа) 

% у  одНосу  ва  поршнпу  
грађсвипског  подручја  

Саобраћајне  површине  11,35 46,9 
І(линички  центар  Војводине  9,96 41,2 
Патеров  завод  0,08 0,04 
Медицински  факултет  1,9 7,7 
Завод  за  трансфузију  крви  Војводине  0, 19 0,08 
3аједничка  блоковска  површииа  0,21 0,09 
Јавни  партсинг  0,32 1,3 
ТС  и  МРС  0,06 0,03 
Укуппо  површине  јавпих  памсна: 24,07 97,3 
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Табсла: ГТоврпіице  осталих  ііамепа  

Намена: Површипа  
(lia) 

% у  одпосу  па  ПОВШИП  
грађевинског  подручја  бруто  

вишепороди tшо  становањс  Q32 1,3 
ОгпіпсграДски  центри  Q34 1,4 

Укупно  површипе  осталих  Ііамсца: 0,66 2,7 

   

Уісуппа  ловрпЈина  у  обухвату  
плана  

  

  

24,73 ћа  kіO % 

   

   

   

Плаиирани  хсапацитети  ііростора  
(за  планирапе  објскте  (и  доградње), према  утврђеинм  парамстрима, по  плаииранш  
наменама) 

Површине  ј  авне  намсне:  
1) Клинишси  центар: 

површина  објеісата  у  основи: 3,700 м2  
- развијена  повргпана  објеката  - бруто: 1 1 . 100 м2 
- планираје  гара>ке: - површина  у  основи  8 600 п 2 

- развијена  повргпина  25.800 ш2 
Укупан  број  планираних  паркинг  места: -1.400 лм  

2) Пастеров  завод: 
- површина  објеісга  у  основи: 420 м2  
- развијена  површана  објекта  бруто: 840 м2  

3) Медицински  факултст: 
- површинаобјекатауоснови : 1.550м2  
- развијена  површина  свих  објеката  - бруто: 5.300 м2  

4) Завод  за  тралсфузију  Ісрви: 
- површина  објската  у  основи: 600 м2  
- развијена  површина  објеката  - бруто: 1.200 м2  

Капацитетјавногпаркинга : 100 пм  

Површине  осталнх  намена:  
1) випіелородично  становање: 
- поврпіина  планираног  објекта  у  основи: 2.000 м2  
- развијена  површиuа  објеката  - бруто: 16.000 м2  
- број  станова  135 (90 м2-бруто  поврпшна  стана!60 нето) 
- број  становника  - 350 (х  2,6 члана  домаhинства) 
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2) спштеградски  центар: 
- поврtдина  објегата  у  осноВи  Ісојујс  могуће  остварити: 1.500 м2  
- 0хвирна  развијена  површигІа  објеката — бруто : - 7.500 м2  

2.4. Карактсристике  животне  средипе  и  разматрапа  nHTaІ a 
и  проблеми  из  области  заштитс  жпВотНе  ССдHHС  y ііnany 

)Кивотна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одра)кавају  последице  свих  
човскових  аісгивности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширсг  друштвеног  контекста, 
односно  укупне  социјалне, привредне  и  економске  ситуацијс. Процес  интегрисања  
жиВОТНе  средине  у  друге  ССkТОСКС  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  Достизање  цијвева  Одрживог  развоја. 

У  току  израде  Hлана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  
)кивотне  срсдинс  и  предложена  су  адекватна  решења  која  ће  регулисати  или  пак  
ублажити  постојањс  истих: 

1) Утицај  саобраћаја  іІa ІCOMHOHCHTC животне  срсдине  
С  обзиром  да  се  лростор  у  обухвату  налази  између  значајнијих  саобраћајница  - 

Футошка  улица, Улица  Хајдук  Вењкова, Припјтинска  и  продужетак  Улице  І-јовосадског  
сајма, и  на  постојање  интензивног  саобраћаја, очекују  се  значајне  емисије  угњен.. 
моноксида, угњоводоника  и  азотних  оксида  у  ваздух. Бензински  мотори  су  главни  
извори  загађења  оловом, док  дизел  мотори  емитују  изузетно  велике  количнне  чађи  и  
дима. 

Имајући  то  у  Виду, План  се  бави  утицајем  саобраћаја  на  животну  срсдину  и  
прописује  одређене  мерс  којима  ће  се  смањити  аерозагађење  предметног  простора. 

2) Утицај  бутсе  
Предметни  простор  јс  оивичен  саобраћајницама  којс  су  део  примарне  мреже. 

Главне  саобраћајнице  (Улица  Хајдук  Вењкова  и  Улица  Новосадског  сајма) и  
магистрала  (Футошки  пуг) су  саобраћајнице  са  великим  интензитетом  саобраћаја  па  је  
и  ниво  буке  која  потиче  од  саобраћаја  значајан . 

3) Утпцај  отпада  на  ЖИВОТН  срсдиву  
,,У  ј(линичісом  центру  Војводине  генеришс  сс  неоnасан  и  опасан  отпад, чији  

највсћи  део  чшји  медицински  отпад  настао  у  Клиничком  центру  при  пружању  
здравствених  услуга, без  обзира  на  његов  састав, особине  и  порекпо, оН  је  хетерогсНа  
мсшавина  класичног  смећа, ифективног , фармацеутског  и  лабораториског  отпада, а  
поссбно  радиоактивни  и  хемијсІси  отпад. 

Утицај  отпада  на  животну  срсдину  је  вишеструко  негативан, уколигсо  је  
поставњен  недовоњаіј  број  контсјнера  за  прихватање  рециклабилног  материјала, као  и  
услед  неадегсватног  одлагања  отпада  и  уколиісо  разврставањс  отпада  на  месту  настанка  
изостане . 
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Отпад  утиLІс  на  3смлиште  и  чини  њсгов  поврпјински  загађивач. Накупњањем  
отпада  на  НСкој  поврвЈини, нагомилавају  се  органске  и  нсоргансісе  материје  које  
загађују  земњнштс. 

Мо)І(е  се  закЈтучити  да  на  nростору  у  обухвату  ПЈтана  настаје  већа  количина  
опасног  и  неопасиог  отпада )  па  се  одлагање  овакве  врсте  отпада  мора  посебно  
аиалнзнрати  у  скітаду  са  делатностима  здравствене  завітитс  І(oja ce на  простору  
превасходНо  врши. 

Прнтсаз  разлога  за  Изоставјј,ање  одрсђених  питања  н  проблема  из  поступка  
процене  

Овом  стратешІсом  ггроцсном, у  складу  са  донетим  Решењем  о  приступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  Прсдметног  ллана  ва  )кивотну  средину)  Нису  разматраци  
прекотранији  утицаји, из  разлога  што  нема  плалом  прсдвиђеиих  садржаја  у  простору  
који  бн  y TOKy експлОатације  својим  Техаолошким  поступком  могли  имати  
прекоГраничие  у-гицајс. 

2.5. Пјлнсаз  планом  прсдвиђених  варијантних  рејпења  
у  ЈсоНТексу  захптите  животне  средиіЈс  

Предметним  плајом  нису  предвнђена  варијантна  решења. 
На  основу  чланова  јз. и  15. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  

срсдину, у  Извештају  су  разматраnе  две  варијалтс: варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  
Варијанта  да  се  план  усвоји  и  имплементира . 

Укупни  ефсІсти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  срсдину, могу  се  утврдчти  само  
порсђсњем  са  постојећим  стањем, са  цињевима  и  решејbима  плана. Ограиичавајући  се  у  
том  контеіссту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
прсдметнот  плана)  стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијаnте. 

дсталнији  приказ  ВаријаНти  датје  у  поглавњу  5. 

2.6. Резултата  претходвих  консултација  са  захпітсресованим  
оргакима  и  оргаЈіпзацијама  

1)  JKH Чистоћа  Нови  Сад, 
2)  ЈІ(П  Градско  зсленило  Нови  Сад, 
З) ЈкН  Информатика  Нови  Сад, 
4)  Јј(П  Водовод  и  канализација , 
5)  Покрајински  завод  за  заштиту  Природе, 
6)  Завод  за  заштиту  спомсника  културс  Града  Новог  Сада, 
7)  ЈІ(П  ,,Чистоћа  Нови  Сад, 
8)  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о., 
9)  Министарство одбране ) Сектор за материјалне  

инфраструктуру , 
рссурсе, Улрава  за  

10) Јп  Емисиона  Текника  и  всзе  Београд, 
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11)ЈП  ?Србијагас І,  
12)ЈВП  11Воде  ВојВодинеІ , Нови  Сад, 
lЗ)Мннистарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  валрсднс  снтуације, Утірава  за  

ванреді-тс  ситуацијс  у  Новом  Саду, 
14) Телеком  Србија , а.д.. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЛЋЕГ  СТАЊА  јВАЛитЕтА  ЖиВОТНЈ  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природпс  ісараКтеристикс  

3.1.1. Ихіжењсрсісо -гсоловнсс  караЈстсристике  и  погодиост  Тсрспа  за  нзградп,у  
На  основу  инжсњерско -геоломке  картс  на  простору  у  обухвату  плана  

заступњснс  су  следсће  Ј(атегоријс  терена  према  погодности  за  изградњу: 

- Терен  погодан  за  градњу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  2,5-2,0 
kg/с1п2; могућа  градња  свих  врста  објската, изузев  посебно  осстњивих; 

- терен  Непогодаи  за  градњу; оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  1,5-
0,5 kg/см2; могућа  градња  лаких  објеката, неосстњивих  на  слсгаи.е. 

Литолојдхса  класифијсација  
Литолопіку  класификацију  на  простору  у  обухвату  плана  чине: 

старији  речии  нанос, глиновито  песковит, до  извесног  степена  
консолидоваи ; и  
прсталожсн  лес, унигптена  лссна  структура, повсћан  садржај  пссковите  
фрахцијс, у  односу  на  лес  -кохсзија  смањсна. 

3.1.2. Псдолошка  струістура  

3аступњени  тип  зсмњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  јс  чсрнозем  на  
алувијалном  Наносу  - карбонатни . 

3.1.3. Ссизмичкс  караістсристшсс  

Сеизмичке  карактсристике  условњене  су  инжсњерско-гсолошким  
карактеристикама  тпа, дубииом  подзсмних  вода, резонантним  карактсристикама  тла  и  
др* факторима. 

Према  карти  сеизмичкс  рсјонизацијс  подручје  плана  сс  налази  у  зони  осмог  
степена  МСЅ  скајје. Утврђен  стспен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  +-
1° MCѕ  што  је  потребно  провсрити  истражним  радовима. 
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3.1.4. lСлпматске  Ісарактеристикс  

Клима  је  умерено-континенталјјот  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микроТермаЛНе  І(Лиме. Главне  Јсарактеристике  овог  тила  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  г(Оличином  падавина, ДОІ( су  зиме  хладне, са  СНС)ІСним  падавинама . Пролећпи  и  
јесењи  месеци  су  умереіто  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 

Врсменска  расподела  падавнпа  се  карактерише  са  дпа  максимума  јули  72,8 
мм!м2  и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  минимума  март  35,3 мм!м2  и  септембар  33,4 
гпм/м2, при  чемујс  укупла  сума  воде  од  падавипа  593 ммhп2. 

Период  у  којем  се  појазњују  мразни  дани  траје  од  октобра  до  маја. Период  са  
појавњивањем  тропских  дана  трајс  седам  месеци  и  то  од  arіpuna До  октобра. 

Релативна  влажност  ваздухаје  у  распону  од  60-80% током  целс  тодипе. 

Најчеглћи  ветар  је  из  југоисточнот  и  северозападнот  праnца. Остали  гіравци  
встра  нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  је  измеlју  0,8 1- 1,3 1 m/ѕ. 

3.1.5. Заштићеnа  природиа  добра  

На  простору  у  обухвату  Hnaііa не  постоје  евидентирана  запітићеІа  природна  
добара. 

3.1.6. Зеленило  постојсће  Стањс  вегстације  
У  комплексу  Клиничкот  цеіпра  зелене  поврпјине  су  од  изузетне  Важности . 

Зеленило  треба  да  прожима  све  делове  болничких  простора. 

У  саставу  општег  фонда  зелснила  града, својом  зпачајном  заступњеномћу, 
заузимају  и  озелењене  површинс  комплекса  јОіиничког  центра. Тиме  се  повезује  и  
функционално  обједињује  целокупно  зслснuло  од  значаја  за  тај  део  трада. 

І-Іа  простору  Клиничког  центра  заступњенаје  квалитетна  листопадна  Вететација, 
црвенолисна  шњива, бреза, храст, багрсм, јавор, ncCІCa, хссстен, липа, дуд, каталпа  и  др. 
Од  четинарскв )с  врста  заступњене  су  смрека, бор, тиса, туја, јела  и  др. 

3.2. Створенс  караістериствісс  

3.2.1. Запітнћена  хсултурва  добра  

У  ретистру  завјтићених  културних  добара, на  простору  у  обухвату  Плана  налази  
се  Комплекс  Пастеровот  завода  у  Новом  Саду . Компјгекс  се  састоји  од  зтраде  
Пастеровот  завода, дрвснс  куће  тзв. Хемптова  кућа , која  сс  налази  у  неnосредној  
близини  зграде  Пастеровог  завода, и  спомен-бисте  Луја  Пастера, која  сс  налази  испред  
зграде  Пастеровог  завода. 

У  евиденцији  пепокрстности  које  уживају  претходну  завітиту, na простору  у  
обухвату  плана  налазн  се  цслина  ,,Део  клиничког  центра  Војводиие  - некадашњи  

10 



комплекс  традске Целијта  обухвата  некадашње  градске  болнице  са  
павињонима , данас  іОіиника  за  абдоминалну  хирургију  и  Трансплантацију , І(линика  за  
васкуларну  хируртију  и  неурохирурхију , Клиника  за  урологију, максилофацијалну  
хирургију, пластичну  и  рекотiструктувну  кирургију, Клиника  за  ортопедску  хирургију  и  
Трауматологију  и  Клинија  за  очне  болести  и  оториноларингологију . 

3.2.2. Идентификацпја  хазарда  

На  подручју  плана, са  аспекта  настанка  хсмијских  удеса  и  могућиости  
последица  нису  изграl)ени  индустријски  погони  іcoju се  могу  означити  као  хазардни. 

3.3. Огхремлспост  инфраструктуром  

3.3.1. Саобраћајна  ицфраструкіура  

Подручје  обухваћено  плаuом  ограиичено  је  следеhим  улицама: 

- са  истока, Хајдук  Вењгсовом  улицом, 

- са  севера, продужетком  Улице  Новосадскот  сајма, 

- са  запада, Приппинском  улнцом  и  Улицом  Миколе  Кочиша, 

сајуга, Улицом  Футошка. 

Све  наведене  саобраћајнице , осим  улице  Приштинсісс  и  Микоде  Кочиша, део  су  
примарнс  мреже  града. Улицс  Хајдук  Вењісова  и  Новосадског  сајма  су  по  рангу  главне  
саобраћајнице, а  Улица  Футошіси  пут. 

Јавни  градски  превоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Вењакова  и  Улицом  Футошка . У  
оквиру  покречних  профила  ових  улица  постоје  бициклистичке  стазе, с  тим  да  је  у  
улици  Хајдук  Вењкова  обслсжена  на  Тротоару. 

Интсрне  саобраћајне  поврвіине  увутар  Клиничког  цевтра  су  у  неким  деловима  
(југоисточни  део) недовоњне  ширине  и  неодговарајућим  геометријским  елемснатима  
пута. У  највећем  делу  недостају  тротоари, те  су  сви  запослени, пацијенти  и  посетиоци  
приморани  да  ісористе  iсоловоз  прилиІСом  кретања. 

И  поред  BenuІcor броја  паркинга  за  путничісе  аутомобиле  унутар  ісомплекса  
института, у  преподјјевним  часовима  постоји  изражен  недостатак  паркинг  места. 
Проналажењем  паркинга, чссти  су  застоји  и  задржавања  іІa интерним  саобраћајницама , 
којима  пристулају  возила  интервеитних  служби  и  доставна  возила . 
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3.3.2. Водпа  иифраструктура  

3.3.2.1. Спабдевање  водом  

Слабдевање  водом  постојећих  корисника  простора  решено  је  преко  водоводие  
мреже, која  функционише  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сад. Примарна  
водоводпа  мрежа  изгра i)ена  је  на  Футошком  путу  профила 300 nіm u y Хајдук  
Вењісовој  250 mnі. Постојећа  мрежа  унутар  комплекса  Клиничісог  цеnтра  углавном  је  
профила  100 піті. Део  водоводнс  Мрежс  у  Клиничком  центру  изузетно  јс  стар  и  у  
лошем  је  стању. Постојећа  примарuа  водоводна  мрежа  представња  добру  основу  за  
дазве  проширсње  мреже. 

Сатлсдавајући  постојеће  функционално  стање  водоводиог  систсма  и  потребе  
постојећик  корисника, констатује  се  да  постојећ.и  водоводни  систем  у  највсћем  делу  
задовоњава  њихове  потребс  за  водом. 

3.3.2.2. Одвођсњс  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  репјсно  је  прско  канализационе  мреже  
заједничког  типа, а  која  фунтсционишс  у  склопу  канализационог  система  Града  Новог  
Сад. Примарна  канализациона  мрсжа  изграђена  је  на  Футопјком  путу  прdфила  800 
мгп  и  600 rnnі, y Хајдук  Вењковој  2 400 мм  и  е  600 nііn u Новосадског  Сајма  600 
rnrn. Постојећа  канализациона  мрежа  унутар  Клиничког  центра  је  профила  од  5 250 
тпм  до  400 мм. део  постојсће  канализационе  мрсже  изузетно  је  стар  и  у  лошем  је  
стању. 

Сагледавајући  постојеће  фунгсционално  стање  каназінзационог  система  и  
потрсбс  постојећих  корисника, констатује  сс  да  постојећи  систем  у  највећој  мери  
задовозњава  потребе  за  одвођењем  отпадних  и  атмосферских  вода  и  прсставња  добру  
основу  за  дање  ширење  мрсжс. 

3.3.2.3. Подземнс  водс  

Меродавни  нивои  подземних  вода  су: 

- максималан  ниво  подземних  вода  од  77,20 до  77,60 л  н.в., 

- минималан  ниво  подземних  вода  од  74,20 до  75,00 іті  н.В. 

Правац  пада  водпог  огледала  Ггросечног  тивоа  подземне  воде  је  северозапад-
југоистогс, са  смером  пада  премајугоистоку . 
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3.3.3. Епергстска  ипфраструктура  

На  подручју  плана  постоји  изграђена  подзсмна  елсктроснергстека  мрежа  и  
објекти, подземна  вреловодна  мрсжа, І(ао  и  мрежа  електронских  комуникација  ј(оје  
задоВоњавају  потребс  садашњих  корисника  простора. 

3а  потрсбе  клнничгсог  центра  изграђен  јс  потрсбан  број  трај-јсформаторских  
стапица  20/Q4 kV u пратећа  слектроспергетска  мрежа  и  мрежа  јавног  осветњења . У  
оквиру  комплекса  постоји  изграђена  сопствена  котларница  на  која  лреко  интерне  
вреловодне  мреже  снабдсва  објскте  топлотном  енергијом . У  комПлексу  је  такоlје  
изграђена  мрежа  електронских  комупикација  до  свих  објеката. 

Постојсћа  инфраструктура  само  делимично  задовоњава  потребе  садагпњих  
корисника  простора, а  снабдевање  топлотном  енергијом  се  одвија  несметано  и  уз  
поштовање  свих  безбедоносних  услова  који  Ва)ке  за  врсту  инсталацијс  која  се  односи  на  
цеви  под  ПрИТиСІ(ом. 

3.4. Мопиторинг  животне  срединс  

На  простору  у  обухвату  плана  није  успоставњен  мониторинг  чинилаца  животне  
средине, те  постојећи  резултати  мерења  не  пружају  сасвим  прецизну  слику  о  загађењу . 
Међутим, за  потребе  израде  студије  користиће  се  подаци  са  Најбли)І(их  мсрних  места  за  
мерење  квалитета  ваздуха, нивоа  буке  и  аероnолена. 

Сви  подаци  за  мониторинг  узети  су  са  званнчног  сајта  Градске  управе  за  заштиту  
животне  срсдинс, І-јови  Сад. 

Бvка  v Животпо  сгедиви  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  у  оквиру  своје  над.пежнОсти, а  на  
основу  Закона  о  заштити  од  букс  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
36/09 и  8ВІІО) обезбсђује  континуалну  контролу  и  мониторинг  букс  у  животној  средини  
у  Граду  Новом  Саду. 

Пра1ење  и  мерење  нивоа  буке  спроводи  се  ради  утврђивања  стања  животне  
срединс, као  и  правилног  одабира  превентивних  мера, а  у  цињу  заштите  и  упапреlјења  
здравња  њуди  и  Очувања  ?кивотне  средине. Мерсње  нивоа  буке  врши  се  систематсІсим  
мерењем, испитивањем  и  оцењивањем  индикатора  буке  Iсојима  се  описујс  бука  у  
животној  средини  и  који  указује  на  штетне  ефектс  буке. 

Праћсње  пивоа  букс  па  тсрлторији  Града  Новог  Сада  

Јсдно  од  мерних  места  за  праћсње  нивоа  буке  је  и  мсрно  место  ММ  1 СајмиІлте  - 
двориште  спортског  центра  ,,Сајмиште , Хајдук  Всњкова  1 1/а  (најближе  мерно  мссто  
граници  обухвата  плана). Мерно  место  Сајмиште  јс  сврстано  у  зону  градског  центра  и  
градских  саобраћајница . 
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Утврђсне  вредности  ОСНОВНИХ  индикатора  букс  (Lday, LdСП, Lcvcnі ng, LіііgTІt) Y 

)КИВОТЛОЈ  срединн  на  поменутом  мерном  мссту  су  слсдећс  (најновији  досТупНи  подаци  
за  псриод  август  2019. — јун  2020.): 
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Аерополеп   
Градсіса  управа  за  заштиту  ЖИВОТНе  средине  ј; у  оквиру  годишњег  програма  

мониторинга, обезбсдила  праћење  нивоа  асрополсна  а  кваптитативну  анализу  у-тицаја  
израдили  су  сарадници  ј4страживачісоразвојног  института  за  информацине  техвологије  
биосистема  -БиоСенс  из  Новог  Сада. Апализирана  су  24 типа  аерополена : јавор, јова, 
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амброзија, пелен, бреза, јсонопп,с, траб. пепењугс, леска, јасен, орах, дуд, борови, 
бохсвица, nлатан, траве, топола, храст, киселица, врба, чемnреси  и  тиса, липа, брест  и  
ісопривс . Међу  набројаним  врстама  се  лалазе  најзначајлији  узрочници  поленсісих  
алергија  али  И  Ткпови  значајни  у  поЈЂопривреди . 

Узорісовање  и  алализу  ваздуха  је  спровела  Лабораторија  за  палииологију , 
Департмана  за  биологију  и  екологију  ПМФа  у  І-Товом  Саду. 

Дневне  концентрације  аерополена  (ПЗ/т3  ваздуха) горе  наведених  типона  полена  
употребњене  су  за  формирање  извештаја  о  ризиісу  за  настанајс  алергијских  реаісција. 
Kaіco бн  усхсладили  резултате  мониторинга  са  принципом  іco?іcuor тестирања  у  Србији  
(тест  осетњивости  на  полен  дрвећа, трава  и  корова), графички  је  приказано  дневно  
варирање  присуства  ових  іcnaca аерополена  (График  1). 

График  1. Одпос  полена  дрвећа, трава  и  ісорова  у  уісупним  просечним  
дневним  ісонцентрацијама  тоісом  јуна  2020. годиве  у  Новом  Саду  

3а  период  мерења  од  1. до  З  1. јуна  2020. године  за  полен; дрвећа  (Графијс  2а), 
трава  (графиіс  26) и  ісорова  (Графиіс  2в) приказаноје  варирање  дневних  ісонцснтрација  и  
израчунати  су  трендови  просечних  дневних  коnцентрација . 

ј  

Графиіс  2 Варирање  и  тре t- лросечних  днебних  концентрација  попсна: дрбећа  (а), 
Трава  (б) и  корова  (в) током  јуна  2020. год. у  І-iовом  Саду  
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У  одпосу  на  мај, Током  јуна  у  ваздуху  је  утврјјсно  дање  Опадање  количинс  
суспендованот  полена  дрвећа. Само  један  дан  јс  забележеиа  висока  концентрација  
полена  дрвећа, на  самом  почетку  јуна. Ретистроване  врсдности  полена  дрвећа  су  
условиле  низак  ризик  за  настанак  алергијсјсим  симптома  І(Од  осетливих  особа  (График  
2а). 

Током  маја, полен  трава  је  у  ваздуху  регистрован  сваки  дан. Током  
дадесетијсдног  дана  утврђенс  су  повигдене  днсвне  концентрације  што  је  условило  
умсрено  висок  и  висок  ризик  за  настаиак  алергијских  симптома  код  осетЈЂивих  особа  
(График  26). 

Наставњен  је  тренд  повећања  концентрације  полсна  корова. Тако  да  је  уз  полен  
Трава, пораст  дневних  врсдnости  полсна  корова  (График  2в), доприносио  одржавању  
повишеног  ризика  за  Настанак  алергијских  симптома  код  Осетњивих  особа. 

У  Ваздуху  је  утврђено  присуство  15 од  24 типа  полена  које  се  прате  у  Новом  
Саду. Проссчне  средње  дневнс  гсопцентрације  полена  су  варирале  од  минималних  25 до  
макснмалних  351 ПЗ/м3  ваздуха. 

4. ОГІШТИ  И  ПОСЕБНИ  ЦИЛЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ТјРОЦЕНЕ  
И  ИЗБОР  иНдuклторл  

Општи  и  посебни  цињеви  стратемке  процене  дефиниіду  се  на  основу  захтева  и  
цињева  у  погледу  залјтитс  животне  средине  у  другим  плановима  и  протрамима, цињева  
заштите  кивотне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 
прикупњених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблсма  и  
прсдлога  у  погледу  запЈтите  )кивотне  средине  у  плану  или  програму. 

На  основу  дсфинисаних  цињева  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  изради  стратешкс  процене. 

4.1. Општи  цнјхеви  

дефинисањс  општих  цињева  Стратспікс  проценс  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  запјтитом  icao u на  оспову  смерница  
из  планскнх  докумената  вишег  хијсрархијског  нивоа. Општим  цињевима  Стратешке  
процсне  утицаја  поставња  се  оквир  за  њихову  даву  разраду  кроз  дсфинисање  посебних  
цињева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цињу  очувања  
животне  срсдине  као  и  спровођењс  принципа  одрживог  просторног  развоја  подручја  
плана. 

Општи  цињеви  стратсшке  процене  Пзіана  генсралне  регулацијс  Клиаичког  
центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  срсдину  су: 
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- постизање  рационалне  ортанизације  и  уређења  простора, усіотађивањем  
њеГовог  ісоришћења  са  могуhностима  и  ограничењима  у  располагању  
природним  и  створеним  Вредностима  и  са  гіотребама  дугорочнот  
економског  разізоја, 

- обезбсђење  просторних  услопа  за  реализацију  концепта  Трајно  ОдЖИВОГ  
(уравнотеженот) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  
друштвене  сферс, 

- обезбсђивање  адеісватне  превснције, мониторинга  и  контроле  свих  облика  
затађивања, 

- смањење  загађености  Ваздуха  и  нивоа  буке, 
- адејсватан  начин  одлагања  опасног  и  неопасног  отnада, 
- сnрсчаВање  деградације  простора, угрожавања  и  унипітавања  природних  

ресусрса  и  добара. 

4.2. Посебніј  цињсви  

Посебни  цињеви  стратешхсе  тхроцене  представл,ају  разраду  општик  цињева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општих  цињева  стратешке  процене, дефинисаnих  
планских  п0ставви  и  концепција. 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштиnским  
утицајима  плаиа  на  животну  средину, на  основу  којс  је  могуће  донети  одлутсе  iсоје  су  у  
функцији  заштите  )тсивотне  средине  и  реализације  основних  начеnа  одрживог  развоја. 

Посебни  цил,еви  стратешке  процепе  утицаја  Плана  генералне  регулације  
Клиничког  цснтра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  односи  се  на: 

очување  сколојітког  капацитета  простора  и  побоњшање  квалитета  животне  
средине, 

- матссимално  могуће  смањење  свих  ајстивности  које  имају  негативне  ефекте  
на  природни  систем, 

- утврђивање  конісретник  мера, услова  и  режима  заштите  кив0тне  средине, 
- побоњшање  ісваЈтитета  ваздуха  у  схсладу  са  стандардима , смањењем  емисија  

из  друмског  саобраћаја , 
- обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  дуж  саобраћајница , као  и  

)ормирање  зелених  површина  унутар  компдекса, 
- контрола  загађености  земњишта, 
- успоставњање  мониторинга  на  предметном  простору, 
- спрсчавање  настајан,а  отпада  (повећањем  рецијслаже), адекватно  и  

безбедно  третирање  опасног, као  и  комуналног  отпада . 

4.3. Избор  ппдпкатора  

На  основу  дефинисапих  посебних  цињева, врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  iсоји  ће  се  користити  у  изради  стратешјсе  процене  утицаја  на  исивотну  
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срсдину. Иидикатори  су  ЕеоМа  nрикладни  за  мерсња  и  оцсњивање  планстсих  репіења  са  
становипіта  могућих  штета  у  ЖИЕОТНОЈ  срсдини  и  за  утврђивање  Іcoje јјеповоњне  утицаје  
тI)еба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  идснтифиісовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сагледаваІ bе  последица. Они  су  срсдство  за  праћсњс  извесне  променвиве  вредІ{Ости  у  
прошлости  и  садашњости , а  неопходни  су  јсао  улазпи  подаци  за  планирање . 

да  би  индиІсатори  били  поуздаии  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  
ісомпарацију, неопходан  је  усаглашен  систсм  праhења  тсој  и  подразумева : 

- јединствене  показатеЈЂе , 

јединице  мсрења, 

- метод  мерења, 

- период  праћења, 

- начин  обраде  гіодататса , 

- приказивање  резултата . 

Подаци  се  прикупњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама : 
статистичјсим  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  зпітиту, 
хидрометеоролошким  службама, геојЈоцјким  и  теодстсісим  заводима, заводима  за  
заштиту  природе  и  др. 

Приісаз  индикатора  одрживог  развојаје  лимитиран  начином  прикупњања  и  обраде  
статистичких  података. Индикатори  одр)кивог  развоја  морају  бити  кориіпћени  у  
контајсгима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 

На  основу  Правнлника  о  Националној  листи  индикатора  заідтите  ЖИВОТНС  срсдине  
( Слухбени  гласник  РС , бр.  37/11), на  простору  у  обухвату  плана, као  и  у  непосрсдној  
близини , релевантии  су  следеhи  индикатори : 

-учесталост  прекорачења  дневннх  граничних  вредности  за  ЅO2, NО2, PMio, Оз, 

-годишња  темпсратура  ваздуха, 

-т0дишиа  количијіа  падавина, 

-емисија  тспіких  метала, 

-yrpo)і(eue и  заштићене  врсте, 

-заштићена  подручја , 

-укупни  индикатор  буісе, 

-Индикатор  ноћие  буке. 
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5. ПРОЦЕНЛ  МОГУЋHХ  УТИЦАЈА  ПЛАНИРАИHХ  лктuвности  
НА  жиВоТну  СРЕДИјIУ  

Цињ  изралс  СтраТешкс  процснс  утицај  а  на  животну  средину  ј  е  сагледавањс  
могућих  нетативних  утицаја  плансјсих  рсшења  на  ісвалитет  животнс  средине  и  
прописивањс  одговарајућих  мера  за  њихово  смањењс, односно  довођсње  у  
прихватњиве  оквирс  (границе) дефинисане  заісонском  регулативом . Да  би  сс  
поставњени  цињ  остварио, потребно  је  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процева  утицаја  варијавтлих  решења  nnana IІa ЖИВОТП  сј)сдијіу  
са  иерама  заштите  и  варијантііо  рсшење  у  елучају  Јіереализовања  плапа  

ЗакоН  не  прописујс  шта  су  то  варијантна  рсшења  плана  која  подлажу  стратешкој  
процени  утицаја. 

Гіланом  нису  разматрана  варијантна  рсшења, ајји  имајуhи  у  виду  чињеницу  да  је  Законом  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  срсдину  nрописана  обавеза  
разматрања  варијантних  решења, у  Извештају  су  разматране  две  могуће  варијантс: 

- Варијанта  Т  - да  се  Плап  генералне  регулацијс  Клиничког  цеnтра  Војводинс  у  
Новом  Саду  нс  усвоји; 

Варијапта  јј  да  се  План  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  усвоји  и  имплементира . 

Утицај  и  стратсшког  карактера  и  укупни  ефекти  Плапа  на  животну  средину  
утврђују  сс  кроз  процску  и  порсђење  лостојећег  стања, цињева  и  плансјсих  рсЈлења, 
ограпичавајући  се  у  тоМ  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефекте  доношсња  или  
Недоношејbа  плана. 

Приказ  Варијалте  ј  - веyсвајаіbе  плајја   

Hјіански  документ  представња  основни  инструмеuт  управњања  простором . 
Непостојање  Плана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  његово  коришћење  уз  обавезнс  мерс  заштитс  и  унапређења  
?кивотне  срединс, прописане  Стратешком  процсном  утицаја  Плана  на  )кивотну  срсдину. 

У  случају  нереализопања  План  генералне  регулације  ј(линичког  центра  Војводине  
у  Новом  Саду  могу  се  очекивати  бројни  негативни  ефекти  на  жuвотну  срсдину. 

Прихватањем  Варијанте  І  задрісало  би  се  постојеће  стањс  у  простору  које  
подразумева : 

- Bucoіc ниво  буке  која  потиче  од  саобраћаја, као  и  аерозага l)сње, 

- непостојање  бициклистичких  стаза  на  делу  простора, 

Нспостојање  довоњног  броја  napі uur мсста, 

- недостатак  зелсних  поврпіина  и  сл! 
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Неуснајање  Плана, може  за  последицу  имати: 

- недостатак  мсра  и  инструмсната  за  управњање  простором  на  сколошки  
прихватњив  и  одржнв  цачин, 

- Нспогптовање  оплітих  и  посебних  смерница  и  мера  заштите  животне  
средине. 

Лјшсаз  Вариаитс  1ј  - усвајање  и  имплемевтирање  плава  
Прихватањсм  Варијаnтс  1ј  створизти  би  се  услови  за  побоњшањс  тсвалитста  )тспвота  

грађана, уз  спровођењс  мера  заштите  и  уналређења  животне  срсдине  прописаних  
Планом  и  Стратсштсом  проденом  утицаја. 

Усвајање  Плана  представња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 
- утврђивање  коитсрстпих  мера, услова  и  ре)кима  затдтите  животне  срединс, 

побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима, смањсњем  емисија  из  
друмског  саобраћаја, 

обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  дуж  саобраћајница , као  и  
формирање  зслсних  површина  уиутар  комллекса, 

- обсзбеђење  адетсватнс  прсвенције , мониторинга  н  контроле  свих  облика  
затађивања , 

- увођењс  ефикасногсистема  управњања  отпадом, 

- ефитсасно  и  бсзбедно  одвијање  саобраћаја. 

5.2. Поређење  варијантних  рсшења  и  приісаз  разлога  за  пзбор  најповоњиијег  
ретспа  са  аспстста  заштите  животве  средине  

Порсђење  варијанти  је  извршеио  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  негативних  
утицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  поглавњу. 

Најприхватл,ивија  варијанта  у  ггогледу  зтптите  животnе  средине, јестс  она  
варијанта  која  би  омогућијта  побоњшањс  тсвалитета  животнс  срединс  применом  мсра  за  
слречавање  Негативних  у-гицаја, поштовањс  принципа  одрживог  развоја, као  и  
рационално  коришћсњс  свих  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте : 
1.У  варијанти  да  се  План  пе  усвоји  и  да  се  развој  настаЕи  по  досадашњсм  тренду  

моту  се  очетсивати  нсгативни  ефекти  по  животну  средину  нарушавање  тсвазтитета  
површинских  и  подземних  вода, загађсње  зсмњишта, нерсгуларно  одлагање  отпадних  
материја  и  сл. 

2. У  варијанти  да  се  План  усвоји, могу  сс  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  
све  компонснте  животне  срсдине. 
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Узимајућш  у  обзир  све  претходно  навсдено, у  нашем  случају, Варијанта  11 
(усвајање  план  генералне  регулацијс  ј(линичкот  цеатра  Војводине  у  Новом  Саду) 
представња  најпОвоњнИју  Варијанту  са  аспетста  заппите  жиВОтНе  средине . 

5.3. Вероватпоћа , инТСпЗиТСТ , еложевост, реверзпбилност , времепска  п  просторна  
Дпмевзнја  утицаја  ііnana 

У  наставј(у  стратемгсе  процене  утицаја  извршена  је  свалуација  значаја, 
просторних  размера  и  вероватноће  утицаја  Планских  решења  предложене  варијантс  
плана  на  животну  средину. Као  основа  за  развој  овс  мстодс  послужијте  су  мстоде  које  
су  потврдиле  своју  вредаост  у  земњама  Европсісе  уније. 

Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  всличину  (иіітензитет) утицаја  и  
просторІје  размерс  на  ісојима  се  можс  остварити  утицај . Утицаји, односно  ефеісги, 
планских  решења, према  величини  промсна  сс  оцсњују  бројсвима  од  -3 до  +3, где  сс  
зНак  мннус  односи  па  нсгативне, а  знаІс  + на  позитивне  промеие  (табела  3). 

Табела  2: Критеријуми  за  оцењивање  величине  утицаја  
Величвна  утицаја  Озпака  Опис  

і(ритичан  Jaic нсгатиіан  угицај  
Behu -2 Всћи  нстативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  негативан  утицај  
Нсма  утицаја/нејасан  
утицај  

О  Нсма  угицаја, нема  подата[са  

Позитиван  +i Мањи  позитиван  угицај  
Повоњан  4-2 - Већи  позитиван  угицај  
Врло  повоњан  Јак  позитиван  утицај  

Табста  3: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Размере  утвцаја  Ознака  Опис  
Регионални  Могућ  угицај  у  простору  регије  
Општински  О  Могућ  утицај  у  простору  општине  
Градсјси  Могућ  угицај  у  подручју  града  
Локалј-іи  )Ј  Могућ  угицај  У  Ііекој  зони  или  делу  

града  

Вероватноћа  да  ћс  се  неки  Процењсни  утицај  догодити  у  стварности  таісође  
представња  ва)Iсан  критеријум  за  доношење  одлука  y Toі(y израдс  плана. Вероваті-іоћа  
утицаја  одређујс  сс  према  следсћој  скали : 

Табсла  4: Скала  за  процег-іу  вероватноће  утицаја  
Вероватііоііа  Озііака  Оппс  
100% Утицај  известан  
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Више  оД  50% В  Утицај  вероватан  
Мање  оД  50% М  Утицај  могућ  
Мање  оД  t% H Утицај  није  вероватан  

Порсд  тога, додатпи  Ісритеријуми  се  могу  нзвссти  према  времепу  трајања  утицаја, 
одНосно  последица. У  том  смислу  могу  се  дефиписати  гтриврсмеииповремени  (П) и  
дуготрајни  (д) ефекти . 

Табела  5: Време  трајања  утицаја  
ОзЈІаіса  Олвс  

Дуготрајви  
ГГ  привремсни  повремени  

На  основу  ісрІперијума  процене  величине  и  ПРОСТОНИХ  размера  утицаја  пЈханских  
решења  на  циЈЂсве  стратевіке  проценс  вршн  се  евалуација  значаја  идентификованих  
утицаја  за  остваривање  цињева  стратешке  процене  утицаја. 

У  нарсдној  табсли  дата  су  планска  решења  у  предлогу  плана  обухвађена  
проценом  утицаја: 

Табела  б: Планска  решења  у  предлогу  плана  обухваћена  проценом  утицаја  
Ouіaіca 

. flJІancІco решењс  
І . Изградња  и  унапређење  постојеће  саобраћајнице  
2.  Изградња  бициЈслистичтсих  и  пецјачких  стаза  
3.  3аштита  природних  врсдности  
4.  3аштита  квалитета  земл.ишта  
5.  Очување  квалитета  постојећег  зеленида  и  формирање  пових  зелених  

површuна  
б. Заіптита  од  аерозагађења  
7.  3аштита  од  буЈ(е  
8.  Унапрсђење  система  управјања  отпадом  

Табсла  7 Процсна  вслнчине  утицаја  планских  решења  на  животну  средин  
Цілевји  стратсшке  

вјроцеІјС  
ПлаІІска  решења  

1 2 3 4 5 б  7 8 

очување  еколошког  
капацИтета  простора  и  
побоЈЂшање  јсвалитета  

животне  срсдине  

-2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

2. максимално  могуће  
смањење  свих  активности  

Ісоје  имају  негативне  
ефеісте  на  природпи  

-2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 
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систем  
З. утізрђивање  конкретних  

мера, услова  и  режима  
заштитс  животне  средине  

+2 +З  +З  +З  +З  +З  +З  +З  

4.  побојБшање  квалитета  
Ваздуха  у  скјтаду  са  

стандардима , смањењем  
Смисија  из  друмскот  

саобраћаја  

+З  +З  О  О  +З  +З  +З  О  

5.  обнанњање  и  подизање  
зап_ІТИТНОГ  зеленила  дуж  
саобраћајаица, као  и  
формирање  зелених  
поврпіина  унутар  

комплекса  

+3 О  +2 +2 +3 -І-З  +2 О  

б. контрола  загађености  
земјЂишта  

+2 О  +2 +3 +2 О  О  +З  

7. сттречавањенастајања  
отпада  (повећањем  

рециісла)Ісе), адекватно  и  
безбедно  третирање  

опаснот, јсао  и  комуналног  
отпада  

О  О  +З  +З  +1 О  О  +З  

Табела  8: Процена  простор iјих  размсра  утицаја  планскнх  решења  на  
ДиЈЂеви  стратепјке  процене  

-
-_-., 

пЈіанска  репјсња  

1 2 З  4 5 б  7 8 
очување  еколопдсог  

калацитета  простора  и  
побоњшање  квапитета  

животне  средине  

Л  Л  Л  ЈІ  Л  Л  Л  Л  

2. максималномотуће  
смањење  свих  активности  

које  нмају  летативне  ефскте  
на  природаи  систем  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

З. утврђивање  конкретних  
мера, успова  и  режима  

заілтите  животне  средине  

Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  

4• побоњшање  квалитета  
ваздуха  у  складу  са  

стандардима , смањењсм  
емисија  из  друмског  

Л  Л  Л  Л  Л  
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саобраћаја  
5.  обнавњање  и  подизањс  

заштитног  зеленила  дуж  
саобраћајница , иао  и  
формирање  зслених  
површиЈІа  унутар  

комплекса  

Л  Л  JІ  Л  Л  Л  

6.  коитрола  загаi)сности  
земњишта  

Л  Л  Л  Л  Л  

7.  спрсчавањс  настајања  
отпада  (повећањем  

рециuгажс), адеісватво  и  
бсзбсдно  третирање  

опасног, као  и  комуналног  
отпада  

л  д  Л  

Табсла  9: Процена  вероватпоће  утицаја  планских  решсња  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цањеви  стратешке  проценс  Гјланска  решења  

1 2 3 4 5 6 7 8 
очувањсеколошког  

капацитета  простора  и  
побол,шањс  квалитста  

животнс  срединс  

И  И  И  И  И  И  И  И  

2.  максимално  могуће  
смањење  свик  активности  

І(ojc имају  нсгативне  ефекте  
на  природни  систем  

М  И  И  И  И  И  И  И  

3.  утврђивањс  конкретних  
мера, услова  и  рсжима  

запітпте  )кивотне  средине  

И  И  И  И  и  И  И  И  

4.  побол,піање  квалитета  
Ваздуха  у  складу  са  

стандардима )  смањењем  
емисија  из  друмског  

саобраћаја  

И  И  И  И  ј4 

Ѕ. обнавњање  и  подизање  
заштитног  зсленила  дуж  
саобраћајница , као  и  
формирањс  зелених  
површина  уиутар  

И  М  М  И  И  И  
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комплекса  
б. конірола  загађености  

земјБипіта  
М  М  И  М  И  

7. спречавање  настајања  
отлада  (повећањем  

рециклаже), адекватно  и  
безбедно  третирање  

оласног, као  и  комулалног  
отпада  

И  И  И  И  

Табела  10: Процена  времспа  трајаіБа  утицаја  планских  репіења  на  Животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

ЦИЈБСВИ  сТраТепЈке  ПОЦСНС  Гіланска  решења  

1 2 З  4 5 б  7 8 
очување  еколоптког  

капацитета  простора  и  
побоњшање  квајіитета  

животне  средине  

Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  

2. максимално  могуће  
смањење  свих  активности  

које  имају  негативне  ефекте  
на  природни  систем  

Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  

З. угврђивање  конкретних  
мера, услова  и  режима  

запітите  животнс  средине  

Д  Д  Д  Д  Д  д  Д  Д  

4.  побоњмањс  квалитета  
ваздуха  у  складу  са  

стандардима, смањењем  
емисија  из  друмског  

саобра1аја  

Д  Д  Д  Д  Д  

5.  обнавњање  и  подизање  
заінтитног  зеленила  дуж  
саобраћајница , као  и  
формирање  зелених  
новршина  унутар  

комплекса  

Д  Д  д  д  Д  Д  

б. контрола  загађености  
земњишта  

Д  Д  д  д  Д  

7. спречавање  настајања  
отпада  (повећањем  

рециіслаже), адекватно  и  
безбедно  третирање  

д  д  д  Д  
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onacіfor, као  и  ісОмуназтнОг  
отпада  

5.4. Кумулатівни  и  сииергстсхси  сфехсти  

У  складу  са  Законом  о  стратешiсој  процени  (члап  15.) стратсшіса  процена  треба  
да  обухпати  и  процсну  iсумулативних  и  синсргетских  ефеісата . Ови  ефскти  су  делом  
идентифијсовани  у  прстходном  поглавњу, aJіu значајни  сфехсги  могу  настати  icao 
резултат  интерахсције  измсђу  бројних  мањих  утицаја  постојеhих  објеката  и  аістивности  и  
разјпічитих  плаиираних  аістивлости  на  додручју  плана. 

Кумулативни  ефекти  настају  јсада  појсдиначна  плаиска  решсња  немају  значајан  
утицај )  а  нсгсојјико  индивидуалних  ефеісата  заједно  могу  да  имају  зі{ачајан  ефсісат. Као  
примср  се  можс  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  пораст  Gyіcc. 

Синергетски  ефеісти  настају  у  интеракцији  појсдиначпих  утицаја  који  ііроизводе  
укуппи  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетски  ефеiсги  се  
најчепіће  манифестују  ісод  њудстсих  заједница  и  природнuх  станишта. 

Идентифијсација  кумулативннх  и  синергетских  ефеісата  планских  решења  на  
існвотну  срсдину  приказанаје  у  наредној  табелu: 

Табсла  11: Идентификација  могуhuх  кумулативних  и  синергетских  ефехсата  
Интеракциј  а  
планских  
решења  

- 

Област  стратсшісс  процеіте  утицаја  

УправњаІБс  квалитетом  ваздуха  
2,5, б, 7, 8 Изградна  бицихслистичјсих  и  песачісих  стаза, обнавњање  и  подизаh е  

заштитног  зехіенила  дуж  саобјаhајница  и угар  тсојплекса  хао  и  
формирање зе них  вовріиина  уиутар омплека, при?фНа  мера  
заштите  о :асроаГаеа  и  буке, коу  

л о  iiЈ  
Управњањс  п  заштита  вода  

4, 8 Примена  мера  заштите  земњишта  и  уалређење  система  управњања  
отладом  допринеће  залітити  квалитета  подземних  вода  

Заштита  И  ісојІиLвћехБе  земњпшта  
4, 8 Применом  мера  занггите  земњмјіта  као  и  уuапреlјењем  система  

управњања  отпадqм  спречиће  се  наруптавање  квалитета  земњишта  
3аштита  од  буісе  

2, 4, 5, , 7 Изграді~а  бицuкзn стичuих  стаза, реализацијазелннх дуж  
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саобраћајница  каб  и  унутар  •коМітЈІекса , пргмена  мера  заштите  од  
аерозагаења  и  буке  доnринеhе  снижавању  нквоа  буке  која  потиче  оД  

. ргбрј  

Управњање  отпадом  
Пјтkена  ме$ заітитс  kва .з  њјк  .......іђіе  dтем  
управЈвања  отпадом  допринеће  смањењу  генерисаног  отпада  на  
пртору :обувплаа.

•• : : 
СТанОВНИШТВО  И  лудсІсо  здравњс  

Унапређњ  постојећ  са  а1іајтцејтп  
стаза  и  пешачких, реа5іизацијазелених  поврцјин аобра1іајница  и  
унутар  коплекса, повећањсбезбедноти  пуа, Јфнмна  мера  гзаптите  
од  аерозагађења, буке, заштита  квалитета  воде  и  емзњишта, и  
унапређење  система  управјЂања  отпадом  имаЋе  позитивне  ефекте  ва  

ОВНијво; •ефикаснијс  одвјње  риаре  дслаттО +и  на  
лредМетном  простору. • • • • • • • • • • 

5.5. Процспа  утицаја  планираиих  активпости  ва  жпвотну  срсдиіту  
Процена  караістеристичних  утицаја  на  планско  подручје, извршена  је  на  основу  

карактеристика  и  структуре  садржаја, вамене  и  фупкције  простора, као  и  природних  
карактеристика  простора. 

5.5.1. Ваздух  

Планске  активности  неће  имати  значајније  ефекте  на  ісвалитет  ваздуха. 

Потребно  је  увести  мониторинг  на  подручју  Плана  са  цил,ем  лраћења  и  
лревенције  могућих  негативних  утицаја  на  ваздух  у  планском  перноду. 

5.52 Вода  

Планске  актидности  неће  имати  утицај  на  површинске  воде, с  обзиром  на  то  да  
на  простору  у  обухвату  плана  исте  не  постоје. 

Негативан  угицај  на  подземне  воде  ће  се  спречити  применом  прописаних  мера  
запјтите  вода  (адеісватно  одвођење  отпадјјих  вода  и  сл.). Применом  одговарајућих  мера  
заштите  земњишта  спречиће  с  епродирање  загађујућих  материја  из  земњишта  у  
подземне  воде. 

5.5.3. Земњиште  

Уређењем  постојећих  и  планирањем  нових  зелених  површина  остварићс  се  
позитиван  угицај  на  квалитет  земњишта. Такође, планске  аісгивности  су  усмерене  на  
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рсгулисање  одлагања  оттіадних  материја, піто  ће  имати  позитивне  ефектс  на  одржавање  
квалілета  земјБишТа. 

Из  свега  горе  Наведног, закњучуЈе  се  да  ће  планскс  активности  имати  позитивие  
ефекте  на  квалиТСТ  земњипіта. 

5.5.4. Природпа  добра  

На  прсдметном  просту  нема  евидентираних  природних  добара. 

5.5.5. Становништво  

VІcOnuІCO се  испОшl)Тју  СВС  МСС  заштите  дефинисане  плалским  СГUСЊСМ  за  
предметни  простор, мо)Ісе  се  в0нстат0вати  да  ће  планом  предвиђеuе  активности  имати  
Позитнвне  ефекте  на  сталовнигцтво . 

5.5.6. НспоІсретЈга  ГсултурЈга  добра  

Прсма  СВИдСХ{цији  Завода  за  заіјлиту  споменика  кујттуре  Града  Новог  Сада, у  
регистру  заштићсних  културпих  добара, у  границама  предметног  Плана  налази  се: 

-Комплекс  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду. МСре  заштите  Споменика  културе  и  
заиітиhене  окојшне  Споменика  културе  дефинисаие  Су  Олуком  о  утврђивању  Комплекса  
Пастеровог  завода  у  Новом  Са,цу  за  сгтоменик  културе  (,,Службени  гласuик  РС , 
бр.48/О  1.), 

У  Евиденцији  3авода  као  објекат  од  значаја  за  запітиту  градитењског  наслеа  у  
границама  предметног  Плана, налази  сс: 

Комплекс  покрајиuске  болнице  Војводине  у  Новом  Саду. Уписан  у  Евиденцију  као  
,Део  клиничког  центра  Војводине  некадашњи  комплекс  Градске  болнице  и  чине  га  
Клииика  за  абдоменалну  хирургију  и  Трансплантацију , Клиника  за  васкуларну  
хирургију  и  Неурохирургију , КЈпјника  за  урологију, максилофацијалну  хирургију, 
пластичну  и  реконструктивну  хирургију, ј(Јіиника  за  ортопедску  хирургију  и  
трауматологију  и  І(линика  за  очне  болести  и  оториноларингологију . 

На  подручју  Ллана, у  докумеnтацији  надјјежног  Завода  за  заіптиту  споменика  
културе, до  данас, нема  податаl(а  о  постојању  лоі(алитста  са  археолошким  садр)кајсм. 

5.5.7. Ипфаструктура  

5.5.7.1. Саобраћајпа  инфраструістура  

друмсіси  саобрагіај  

Планирано  саобраћајно  реіцење  имплементирајто  је  решења  из  важећих  
урбанистичхсих  плапова  са  овог  простора, а  саобраћајно  решење  унутар  Клиничког  
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центра  прукиће  виши  ниво  ycyіyre и  квалитетније  функционисање  инТерНог  саобраћаја  
за  све  учеснике. 

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

Постојеће  саобраhајнице  у  оквиру  комплекса  Клиничког  центра  се  задржавају )  а  
на  местима  где  постоје  просторне  могућности , планирано  је  њнково  ширење. У  односу  
на  планиране  објегсге  и  њихове  функцијс, планирају  се  нове  саобраћајнице . 

Постојеће  и  планиране  саобраћајннце  рангиране  су  у  односу  на  приоритете  
приступа  одређеним  објектима, што  подразумева  могућ -тост  регулисаіа  односно  
коримћења  ових  саобраћајница . 

На  овај  начин  су  издвојене: 

• Интерне  саобраћајнице  ј  ранга  које  су  намењене  за  кретање  возкла  
хитиих  служби, доставе, одржавања, запослениа  којима  је  неопходна  
брза  интервенција  и  др.); 

• Интерне  саобраћајнице  11 ранга  намењене  су  претежно  запосленима  и  
пацијентима  Клнничтсог  центра  и  

Јавне  саобраћајнице , намењене  кретању  свим  корисницима  овог  простора . 

Јавни  градски  прсвоз  одвија  се  улицама  Хајдук  Вењакова  и  Улицом  Футошка. 
Геометријски  елементи  Улице  Новосадског  сајма  пружају  могућност  да  након  изградње  
продужетка  ове  улице, саобраћају  возилајавног  путничког  гіревоза . 

Стационарии  саобраћај  

Планирано  рејпење  стационарног  саобраћаја  засuива  се  на  измсштању  
паркиралишних  капацитета  из  комплекса  Клиничког  центра, на  ободне  зоне  
обухваћеног  простора. На  овај  начин, срсдишни  комплекс  Клиничког  центра  који  се  
тренугно  користи  као  nаркинг, преиамениће  се  у  озелењени  трг  који  ће  се  интегрисати  
са  постојећим  зеленим  површинама . 

У  оiсвиру  обухваћеног  простора, планирају  се  три  гараже: 

У  севсрном  делу, источно  од  Завода  за  патологију  (метадонски  центар) 
планираuа  је  гаража  спратности  П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  је  прибли)кно  

5 парт(инг  места  за  путничке  аугомобилс  по  етажи. 

Југозаладно  од  ургентног  и  дијап-тостичко  терапеугског  центра  плаuирана  је  
гаража  спратности  П+2 са  паркирањем  на  крову. Т(апацитет  је  приближно  90 паркинг  
места  за  путничке  аутомобиле  по  ета)ки. 
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у3 северозападну  границу  обухваћеног  простора, плацирагга  је  гаража  
спратиости  П+2 са  паркирањем  на  крову. Капацитет  јс  приближно  1 30 гтаркинг  места  за  
путничке  аутомобијте  по  етажи. 

У  оісвнру  наведених  гаража, у  призсмном  делу, пЈіанирани  су  паркинзи  за  
бицикле  и  мотоцикле . Такођс  у  ојсвиру  гаража, rіnanupajy се  прикњучци  за  пуњење  
аутомобила  иа  елетстрични  погон . 

На  обухваћеиом  простору, планирају  се  и  отворсни  парІсинзи . Т(апацитета  всћег  
од  100 паркинг  места  за  путничке  аутомобиле, планирани  су: измеу  улица  Михсоле  
ј(очиша  и  Приштинске, у  оквиру  комплекса  3авода  за  трансфузију  Ісрви  и  иа  простору  
између  Улице  дринска  и  Улицс  Новосадсгсог  сајма. У  оісвиру  ових  паргсинга, планираио  
је  зеденило  са  дрворедија . 

Паркинзи  за  бицикле  су  плаиирани  у  близини  улаза  у  готово  све  објепе, а  
цситралии  паркииг  за  бицијсле  и  мотоцикле  планирал  јс  на  простору  нскадаuіње  
ткаонице  свиле, односно  паспрам  главног  улаза  у  објскат  ургстног  цснтра. Hланом  се  
оставња  могућност  поставњања  паркинга  за  бицикле  и  на  свим  мсстима  где  постоје  
просторне  могуhлости  односно  где  није  угрокена  проходност  и  зсленило . 

У  оквиру  саобраћајница  ј  ралга  планирају  сс  парісинзи  намењени  за  запослене  
или  посетиоце  од  великог  значаја, а  Ісојимаје  пре  свега  неопходна  брз  присл. 

У  оквиру  саобраћајнида  јј  ранга  налазе  се  паркинзи  намсњени  претсждо  за  
запосјјене  и  пацијенте  којимаје  значајна  близина  и  приступачност  објекту. 

јјешачки  и  бицијслпстичхси  саобраћај  

Бициклистичхе  стазе  постојс  у  улицама  Хајдутс  ВењаІсова  и  Футошка, с  тим  дајс  
у  улици  Хајдуіс  Вслісова  обележева  на  тротоару. У  оквнру  обухваћеног  простора  
nnanupa ce бициклистичка  стаза  у  оквиру  попречног  профила  Улице  Новосадског  сајма. 

Осим  у  улицама  Хајдук  Велакова  и  Футошка, у  највећсм  делу  обухваћеног  
простора  недостају  тротоари . Тротоари  су  планирани  у  оквиру  попречиих  профuла  свих  
постојећuх  и  планираних  улица, а  у  оісвиру  комплеісса  І(линичког  центра  Планира  сс  
мрежа  тротоара  и  пстпачких  стаза  која  ће  омог)гћити  ефиісасну  nешачку  ісомуиитсадију . 

Планом  сс  оставња  могућност  изградње  тротоара  и  бициклистичких  стаза  иајсо  
овс  саобраћајие  површлне  нису  уцртанс  у  графичісим  приказима  или  у  
карактеристичном  попрсчном  гхрофилу. Услов  за  реазгизадију  је  да  су  исдуњсни  сви  
саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативс  И  Максимално  задржавање  и  
загдтита  постојећсг  квалитстuог  дрвећа. 

5.5.7.2. Водпа  инфраструхстура  

Снабдсвање  водом  вршиће  ce npeіco постојсhе  и  планиране  водоводне  мрежс  у  
оісвиру  водоводног  систсма  Града  Новог  Сада. 
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Ппаном  се  омогућава  реконструкција  постојеће  водоводне  мреже  која  не  
задовоњава  тто  питању  капацитета  или  квалитста  цевнот  материјала , или  у  КОЛИКО  је  
обухваћсна  габаритом  новопланираних  објетсата. 

Пзтанира  се  изградња  водоводне  мреже, профила  ® 100 мм  уиутар  комплетсса  
Клиничког  цснра, ради  задовоњсња  потреба  за  водом  будућих  објеката. 

Секундарна  водоводна  мрежа  плакира  се  и  у  улицама  ПриштинсІсОј , Дринској  и  
Лединачкој . У  продужетку  улице  Новосадскот  сајма  планира  се  изградња  водовода  
профипа  ® 150 мм  на  КОјИ  би  се  повезала  планирана  мрежа  и3 северног  дела  
Комплекса. 

Планиране  водене  површине, фонтане  уuутар  клиничког  центра, могуће  је  
снабдевати  водом  из  водоводнс  мреже  комплекса, уз  услов  да  се  предвиде  уређаји  за  
рециркулацију  воде. 

Евентуалне  потребе  за  технојтошком  водом, у  цињу  заливања  и  ОДржавцања  
зеленила, могуhе  је  решити  заХвапт3ем  воде  из  подземних  водоносних  слојева, преко  
буптених  бунара. 

Постојећа  и  планирана  водоводна  мрежа  омотућиће  несметано  снабдевање  
водом  свих  планиранuх  садржаја. 

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

Одвођсњс  отпадвих  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вОда  вршиће  се  nреко  постојеће  и  
планирапе  каиализационе  мре)ке, а  све  у  оквиру  јсанализационог  система  Града  Новог  
Сада. 

Део  nостојеће  Каналuзационе  мреже  унутар  Клиничког  центра, изузетно  је  стар  
и  у  лошем  је  стању. Планом  се  омогућава  реконструјсција  гтостојеће  канализационе  
мреже  која  не  задовоњава  по  питању  капацитета  или  квајтитета  цевног  материјаЈіа, нли  
у  хсоликоје  обухваћена  габаритом  новопланираних  објеката . 

Hланира  се  реконструкција  постојећс  мреже  унугар  комплекса, као  и  изградња  нове  мреже  коју  је  могуће  Делом  оријентисати  на  постојећу  примарну  канализацију  у  продужетку  улице  Новосадског  сајма, а  делом  на  Футошку  улицу. 
Поред  реконструкције  постојеће  канаЈіизационе  мреже, плаuира  се  изградња  

нове  канализације  за  одвођење  отпадних  и  атмосферсјсих  Вода  из  планиранuх  објеката, 
као  и  са  плаиираних  паркинг  простора. 

Предложени  профиnи  унутар  комплекса  крећу  се  од  ® 250 mnі  до  ® 700 ппп. 
Планира  се  изградња  сеІсундарне  канализационе  мре)т(е  у  улицама  Припітинској  

и  Миколе  Кочиша, профила  ® 400 мгп, као  и  у  проду)кетку  дринсКе, профила  ® 500 
мм. 
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Имајући  у  внду  даје  терен  изј)азито  равничарски  и  да  се  ЛОСТИЖ  знатне  дубиие  
уколавања  канајјизационе  мреже, шаном  се  омогућава  рсализација  црпних  станица, 
шахтног  типа. 

Постојећа  И  Планирана  капализациона  мрсжа  омогућиће  несметапо  одвођење  
оТпаднИх  и  атмосферских  вода  свих  планираних  садржаја . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  оТтхадних  и  атмосферских  вода, 
очувати  и  унапредити  квазјитет  )кивотие  средине. 

5.5.7.3. Епергетсіса  инфраструкіура  и  елсктронске  коМуникаіије  
Сиабдевање  елсктричпом  спергијом  

Hланом  детал,не  рсгулације  у  дслу  снабдевања  елеІсгричном  енергијом  планира  се  
измеппање  nоједиnих  и  изтрадња  Нових  капацитета  .- 20 kV подзсмних  водова)  
тралсформаторских  станица  и  пратећс  дистрибутивне  мрежс  и  мреже  јавнот  и  СПОЈЂНОГ  
осветњења. Нланирана  елеіароенергетска  мрежа  градиће  се  подземно. 

Потребно  јс  да  сс  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спрсчи  
негативан  утицај  на  животну  средину. То  подразумева  примену  свих  норматива  и  
стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  лоштовање  услова  
надлсисаих  Ортана  и  организација  код  издавања  услова, одобрења  и  сагласности  за  
изградњу  електроенергетских  објската. 

Свабдсвање  топлотпоменергиЈом  

Планом  детањне  регулације  у  дслу  снабдевања  топлотном  енергијом  планира  се  
снабдевање  топлотноМ  енергијом  из  топлификационог  система, гасификационог  
система, локајијих  ТОплОтних  извора  и  обновњивих  извора  енергије. 

Снабдевање  из  топлификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  Tonnaue (TO) 
Запад  која  се  налази  у  јужном  делу  подручја. Топлотни  капацитети  ТО  3апад1  у  
котловима  за  грфње  и  припрему  топле  потрошне  задовоњавају  потребе  плаnираног  
конзума. 

Снабдевање  плаnираиих  садржаја  из  гасификационог  система  моrуhе  је  
изградњом  гасовода  средњег  притиска  (до  16 bar) u мерно-регулацопе  станице. Од  ове  
Мрс  ће  се  изградити  мрежа  притиска  до  4 bar до  котларница  које  ће  бити  смештене  у  
објектима  или  ће  бити  изграђени  као  самостални  објекти  на  погодном  месту  у  оквиру  
комплекса. 

І(оришћење  обновњивих  извора  сиергије  има  BenuІcu утицај  на  заштиту  животае  
средине. У  оквиру  одењка  о  обновњивим  изворима  еНергије  дати  су  услови  за  ттасивно  
и  активно  коришћење  conapue енергије, коришћење  енергије  биомаее  и  теотермалне  
енергиј  е. 
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Потребно  је  да  сс  све  активности  всзапе  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативаи  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградње  гасоводне  Мре)І(е  И  вреловодне  мреже  морају  се  гтоштовати  све  прописане  
мере  заштите  и  технички  услови  за  ову  врсту  иасталације. 

Процењује  се  да  гтланиране  активпости  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоенертстсісом  инфраструктуром  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапрсђење  
квалитета  животне  средине. 

Електропсісс  ксомупкацијс  

Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електрокских  
комупикација , изтрадњом  подземне  мреке  цеви  кроз  Іcoje ће  пролазити  будућа  
Инсталација  елеістронских јсомуиикација . Плааира  се  u дање  поставњане  
мултисервисних  платформи  и  друге  опрсме  у  ІсабинетИма  у  скдопу  децентрализације  
мреже. На  подручју  плана  могуliа  је  и  изградња  базних  станица  н  алтенских  стубова  
мобилне  телефониј  е  и  осталих  елеістронских  ісомуни Lсациј  а. 

Све  ајстивНости  везане  за  планиране  цињеве  у  области  електротскнх  
комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  сгіречи  негативан  утицај  на  )Г(ИВОТН  срсдину. 
уз  све  потребне  мере  заштите, процењује  се  да  планиране  аістивности  неће  иати  
утицаја  на  очување  и  унатірсђсње  квалитета  жнвотне  средине. 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАHИЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

На  простору  у  обухвату  Плана  није  успоставњен  МонИториит  чијіилаца  )ј(ивотне  
срединс, нитИ  се  налазе  објекти  који  својим  радом  негатИвІ.Lо  утuчу  на  животну  
средину. 

Мере  и  услови  загuтнте  )кнвотне  ССдИПС  утврђени  су  на  основу  стварања  нових  и  
побоњјнања  опгвтих  услова  животне  средине  (саобраћаја , унапређења  мреже  
инфраструктуре  и  опрсмања  постојећих  и  Пових  објеката  и  простора  свим  потрсбним  
ісомуналним  снстемима), ради  побол,шања  квалитета  и  стандарда  живота, решавања  
проблема  паркирања  на  предметном  простору  u стварања  системајавног  зеленила. 

Поменуте  мере  заштите  спроводиће  се  у  сісладу  са  3аконом  о  заштити  животне  
средине  (11Слу?кбеuИ  тласnИк  РСјј, бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- др. заісон, 72/09 др. закон, 
43/11-УС,14/16,76/І g, 95/18, 95/18-др.закон), и  другом  вакеlіом  заІсонском  регулативом  
из  ове  области. 

На  простору  у  обухвату  Плана, с  обзиром  на  специфичност  простора  - близиuа  
саобраћајница , очекују  се  значајне  емиснје  угњенмониіссида , угњоводопигса  и  азотних  
оксида  у  ваздух. Управо  из  тог  разлога, у  контеіссту  заштите  )гсивотне  средине  
прсдметног  подручја, неопходно  је  предузети  одређене  мере  заштите  ваздуха, 
земЈІишта, подземних  вода, као  и  мере  заштите  од  буке  која  потиче  од  друмског  
саобраћаја . 
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Дуж  саобраајница , паркинг  nростора, на  парцслама  становања  и  на  блоковским  
површинама  обезбсдиће  сс  зелене  површинс  у  складу  са  основНоМ  намепом . 

Прн  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  ллана, инвеститор  је  обавезап  да  
се, прс  ПОДнопјејг)а  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  оргаиу  
за  заштиту  ІСИВОТНС  средине, ради  одлучивања  о  потреби  израде  студије  о  процени  
утицаја  објекта  на  животну  средину, у  сІ(ладу  са  одредбама  3акона  о  процени  утицаја  на  
)кивотну  срсдину  и  Уредбом  о  утврl)ивању  Листе  пројската  за  које  је  обавезна  процена  
утицаја  и  Листе  гіројеката  за  Іcoje ce може  захтевати  процена  утицаја  на  )ТСИВОТН  
средину  (ІІСлужбени  гласник  рсјј, број  114/08), односно  у  складу  са  ваисећим  
проnисима  који  регулишу  ову  област. 

6.1. Загптита  ваздуха  

За  ефиiсасну  заштиту  ваздуха  леопходно  је  успоставити  мониториаг  на  
предметном  подручју. Праћење  и  iсонтрола  квалитета  ваздуха  на  простору  у  обухвату  
плана, обавзт)аће  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 
36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  Мониторинг  и  захтевима  Ісвалитета  ваздуха  
( Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  УредбоМ  о  граиичним  вредностима  
емисија  загађују1јх  материја  у  ваздух  (ІІСЛУ?јсбени  гласник  РСІІ,  број  71/10 и  6/11 - 

исправка), Планом  квалитета  ваздуха  у  агломерацији  ,,Нови  Сад  за  период  2017.-
202 1.године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  49/1 8), Програмом  контроле  
квалитета  ваздуха  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 25/19), односно  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

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

Повећан  ниво  аерозагађења  може  се  очекивати  услед  специфичног  поло)каја  
предметвог  постора  у  одnосу  на  веће  саобраћајнице  (Улица  Хајдук  Вењгсова  
Новосадског  сајма  и  ФутошІ(а  улица) па  услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  
загађивања  подразумевају  гсонтролу  емисије, успоставњање  мерnих  места  за  праћење  
аерозагађења, а  у  сісіаду  са  рсзултатима  мерења, ограничавање  емисије  затађујућих  
материја  до  дозвоњених  гракица, ретулисањем  саобраћаја  (решавање  nроблема  
стациоНарног  саобраћаја  који  тренутnо  nредставња  вслики  проблем) и  озелењавањем  
слободних  простора. 

Планиранем  заштитног  зеленипа  и  зелених  површина  дуж  саобраћајница , на  
слободним  деловима  гіарцела  са  породичвим  становањем , унутар  блоісова  І(липичког  
центра  побоњшаће  се  микроклиматски  услови  предметног  простора  

Негативан  утицај  моторних  возила  на  околину  испоњен  аерозагађењем , 
издувним  гасовима, заузетошћу  простора  у  динамичком  и  стационарном  саобраћају  
елиминисаће  се  избором  оптималне  саобраћајне  мрсже  и  концентрацијом  
паркиралишта . Одржавање  и  унапређење  квалитета  ваздуха  може  се  остварити  
усіслаi)ивањем  пачина  одабира  просторног  расnореда  и  броја  мерних  места, избора  
показатења  квалитета  ваздуха  усклађених  са  међуіародним  и  национапним  прописнза  
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и  са  делатностима  усмереним  ка  спровођењу  јавног  здравња  у  области  заштите  
животнс  средине  и  здравња  становнимтва . 

6.2. Заштита  земњишта  

Како  би  се  спречила  деградација  земњишта  неопходна  је  контрола  параметара , 
која  се  врши  у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  
материја  у  земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  
(,,Службени  гласни iс  Рс , бр. 23/94), одиосно  у  складу  са  вапсећим  прописима  који  
регуутишу  ову  област. 

Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  осталих  саобраћајних  површина  морају  се  
прихватати  путем  таложнитса, преtшстити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  Морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарио -хигијенским  захтевима . 

У  скЈтаду  са  важећим  прописима, приликом  извођења  радова, инвеститор  јс  
дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  нарушавања  
слојевите  структуре  земњишта, тао  и  да  води  рачуна  о  гсотехничтсим  карактеристикама  
тла, статвчким  и  конструктивним  карактеристикама  објеката . 

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

6.3. Заштнта  вода  
Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  3акона  о  водама  (,,Слу?Ісбени  гласник  

РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 -Др.закон), Уредбе  о  граничиим  
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  поврминсІе  воде  и  
роковима  за  њихово  достизањс  (,,Службени  гласник  РС , број  24/14), Уредбе  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  
ссдимеиту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слу)кбени  гласник  РС , број  50/12), 
односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулијпу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  поврідина  и  
условно  чисте  Техиологпке  воде  (расхладне), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  
се  без  пречимћавања  путсм  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије, упујјітати  у  
затворену  атмосферску  каназјизацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  н  запрњаних  поврпіина  (паркинзи, 
манипулативне  површине), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрсжу, 
nутни  канал  или  околни  терен, предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  
предтретмав  на  уређају  за  примарно  пречишћавање . Издвојена  уња  Н  Седимент  из  
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урсђаја  за  предтретман  укдонити  на  безбедан  начин  у3 обезбеђење  запітите  
ЛОВРШИКСКИХ  И  Гтодземних  вода  од  загађсња . 

Санитарнофекалне  воде  и  тсхнолошкс  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јазну  каналнзациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавиог  комуналног  предузећа. 

6.4. Управњане  отпадом  
Комунални  отпад  који  се  генерише  у  ј(ливи tпсом  центру  Војводине, одлажс  сс  у  за  то  предвиђене  Ісонтејнере, а  затим  за  цадлежно  предузсће  одвози  једuом  дневно  на  

градску  Депонију. 

МСДИЦИНСІСИ  отпад  іcao категорија  отхасног  отлада  (инфективног, потнцијално  
инфејсгивног, патолошког  и  лабораторијстсог  материјала , лекова, дезипфекдионих  
средстава, медицинсісог  потротног  Материјала , нисісо-радиоактивног  и  хемијско  
Токсичног  материјајха) захтева  здравствено  безбсдпо  саісуллање, одлагање  и  санацију, 
ОДНОСНО  решавање  на  задоволавајући  начин  са  аспекта  сакуллања, рутсовања, 
транспорта , депоновања  и  јсоНачног  санирања, у  складу  са  Правилником  о  ухіравлању  
медицински  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 48/19), Правилником  о  начину  и  
поступку  управњања  фармацеутсісим  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 49/19), 
односно  у  складу  са  важећлм  проЛисима  тсоји  регулишу  ову  област. 

Третмал  ове  врсте  отпада  решаваhе  се  на  ефикасан  и  еколопдси  прнхватзБив  
нач-ин  у  скіаду  са  прннциnима  безбедпог  уnравњања, односно  контролисаног  одвајања  
и  трајиом  санацијом . Технолошки  процес  санације  медицинског  отпада  подразумева  
истовремену  Примену  више  nринципа  стерилизације, поставњање  уређаја  за  
стерилизацију  И  миншшзацију  медицинсісог  отпада, обуку  кадрова  И  Јсовтролу  рада. 

,,Постројсње  за  уаравлање  инфеістивним  медицинскј{м  отпадом  Клиничког  
цснтра  НаЈіази  се  у  објекту  који  је  у  потпуности  је  адаптиран  и  опремњен  у  складу  са  
техничким  препоруісама  Мннистарства  здравња  Републијсе  Србије, и  Іірепорујсама  и  
захтевима  фирмс  ,,EURO HEALT GROUPCC која  јс  изабрани  консултант  ОД  стране  
Европске  комисије  за  рекопструкцију  - програм  здравства  за  реализацију  пројекта  
трстмана  инфсісгивног  мсдицинског  опіада. Постројсње  поседује  све  техничісе  
компоненте  и  техничЈСа  репјења, која  омогућавају  ефикасаu третман  отпада, као  и  
спречавање  и  контролу  загађења  животне  средине  и  угрожавања  здравла  њуди. У  
процесу  третмана  отпада  у  Постројсњу  I(линичісог  центра  Војводине  не  настају  отпадне  
водс  јер  се  вода  ісористи  искњучиво  за  хлајјсње  геігератора  који  покрећу  техттичке  
компојјеитс  и  уређаје  који  врше  третмаu отпада.СС  

Систем  за  третмал  инфективног  отпада  има  више  компоненти  различите  наменс. 

Третмал  отпада  чинс  аісгивности  стсрилизације  отпада  и  дроблења  
стсрилисаног  отпада. 

Уnравњање  патоанатомскјім  отпадом  у  Клиничком  центру  Војводинс  сведено  јс  
на  одзтагање  у  за  то  предвиђен  објекат  који  је  обелсжен  и  захЈЂучан . О  далем  
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збрињавању  стара  се  трсће  лице  које  има  дозволу  за  управњање  патоанатомским  
отладом. 

Фармацеутсіси  отпад  тоји  настајс  у  Клиничком  центру, разврстава  се  на  мссту  
настанка  зна  опасан  и  неопасан  а  затом  се, у  сіладу  са  интсрном  ,,Процедуром  за  
управњање  отпадом  Клиничкот  цептра  Војводине, полиісонтаминирана  сеісундарна  
амбалаиса  транспортује  у  магацин  Животнс  средине, леісови  неискоришћсни  у  
предвиђеном  временском  року  враћају  Централној  апотеци  Клиничкот  центра  
Војводине  након  чсга  се  о  далем  поступању  стара  треће  лице  које  има  дозволу  за  
управњање  оваісвим  врстама  отпада. 

Хемисјтси  отпад  складишти  се  у  Магацину  за  хемијски  отпад, одвојено  да  би  сс  
избетле  нежењене  хемијске  реакције , а  затим  се  о  далем  збрњавању  стара  треће  лице  
које  има  дозвојіу  за  управњање  хемијсЈсим  отпадом . 

6.5. Мере  замтитс  од  буке  
Ради  нревенције, али  и  занітите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  

успоставити  одговарајући  мониторинг, а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  ДозвоЈЂене  
Вредности  у  оКОлној  )Ісивотној  средијји  у  сісладу  са  Законом  о  заштити  од  бујсе  у  
)тсивотној  средини  (,,Слу)І(бени  гласник  РС,,, бр. 36/09 и  88/10), односно  у  складу  са  
важећим  прописима  који  регулишу  ову  област, предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  нетативног  утицаја  буке  на  жнвотну  средину. 

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

На  лростору  у  обухвагу  Плана  Очекивани  извор  буке  је  друмсКи  саобраћај , који  
представњаједан  од  најзначајнијих  извора  буке  у  )кивотној  средини. доминантан  извор  
буке  код  путннчјсих  и  теретних  возила  за  логонска  јединнца  и  конјст  површине  са  
пнеуматицима . І{а  ни)ким  брзинама  дОминира  звук  мотора  док  на  вигпим  доминира  
бука  контаІста  пнеуматика  и  подлОге  nута. Као  резултат  повећаног  броја  моторних  
возила  и  брзинс  Вожње, ниво  буке  на  путевима  се  повећава. 

На  простору  Плана  није  усгіоставњено  мерно  место  за  праћење  ннтензитета  

6.6. Затдтита  природних  добара  

Мере  запхтите  природних  добара: 

правнла  и  проценте  Озелењавања  ускладити  са  плановима  вишег  реда; 
формирати  систем  јавног  зсленила, повсћати  гіроценат  зедсних  површина , броја  
и  разноврсности  постојећих  lсатегорија  јавног  зеленила  И  Одр?і(авати  га  у  
блиском  природном  стању; 

буке. 
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учешће  аутохтоних  дрвенастих  ізрста  треба  да  буде  минимално  20% и  оптималво  
50% а  примсну  четинарских  врста(максимум  20%) ограничити  само  на  
интезивно  одржаваним  зеленим  ловршинама  са  нагалшеном  сстетском  иаменом; 
очувати  достојећи  дрворсД  платана  у  Футошкој  улици; 
избегалати  примену  инвазивних  врста  током  уређења  зелених  површила . 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  докумснта  (фосили, минерали, кристали  и  
др.) која  би  могла  представњати  заштићсну  природну  врсдпост, налазач  је  дужан  да  
пријави  надјІежном  Министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска  и  предузме  
мере  заілтите  оД  уништсња, оштећивања  и  крађе. 

6.7. 3апітига  t ултурвих  добара  

У  рсгистру  заштићспих  културппх  добара, на  простору  у  обухвату  плана  
налази  се  Комппекс  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду. Комплекс  се  састоји  од  зграде  
Пастеровог  завода, дрвене  куће  (тзв. НХеМптова  кућа ), која  се  налази  у  нспосредној  
близини  зграде  Пастсровог  завода, и  споменбисте  Луја  Пастсра, која  се  налази  испред  
зграде  Пастеровог  завода. 

Мере  злппите  споменика  културс, као  и  заштиtіене  околине, дефинисане  су  
Одлуком  о  утврђивању  Комллскса  Пастеровог  завода  у  Новом  Саду  за  споменик  
културе  (ІСлужбени  гласник  РС1t, бр.  48/2001, од  06. августа  2001. године). 

У  свидевцији  пепокретности  којс  уживају  претходну  заштиту, на  простору  
у  обухвату  плана  наЈхази  се  целина  Дсо  Кливичког  центра  Војводине  - некадашњи  
комплекс  традске  болнице 1 . Целина  обухвата  објекте  некадашње  градске  болнице  са  
павињонима , даиас  І(линика  за  абдоминалну  хирургију  и  трансллантацију  (1), Клиника  
за  васкуларну  хирургију  и  неурохирургију  (2), Клиника  за  уролигнју, 
максилофацијалну  хирургију, пластичну  и  реконструктивну  хирургију  (3), І(линика  за  
ортопсдску  хирургију  и  трауматологију  (4) и  Клиника  за  очне  болести  и  
оториноралингологију  (5). 

Надпежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  одређује  посебне  мере  захдтите  
за  комплекс  Градске  боујнице: 

3адржавањс  свих  објеката  који  чине  целину  nод  претходном  заштитом  
(очување  изворнот  изгледа, споњашње  архитсктуре  и  снтериј  ера, 
хоризонталног  и  вертикалног  габарита, облиіа  и  нагиба  крова, свнх  
ісонструктивних  и  декоративних  елемената, оригиналних  материјала  и  
функционалних  карактеристика ); 

2. Могуће  је  активно  коришћење  таванског  простора, с  тнм  да  се  габарит  објекта  
ис  мења; 

З. Ревитализација  и  рестаурација  објеката, unu делова  изворног  склопа, могућаје  
у  складу  са  условима  и  мерама  техничке  заштите  коју  пропише  слу)кба  заштите; 
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4. Уколико  се  гіланирају  нови  објекти, они  морају  поштовати  постојећу  
просТорну  концепцију, а  габарити  и  возшмени  морају  бити  у  складу  са  околним  
заштићеним  објектима; 

5. Потребно  је  смишјено  озелењавање  простора  комплекса  Пастеровог  завода  и  
Градске  болнице, што  би  Долринело  пријатнијем  и  атрактивнијем  изгледу  и  
доживњају  простора  и  вредних  објеката  унутар  њега. 

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

Мере  заіптите  простора   

Уколико  се  приликом  извођења  грађевинских  или  Других  радова  наиђс  на  
археолошјсо  налазиште  или  археолошке  лродмете, инвеститор  је  дужан  да  одмах  и  без  
одлагања  прекине  радове, остави  напазе  у  поло?кају  у  ком  су  нађени  и  обезбеди  их, и  
обавести  надлежни  завод  за  заштиту  споменнка  културе, у  складу  са  чланом  109. 
Закона  о  културним  добрима, (,,Слукбени  гласник  Републике  Србије , бр. 71/94, 52/11 
- др. закони )  99/1 1 

- др. закон  и  6/20 - др. закон). 

6.8. 3аштита  од  јопизујућсг  и  нејонпзујућсг  зрачења  
Ради  заштите  становииштва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  

услове  за  ефикасну  1(онтролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  лроцесима  и  
успоставитк  систематску  контролу  радиоактивне  контаминациј  е  ?ј(ивотне  средине. 

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

Потенцијајјни  извори  зрачсња  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
пол,а, као  што  су: трансформаторске  станице , постројење  електричне  вуче, 
електроенергетски  водови  тј. надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  елејсгричнс  енергијс  напона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  
телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја, а  
привремено  се  поставњају  у  зонама  повећане  осетњивости , природно  зрачење  
радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјаnи  и  др. 

Ради  запјтите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  успоставити  
систематсісу  коптролу  радиоактивне  контаминације  ?кивотне  срединс. 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

евидеl{Тирање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујуhим  
зрачењима, 
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- обезбеђивање  организационих , техннчкнк, финанскнјских  и  других  услова  за  
спровођење  заштитс  од  нејонизујућих  зрачења, 

- вођење  евиденције  о  изворима  всјонизујућих  зраtтења  и  др. 

6.9. Заштита  зсленила  и  заштита  зеленилом  

Комплехсс  Клиничјсот  цептра  Војводиnе  

Зелеие  површинс  

Зелене  површине  на  овом  простору, поред  општих, имају  и  својс  
карактеристичНс  функције  које  се  састоје  у  следсћем: 

- стварање  максималко  поволних  биологггко -санитарно-хигијеиских  услова  у  
огсолини  здравствених  установа  (спречавањс  псгативног  утицаја  букс  и  аерозагађења); 

- стварања  лепшег  амбијента  за  лечење  и  опораватс  болесни iса, обликовањсм  
пријатније  срсдине  одређсног  карагсгера; 

- одговарајућа  подела  и  ортанизација  читајзе  територије  болнице  на  мањс  
издвојепе  дслове  и, истовремено , издвајање  самих  болесника  и  болпичког  јсомплскса  од  
других  делова  града; 

- изолација  сnецифичних  трађсвинских  целина. 

Псјзажно  уређење  болничког  комплекса, осим  хигијенског  и  естетског, има  и  
психолошки  значај . 

Постојсћу  квалитетну  вететацију  потребно  је  сачувати  и  заuгтитити, нарочито  у  
делу  гдс  је  планирана  іхова  изградња. За  целокупан  простор  неопкоднс  су  мсре  неге  и  
редовно  одржавањс. То  подразумева  орезивање, прореду  прсгустот  скзІопа, уклањање  
подраста, болесних, онпећених  стабала, самонигслих  и  коровских  6илака. 

Коритііћење  зеленик  површина  у  оваквој  болнитцсој  установи  је  интензивније  и  
одвија  се  у  виду  одмора, сунчања  и  лечсња  ua отворсном  простору  у  зсленилу. Зелене  
површине  треба  да  заузимају  мин. 40% цслокупне  површине  болничкот  комплскса. 

Поссбно  треба  обликовати  просторе  где  лежс  лаісши  болесници  и  они  који  се  
опоравл,ају  шетајући  током  лечења. Пријатuе  шетнс  стазе  уредити  измсђу  
декоративиог, разноликог  дрвећа, )кбуња  и  цвећа, које  утиче  изразито  позитивно  на  
укупно  стање  болесника. На  погодним  местима  поставити  удобне  клупе  и  одморишта  и  
обновити  урбани  мобиліјар  на  целокутшом  простору . 

Стазс  трсба  да  пролазе  кроз  зеленило . Могу  се  формирати  тзв. чекаонице  у  
природи. То  су  помоћу  вегетације  формираии  мањи  боксови  опремлени  кзіупама, 
евентуално  перголом  и  сл. 

На  свим  слободним  ковршилама  (тргови) прсдлаже  се  декоративно  поплочање  
са  елемснтима  урбаног  мобилијара  (фонтане, јслупе  и  сл.), као  и  поставка  озелењених  и  
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цветних  жардињера  и  сл. Ове  просторе  је  потребно  допунити  и  декоративном  
вегетацијом  разноликог  облика  и  колорита, у  виду  мањих  групација  или  Па1( дрвореда  
који  усмеравају  кретање  корисника  унугар  комплекса. Од  ових  површина  истичу  се  
парковски  уређене  површине  у  централном  делу  простора, затим  озелењени  простори  у  
југоисто tмом  и  западном  делу, уз  саму  границу  комллекса. 

Зеленило  целог  комплекса  има  значајну  декоративну  улогу, која  трсба  пајвише  
да  се  очитује  на  гірилазним  деловима, трговима  и  одморипЈтима . 

уз  просторе  за  одлагање  отпада, оделење  патологије, технички  блоІ( и  сл., треба  
засадити  густо  и  неПрозирно  зеленило , а  стазе  и  nутеве  који  воде  до  њих  одвојити  од  
болесничких. 

допуну  вегетације  спровести  партерном  и  декоративном  високом  вегетацијом  уз  
новс  објекте. Мање  слободне  површине  испред  објеката  уредити  прстежно  у  
геометријском  стилу, користећл  декоративни  травнати  партер, обогаћен  цветним  
грсдицама, украсним  шибњем  и  фонталама. 

Сви  паркинг  простори  треба  да  се  налазе  под  кроuјњама  одговарајућих  садница  
листопадног  дрвећа. На  овај  начип  ће  се  смањити  процепат  отворених, поплочаних  
простора. 

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

Запітитни  nojac y југоисточном  делу  комплекса, испред  nостојећег  објекта  
Института  за  хирургију, треба  формирати  од  нижег  дрвећа  или  високог  шибња, ради  
боњег  сагледавања  фасаде  објекта, који  је  културно  добро  под  прстходном  запітитом . 

Заштитни  појас  у  западном  делу  комплекса  клиничког  центра  представњаће  
комбинацију  парковски  уређене  зелене  површине  Н  паркинга  у  оквиру  і(Ojux ce 
плалирају  дрвореди . 

Зелевило  у  оквиру  других  цамејха  

Општегјадски  центар   

У  Оквиру  блогса  општеГрадског  центра  уз  Футоіпки  пут  зеленило  ће  бити  
распоређено  у  складу  са  наменом  и  структуром  објеката  на  парцели. Биће  заступњени  
разјгичити  видови  озелењавања  (декоративно  зеленило  на  травнатим  површинама, 
декоративно  дрвеће  у  отворима  са  розетама, озслењене  и  цветне  жардињере  и  сл.). 

Заједничка  блоковска  поврпіина  

Поставка  зеленила  заједничке  блоковсЈ(е  површине  (око  І(ула  уз  продужетак  
Улице  Новосадског  сајма) одиикује  се  садњом  висој(их  И  пирамидалних  форми  дрвећа  
са  јужних  и  западних  фасада  објеката  ради  заштитиће  од  превелике  осунчаности . 
Делове  према  саобраћајницама  и  паркинзима  одвојити  поставком  дрвећа  у  комбинцији  
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са  разним  Врстама  тпибла. У  отворсним  делопима  блоісовског  простора  намсњена  су  
места  за  окупЈЂаЊС  станара  и  игру  деце. 

У  опим  блоковима  треба  сачувати  квалитстна  стабла  и  обезбедити  их  од  будућег  
граДиЈшuіта, а  то  се  односи  и  на  Дрворсде  и  паркинт  просторе . 

На  делу  простора  уз  Футошки  пут  где  је  ппанирано  виuЈепородичцо  становање. 
као  једиiІствени  комплекс, гтланира  сс  изградња  објекта  полуатријумскот  типа, који  се  
поставња  по  ободу  ЈсомплеІсса . І-Іајмање  50% слободне  површине  парцеле  - комплекса  
мора  бити  озслењеко . 

Озелсњавање  ће  овдс  бити  спроnсдспо  у  Виду  формирања  кровнот  Ерта  изнад  
подземне  гараже, са  одговарајућом  вегетацијом  и  урбаним  мобилијаром . 

3елснило  Медицинског  факултета  (са  3аводом  за  транс bузију  крви)  

Простор  Медицинског  факултета  се  ј•јаслања  на  комплскс  Клиничког  цснтра, 
тако  да  се  зеленило  надовсзује  и  прожима  обе  намене. За  овај  простор  важе  услови  
озслењавања  као  и  за  Клинички  центар, имају, порсд  санитарно  хигијенсхсе , и  
дсlсоративну  функдиј  у. 

Постојеће  хортикултурно  уреење  овог  простора  је  скоријег  датума. 3аступлсј-тс  
су  младе  саднице  деісоративне  листопаднс  и  чстинарстсе  вететације. Озслењавање  у  том  
стилу  треба  и  наставити, уз  одговарајућу  допуну  декоративне  вегетадијс, партерног  
уређења  и  урбанот  мобилијара . 

6.10. Услови  за  изградњу  саобраћајпих  површипа  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  
обавезноје  попјтовање  одредби: 

- Закона  о  путевима  (,,Службсни  тласник  РС , бр.  41/1 8 и  95/18 
.- др. закон), 

Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  nутевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - уС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука  уС, 24/28, 41/18, 
41/18 - др.заісон , 87/1 8 и  23/19), 

- 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  тласник  РС,,, бр.  1 1 1/09, 20/15, 87/18, 
87/18 др.заІсон), и  осталим  заtсонима  и  правилницима  које  ретулиіпу  ову  област, 

- Правилиика  о  условима  које  са  аспекта  безбедносги  саобраlіаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елемспти  јавног  пута  (,,Службени  гласник  РС , број  
50/11), 

- Правилни iса  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изтраДње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалиднтетом , 
деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласнијс  РС , број  22/15), 

- Правилника  о  техдичким  захтсвима  за  заштиту  гаража  за  путничіе  аутомобиле  
од  пожара  и  еіссплозије  (,,Слу)ісбени  лист  СЦГ , број  31/05). 
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На  прелазима  бициклистичке  стазе  преко  коловоза  нивезтадионо  решење  мора  
бити  такво  да  бициклистичка  стаза  буде  увек  у  континуитету  и  у  Истом  нивоу  без  
ивичњака. 

На  прслазу  тротоара  гіреко  коловоза  (минималне  ширине  З  м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  оситураiза  
несметано  ісретање  и  приступ  особама  са  иНвалидитетом , деци  и  старим  особама  и  у  
складу  са  ЅRPЅ  U.А9.202, који  се  односи  на  несметано  кретање  инвалида. 

У  оквиру  тротоара  и  бициклилстичких  стаза  не  пројектовати  отворене  канале  за  
одвођење  атмосферских  вода, односно  не  пројсктовати  никагсве  препреке  у  оiсвиру  ових  
површина . 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  І(oju могу  
бити  и  у  боји, а  свс  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележапања  различитих  намена  
саобраћај nих  површина. Поред  облитсовног  и  визуелг-tог  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изтрадње  и  реконструкцијс  комуналних  водова  (инсталација). Колопоз  и  
бициклистичкс  стазе  завршно  обраl)ивати  асфалтним  застором. 

Најмања  іпирина  коловоза  која  је  планом  деталнс  регулације  предвиђенајс  5 м. 
Уже  су  само  понеке  унутарблоковскс  саобраћајнице  које  су  минималне  ширине  З  м. 
Радијуси  кривша  на  укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м, осим  
унутарблоковских  саобраћајница  где  могу  износити  и  З  м. На  саобраћајницама  где  
саобраћају  возилајавног  превоза  путника  радијуси  кривина  треба  да  су  минимајјно  8 м. 

Услови  и  пачип  обсзбеђивана  приступа  парцели  
Саобраћајпи  прикњучци  Клиничког  центра  иа  градску  уличuу  мрежу, плапирани  

cy ua слсдеhи  начuн: 

Из  улице  Новосадског  сајма: 3адр)кава  се  постојећи  приклучак  код  Улице  
дринска. Постојећи  прикњучак  комплексу  за  3авода  за  трансфузију  крви  планиранје  да  
се  измести  20м  у  правцу  запада. Овим  новим  приклучком  nриступаће  сс  и  планираној  
гаражи, а  рсзултат  оваквог  редіења  је  да  се  два  прикЈвучка  у  нспосредној  близини  сведу  
на  један. 

Из  Улицс  Николе  Кочића: 3адржавају  се  три  ііостојећа  прикњучка, а  оставња  се  
могућност  приступа  плаиираним  гаражама  из  ове  улице. 

Из  Улице  Футошка  задр)кава  се  постојећи  прикјвучаіс , а  планиран  је  приступ  за  
бuцикле  и  мотоцикле, код  улаза  у  паркинг  намењен  за  ову  врсту  возила. 

Из  Улице  Хајдук  Вењкова  задржавају  се  два  постојећа  ПрикЈЂучіса , а  планира  се  
пов  у  средишњем  делу  ове  улице. 

Сви  пешачки  прилази  се  задр)ј(авају, а  могуће  јс  планирати  нове  у  зависности  од  
потреба  Клинuчког  цевтра . 
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ГјарІсира tт.с  и  гаражирапе  возила  

Паркинзи  требају  битЈ{ урсђсни  у  тзв.,,перфорираиим  плочама , 
,,прсфабрикованим  танкостсІ-тим  пластичним  или  сличпИМ  елемејпима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обсзбсl)ују  условс  стабилности  подлоге, довозБнс  за  навожење  
возила  и  истоврсмено  омогућавају  одржавање  јјиског  растиња  и  смањење  отицање  
водс. Оии  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина. 

Изграцњу  паркннга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2005 којим  су  
дефиписане  мере  и  начин  обелсжавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  
паркирања. На  местима  гдс  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрилсм) према  
тротоару, ако  није  предвиђсн  зелени  појас, изградити  граннчиике . У  оквиру  
паркиралишта, где  је  то  планирано, рсзсрвисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  парј(инг  места  ітланира  по  једно  Дрво. Одговарајућа  зассна  садњом  висоІсог  
зелсиила  мо?ке  се  обезбсдити  и  око  планираних  паркинга. 

Такође  је  потрсбно  извршити  резсрвацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
тсхничким  сталдардима  планирања, пројсістовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретаие  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Слугсбени  гласник  РС , број  22/15) u ЅRPЅ  U.А9.204, који  сс  односи  на  
просторнс  потрсбе  особа  са  инвалидитетом . 

Гаражс  за  пугничке  аутомобиле  сс  могу  гјројсктовати  као  гараже  са  
аутоматизованим  системима  паркирања. Ови  системи  подразумевају  независнс, 
налредне  мсханичко-роботизоване  системе  паркирања  код  којик  је  упаркиравање  и  
испаркиравање  појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  
парісннг  систему. 

На  површини  и  фасадама  гарака  планира  сс  одговарајуће  партсрно  урсђење  и  
озелсњавање . У  случају  да  се  последња  етажа  планира  као  откривени  парісинг  простор, 
могућсјс  њено  наткривање  надстрсшницом  са  фотоналонстсим  панелима. 

У  гаражама  прсдвидети  прикЈБучке-пулионице  за  хибридна  и  електрична  возила. 

до  изградњс  објсiсата  гарака  прсдвиђсне  повргшнс  сс  могу  користити  као  
дефинисана  и  уређсна  паркиралигцта  са  зелснилом  у  оквиру  жардињсра  iсоја  се  након  
рсализације  гаража  Могу  изместити  или  лресадити . 

6.11. Мере  заіптпте  у  облаети  водпс  ипфраструхстуре  

6.11.1. СпабДеВахБс  водом  

Услови  за  изградњу  водоводхіс  мрсже  

Трасу  водоводне  мрсжс  полагати  у  зони  јавне  површине, измсђу  две  
регулационс  липије  у  уличном  фронту, no могућности  у  зсленом  појасу  једнострано  
или  обострано  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 
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Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставЈЂају  таг(о  да  
водоводна  мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друте  инсталацијс  и  
објеісге  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  оД  друтих  инсталација  и  
објеката  инфраструјсгуре  је  од  0,7 до  1 гп, а  вертикално  растојање  водоводне  мреісс  од  
других  инстајјација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споЈЂне  
ивице  инсталација  и  објеі(ата  инфраструктуре . 

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

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  објеката  изиоси  1,0 м, али  тако  да  не  угроіава  
стабилност  обј  еката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,21,5 ш  мерено  од  коте  терсЈіа, а  
на  месту  приХсњучка  новопланиралог  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  
на  дубину  постојећег  цевовода  

На  проласку  цевовода  испод  пуга  предвидети  заЈјјтитне  цеви  на  дужини  всћој  
од  ширине  пута  за  мин. 1,0 пі  оД  свахе  стране  

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

Изградњом  планиране  водоводне  мреісе  и  реконструкцијом  дотрајалих  азбест  
цементних  цевовода, обезбедићс  се  одговарајући  квајіитет  и  квантитет  снабдевања  
водом, са  мотућношћу  дање  надоградње. 

6.11.2. Одвођснс  отпадипх  и  атмосферских  вода  

Услови  за  изградпу  капализациопе  мрсжс  

Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  поврціине  између  две  
регулациоие  линије  у  удичном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  улuчнu 
фронт  шириод 2ом. 

Минимални  пречник  отпадне  канализацнје  је  250 мм, а  атмосферсісе  или  
заједничке  Ісанализације  300 mіn. 

Трасе  ісанализације  се  поставају  тако  да  задовоњи  проІІисана  одстојања  у  
односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонталцо  растојање  од  других  инсталација  и  објејсата  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1 м, а  вертикално  0,5 гп. 

Сви  објегсги  за  сакупњање  и  третман  отгта,дних  вода  морају  бити  
водонепропусни  и  заштићехји  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријскот  изливања. 
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Минималјга  дубина  изнад  тсаиалИзационих  цеви  износи  1,3 м, мсрено  од  горње  
ивице  цсви  (уз  нспуњењс  усЈІова  приклучења  индивидуалних  објската), а  на  мссту  
ПРИТСЈЂуЧКа  новоплаиираног  на  nостојећи  цевовод, дубину  пригсЈБучІСа  свести  на  дубину  
постојећег  Цевовода . 

На  Траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  1 б02О0 DN, a маіссимум  50,0 м. 

ИзградјLом  Јтланиране  канализационе  мрсже, као  и  рехсонструкцијом  ностојеће, 
обезбедиће  се  одговарајући  јСвалитет  и  квантитет  одвођења  отпадиих  и  атмосферских  
вода, са  могућногulіу  дале  надоградње. 

6.12. Мсре  запітите  у  области  еііергетскс  инфраструктуре  и  еЈІсктронсісцх  
ІсомуЈІиЈсацпја  

6. 12.1. Еле tстроепергетсіси  систем  

Као  заштиту  од  елеістромагнетног  зрачења  надземних  водова  и  као  запгтиту  
самог  вода  поштсвати  сигурносне  висинс  и  сигурпосне  удален0сти  из  Правипника  о  
техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  водова  од  1 kV до  400 kV. Такође  
попјтовати  Заасон  о  запгтити  од  нејонизујућих  зрачења  и  подзаконс iсе  aіne. Током  
изградње  електроенергетсхсог  вода  доЈЈази  до  трснутне  деградације  землишта  услед  
ископа  или  до  евентуалне  сечс  растиња  на  деоницама  nроласка  трасе  вода. Неопходно  
јс  због  тога, приликом  поставјБања  вода, укопавање  вртпити  у  ров, у  што  всћој  мери  
ручно, чимс  ћс  се  заијтитити  постојећа  вегетација  од  могућег  опјтећења . 

6.122. Систем  спабдсвап)а  топлотјіом  спергијом  

Током  изградње  гасопода  и  топловода  долази  до  трснутне  деградације  
земњишта  услед  ископа  или  до  евентуалнс  ссче  растиња  на  дсоницама  проласка  трасе. 
ј-Іеопходно  јс  због  тога, прилиісом  поставњања  топловода  или  гасовода, уiсопавањс  
вршити  у  ров, у  іuто  већој  мсри  ручно, чиме  ћс  се  заштитити  хтостојећа  вегетација  од  
могућег  опітећења. При  изградњи  мерно-рсгулационих  гасних  станица  (МРС) формира  
се  заіптитна  мрсжа  или  ограда  око  MPC іcoja мора  бити  удалсна  најмање  3м  од  
споњннх  зидова  МРС  и  висока  најмањс  2м. Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објеІсата  
мора  изноасити  најмањс  lОм  (за  нрнТиске  до  7 бара), односно  15м  (за  пригисгсс  веће  од  
7 бара). 

6.12.3. Елеістропсхсе  Ісомуникације  

У  току  егссплоатације  водова  елсктронских  комулитсација  нсма  негативног  
утицаја  на  животну  срсдину, а  у  тогсу  изградње  МО)ТСС  доћи  до  привремене  деградацИје  
земњишта  која  се  нсутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  
земњиштем . 

Антенске  стубове  и  базпс  сталице  пројектовати  у  складу  са  важећим  
праВилниЦима  и  техничісим  пропнсима. Обавезно  поштовати  све  одредбс  о  начину  и  
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периодима  испитивања, границама  излагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућих  
зрачења. 

7. СМЕРІIИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  IIА  
жиВотНу  СРЕДИНУ  НА  КИЖИМ  ХИЈЕРАРХHЈСКИМ  НИВОИМА  И  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  HPOЅEKATA НА  ЖиВОТТІУ  СРЕДИНУ  

Према  члалу  ј  б. Закона  о  сратешкој  процени  угицаја, Извештај  о  стратешкој  
процени  садржи  разрађене  смернице  за  плановс  или  програме  на  НИЖИМ  хијерархнјсјсим  
нивоима  које  обухватају  дефинисањс  потребе  за  израдом  стратепіких  процена  и  
процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспејсте  заштите  животне  
средине  и  друга  питал,а  од  значаја  за  процеиу  утицаја  на  животну  средину  планова  и  
програма  нижет  хијсрархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијсісе  стругсгуре, 
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  сісладу  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  ішв0тну  срсдину  плана  или  програма  випlсг  
хијерархијског  нивоа. 

За  све  пројсісте  iсоји  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  гјлана, утврђује  се  
обаізеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  ЖИВОТН  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
и  Уредбом  о  утврјјивању  Листе  пројеката  за  ісоје  је  обавсзна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  іcoJe ce може  захтсвати  процена  утицаја  на  животну  срсдuну, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  утицаја  на  )јсивотну  средину. 

Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садр)кајс  треба  радити  са  
цијвем  да  се  прикупе  подаци  и  предвиде  утицаји  на  здравјве  њуди, флору  и  фауну, 
зсмњиипе, воду, ваздух, материјална  и  ісултурна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  наведених  објеката, као  и  мере  којима  се  Јптетни  утицаји  могу  
спречити, смањити  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОКУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАј{А  (МОНИТОРИНГ) 

Успоставњање  система  праћења  компонената  )ісивотне  средине, је  део  стратешког  
определења  у  очувању  изузстних  прuродних  и  културно-историјских  врсдности  
природног  добра, уз  одрживо  коришћсње  обновњивих  природних  ресурса. Због  тога  
израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  
представња  један  од  приоритета  заштите  жпвотне  средине. Резултати  мониторинга  на  
најбоњи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбсђују  могућност  
адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетпх  активности  и  Тестирања  
исправности  утврђених  програма  заштите  и  развоја. 
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Hрема  члану  69. Закона  о  заштити  животне  средине  (Іслужбепа  гласник  РСТ , бр  
135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др.захсон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 
др.закон), цилеви  Програма  праћења  стања  )ІсИвотне  средине  су: 

06ез6еђеве  моииторинга ; 

- дсфинисање  садржинс  и  начиnа  врвіења  мониторивта ; 

одређивање  овлашћених  организација  за  обавњањс  мониторинга ; 

дефинисање  мониторинга  загађивача; 

- успоставњање  ивформационог  система  и  дефииисање  начина  достав.њања  
података  у  ци.њу  вођења  интеграЈiног  хсатастра  загађивача  и  

увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  ітрема  nрописаном  
садржају  извештаја  о  стању  животне  срединс. 

Основни  парамстри  хсоји  трсба  да  се  пратс  на  хтростору  у  обухвату  Плана  трсба  да  
обухвате  главне  компоненте  животне  средине: 

земњиште, 

- воду, 

- ваздух, 

буку. 

Поред  праhења  ових  основних  гіарамстара  животне  средине, прате  се  и  други  
параметри  Јсоји  указују  на  квалитет  животпе  средине, нпр. мониторинг  отпада. 

У  цињу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблсма, потребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  организације, кахсо  би  сс  створила  савремена  
мрежа  која  одговара  свим  европсiсим  стандардима , имајући  у  виду  да  јс  заштита  
исивотне  срединс  веома  важан  ссгмсвт  нашег  будућег  развоја  и  просперитета . 

МопитоІ)инг  зеіилпіпта   

Активности  на  мониторингу  квалитста  землишта  на  простору  у  обухпату  Плана  
подразумевају  праћсње  стања  и  промена  у  оквиру  следећих  парамстара  земњипгга: 

- физичтсо-хемијске  карактсристиісс  (општи  параметри: механички  састав, 
киселост, садр)кај  хумуса, садр)кај  уісупног  азота, садржај  ісалијума, 
фосфора  и  калцијума. Садржај  микрослемената : мавган, гвожђе, бакар  и  
цинтс), 

- михсробиолошісе  карактеристике  (сацржај  и  бројност  врста). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  вршити  у  континуитету  
дуги  низ  година, на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидснтна  угрогссност  
нараметара  стања  животне  средине. 
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Контролу  квалитета  земл,ијдта  потрсбно  је  спроводити  у  складу  са  3аконом  о  
заштити  животне  срсдине  ( Службсни  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), Правилником  о  
дозвоЈЂеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  3СМЈЂИШТ  и  води  за  
наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службсни  гласник  РС , број  23/94), 
Уредба  о  граничним  врсдностима  загађујућих , опасних  и  штетник  материја  у  земјБимту  
(,,Службени  тласник  РС  бр. 30/18 и  64/19). 

МопПтојІииг  водс   

Мониторинг  вода  врглп  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  животне  средине  
( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 72/09-др.зајсон, 43/11-УС  и  
14/16, 76/18, 95/19 , 95/1 8 - др.закон), 3аконом  о  водама  ( Службсни  гласник  РС ,, бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др.Заісон) и  другим  важећим  подзаконст(им  актима. 

Испитуј  у  се  следећи  параметри : темперагура  водс, тсмпература  ваздуха  (на  
терену), боја, мирис, видњиве  материје, рН, укупнс  сувс  материје , жарени  остатак, 
тубитак  жарењем, суспендоване  материје, таложне  Материјс, НРК, ВПК5 
(хомогенизован  узорајс), ВПК5 (филтриран  узорагс), амонијак, нитрати, узња  
(уГленотетрахлоридви  екстракт), сулфати, сулфиди, хдориди, гвожђе, феноли, 
детерџенти  (као  алкилбензол  сулфонат), натријум, укуnни  фосфор, укупни  азот, 
калијум, електролроводЈЂивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  Мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  nодатака  за  
прорачуне  пројеістовања  система  за  пречишћавање  отпадних  вода, као  и  за  
информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области. 

Мопиторинг  ваздyха  

Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  процевс  аерозагађења  на  основу  Мерених  или  
процењсних  података  и  добијања  информација  о  загађујућим  Материјама , 1(оје  
доспевају  у  атмосфсру  и  концснтрацији  отсо  извора  загађсња . 

І(онтролу  квалитета  ваздуха  треба  организовати  тако  да  сс  прво  изврши  
идснтификација  свих  могућих  присутних  Ііолутаната . Након  идентификације  
присутних  полутаната, потребно  је  организовати  систематско  испитивање  квалитета  
ваздуха, мерењем  коІІцентрације  присутних  загађујућих  материја. 

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  liе  се  вршити  у  сІсладу  са  
3аконом  о  Заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13), Урсдбом  о  
условима  за  мониторипг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службсни  гласник  РС , бр. 
1 1/10, 75/10 и  63/1 3) и  другим  важећим  подзаконским  актиМа  који  уређују  ову  област. 
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Монитоицг  бух(е  

Праhење  нивоа  букс  неопходио  је  извршити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  
буке  у  животној  средини  ( Службени  тласиик  РС , бр. 36/09 и  88/10), Правилником  о  
Методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  Мерењу  буке  ( Службепи  
гласник  рс,ј, број  72/10) и  др.подзаконским  актима  из  ове  области . 

Мопитојинг  отпада   

Мониторинг  отгтада  треба  вршити  ради  изнаЈтажења  оптимајтних  варијанти  за  
реііЈавање  саиације  насталот  отпада. 

У  цилу  правилног  управјвања  отпадом  неопходно  јс  идентификовати  свс  врсте  
отладних  матсрија  uoje hc ce тенерисати  и  класификовати  према  порсклу  (опасан  отпад, 
комунални  чврст  отпад, иНдустријски  отпад). Постлање  са  отпадним  материјама  треба  
да  буде  у  складу  са  3аконом  о  уттравњању  отладом  ( Службени  тласник  РС , бр.  36/09, 
88/10, 14/16 и  95/18 др.закон), Правилником  о  управњању  медицинским  отпадом  
(,,Службени  тласниІ( Рс  бе. 48/18), Правилником  о  начuну  и  постулку  управзвања  
фармацеутским  отпадом  (,,Службени  тласник  РС  бр.  49/19), и  остазјим  подзаконским  
аЈсгима. 

Предвиђање  промена  парамстара  квалитста  животне  средипе  ва  подручју  пдана  
На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  животне  

средине, мотуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптиматне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 

Подаци  о  стању  и  квалитету  ?кивотне  средине  првснствено  треба  да  буду  
усмерени  на  формирањс  информационих  основа  за  функционисање  систсма, што  значи  
планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  податаха  система  о  измереним  и  
утврђеним  вредностима  параметара  квапитета  свих  слемената  ?кивотне  средине. 

Припрема  и  хпвођсњс  прсвевтиввнх  ахстивпости  заштитс  ЖИВОТІІС  средипс  

Превентивнс  активности  на  заштити  )кивотне  средине  се  припремају  и  извршавају  
иа  основу  предвиlјања  промена  стања  животне  средине, и  лосредно, на  основу  анализс  
стања  и  квалитета  животие  средине. Припрсме  и  извођсње  превснтивних  активности  на  
заштити  животне  средине  треба  да  обухватају : 

оперативни  плап  превентивних  активности  заштите  животпе  средине, 

- израду  лланова  превснтивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 

- израду  nланова  потребних  ресурса  за  планиране  прсвентивне  активности  на  
зантити  животне  средине, 
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- припрему  неопходне  опсративне  докумснтације  за  извођењс  прсвеитивних  
активности, 

израду  подлога  за  надзор  и  контроку  извођења  превснтивних  активности  заштите  и  
контролу  квалитета  извршеиих  поступака  на  заштити  животне  срединс. 

9. ПРИКАЗ  КОРИШТІЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  Утицлјл  и  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примењени  мстод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглаіпавања  
процеса  пУІанирања  са  процесом  идентификације  проблема, предіога  решења  за  
спречавање  и  ублажавање , односно  предпога  мера  заштите  животне  срсдиле  у  свим  
фазама  израдс  и  спровођења  планског  документа. Мстодологија  се  базира  на  
поштовању  Закона  о  заштити  животне  срсдине, а  пре  свега  Закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  ( іСлужбсни  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10). 

Будуhи  да  су  досадашња  исхсуства  недовоњна  у  примсни  стратешкс  процене  
предстоји  решавање  бројних  проблема . У  досадапіњој  пракси  стратешке  процсне  
планова  присутна  су  два  приступа: 

1) технички: који  прсдстапња  проширење  методологије  процене  угицаја  
пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  принципе  
за  БТА  (процсну  утицаја  на  )lсивотну  средину), 

2) планерски: који  захтева  битно  другачију  методологију  из  слсдсћих  
разлога: 

- планови  су  знатно  сложенији  од  пројеката, баве  сс  стратешким  
питањима  и  имају  мање  деталних  информација  О  ?ІОІВОТНОј  
средини, 

- планови  се  заснивају  на  концепту  одр)хсивог  развоја  и  у  всћој  
мери  поред  СІСОЛОШкНХ  обухватају  друштвена  и  скономска  
питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  плансјсом  подручју  нису  примсњиве  симулационе  
математи tже  методе, 

- rіpu доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтерссованих  страна  н  
нарочито  јавіІости, због  tіera примењене  методе  и  рсзултати  
процене  морају  бити  разумњиви  уческицима  процеса  процеие. 

Због  навсдених  разлога  у  пракси  стратсшг(е  nроцене  користе  се  најчсшће  
експсртске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници, матрице, 
мултикритеријалиа  апализа, просторна  анализа, ЅWOT анализа, ДеЛфи  мстода, 
оцењивање  еколошког  капацитета, анапиза  лалца  узрочнопоследичних  веза, процена  
повредивости , процсна  ризика  итд. 

Као  резултанта  применс  било  које  методе  појавњују  се  матрице  којима  се  
испитују  промснс  које  би  изазвала  имплементац uја  плана  и  изабраних  варијанти . 
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Матрицс  се  формирају  успоставњањем  односа  између  цињева  пјіана, планских  рсшења  
Н  ЦИЈЂСВа  стратсшке  тхроцене  са  одговарајуђим  индиісаторима . 

У  ОЕОј  страТешІсој  ПОЦСHИ  примегЂена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  
развијана  и  допуЈbавана  у  Последњих  нејсолитсо  година  2 u Іcoja Je углавном  у  
сагласности  са  новијим  приступима  и  упутствима  за  израду  стратешке  процене  у  
Европстсој  Унији. 

Оптпти  методолошјси  поступаіс  Іcoju ce тсористи  прилијсом  израде  стратешјсе  
процене  и  припрсме  Извештаја  о  стратешІсој  процсни  састоји  се  из  неІсолико  фаза, и  то: 

дефинисање  садржаја  стратешкс  
проценс  — ѕcrcenіng фаза  

Дефинисање  обима  стратешгсе  
проценс- ѕсоріпg фаза  

дефинисањс  књучних  (битних) 
гіромена  

+ 
Процсна  у  ужем  сМисЛу  

Предвиђање  (саГледаване) 
послсдица  

ј,  
Одрсђивање  мера  

І(онтрола  и  рсвизија  

Ј, 
Имплсментација  

Стојанови1 П. , ГЈроцсна  утицаја  на  животну  срсдиву  и  услови  за  заштиіу  и  уналређење  животие  
срсдине, Сскторски  прилог  за  ,,Гснсралви  план  Приштине , ИАУС, 1996 
2 Стојановић  Б., УправЈbањс  животвом  средином  у  просториом  и  урбанистичком  планирању  - Стање  и  
перспетстивс, у  монографији  Новији  приступи  и  искуства  у  пјјавирању 1, ИАУС, 2002, стр. 1 19-140 
Стојановић  Б., Н. Сгіасић, Критички  осврт  на  примену  закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  жипотну  

срсдиІју  у  просторном  и  урбанистичком  планирању, ИЗГРАДЊА, Пр.1, 2006, cіp. 5-1 1 
A Ѕource Book on Ѕtrategіc Envіronmental Aѕѕeѕѕnіcnt ofTranѕport IпГтаѕtгuсttіге  PІanѕ  and Programѕ, 

Euі opean Cornmіѕіon DG TREN, Bwѕѕelѕ, October 2005 
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Анализирајући  лостугіак  израде  Извештаја, МО)КС  СС  закзњучити  да  се  оН  састоји, 
углавном  говорећи  из  четири  фазе: 

- позіазне  основе, аназтиза  и  оцеиа  стања, 

- процена  могућих  утицаја  на  животну  средину, 

- мере  заштите  )КИВОТКС  средине, 

лрограм  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  дстал,Јпіје  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  јІагласити  да  
свака  фаза  има  своје  специфипІости  и  никако  се  не  смс  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  животне  средине. 

Изветлтај  о  стратешкој  процени  ради  Сс  у  фази  израде  Плана  генералне  регулацијс  
радне  зоне  Запад  у  Новом  Саду. Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  
обезбеђсњем  учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  пре  
улућнвања  захтева  за  добијање  сагласности  на  Извештај  о  стратемкој  процени. 

Тешкоћс  при  пзради  Стратспікс  процене  утицаја  иа  животну  срсдиву  
У  процссу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утицале  иа  ток  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
караісгера  предметног  HnaІІa ua животну  средину. За  оцену  стања  животне  средине  
извршенаје  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  
лодручја, услова  надлежних  институција, природних  карактеристика , као  и  друге  
доступне  документадијс . 

У  поступку  израде  Извештаја, успоставњена  је  сарадња  са  заиuтересованим  
органима  и  организацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
послове  заштите  животне  средине. 

Уочсне  тсшкоћс, значајне  за  квалитетну  процену  стања  животне  срсдине  и  ток  
процене  утицаја  стратешког  карактера  су: 

- нспостојање  јсдинствене  методологијс  за  израду  Стратепіке  процсне  
утицаја  на  животну  средину, 

- непостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  животнс  средине  на  
простору  у  обухвату  плана, ла  су  сходно  томе  коришћени  подаци  за  
мониторипг  са  }гајближих  мерних  места, који  не  представњају  реалну  
слику  стања  )Кивотnе  средине  предметног  простора. 
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10. ЗАКЛУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратевцса  процејја  утицаја  Плаиа  reііepanііc регулације  Клини tхког  центра  
ВојВодпІјс  у  Новои  Саду  урађена  је  у  поступку  израде  Плана  генералне  рсгулацијс  
Клипичког  цептра  Војводине  у  І{овоі  Саду, на  осиову  Решења  о  изради  стратешке  
процене  плана  геіІералле  ретулације  КЈІиничког  цејітра  Војводинс  у  Новом  Саду, број  
V-35-142/19 од  04.04.2019. године, која  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  
стамбсне  гтословс. 

Примењена  методолотија  је  описана  у  претходном  поглавлу  и  сатласnа  је  са  
претпоставкама  које  су  дсфинисапе  у  оквиру  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  
угицај  а. 

На  осuову  валоризације  простора  и  процењених  утицаја  предложене  су  мере  
којима  сс  штетни  утицаји  моту  спрсчити, смањити  или  оттслонити . Мерс  заштите  
животне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  непосрсдно  окру?тсење, на  гтостојеће  и  
планиране  активностu и  мере  заштите  исивотнс  средине  које  се  односе  на  укупну  
инфраструктуру . 

На  основу  анализе  постојећих  намена  тсомуналне  опремњеносп  простора  плана  
и  планираних  аІстивности , процењени  су  угицаји  на  ваздух, землиште, подземне  воде, и  
у  складу  са  њима  утврђене  су  мере  затлтитс. 

Могуће  еколошко  оптерећење  животнс  среднне  зависи  од  реализације  
планиранихактивности , рсжима  коришћења  простора  и  предузимања  планираних  мера. 
У  оквиру  ове  стратешке  процене  посматрани  су  аспекти  рационалног  коришћења  
3емлишта  и  оправданости  инфраструтстурног  опремања  простора  плана  новим  
саобраћајним  површинама  или  новим  саобраћајним  решењима. 

Планско  решењс  усаглашено  је  са  доставњеним  условима  надлежних  
институција . 

П. КОРИШЋЕнА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

- 3акон  о  замтити  )KUBOTHC средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др. закон, 72(09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95(18, 95/18-др. загсон), 

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

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

- Уредба  о  утврђивању  Листе  пројеісата  за  iсојс  је  обавезна  гтроцсна  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  сс  може  захтевати  процсна  утицаја  на  животну  средину  ( Слуисбени  
гласник  рСј,, бр. 114/08), 
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3акон  о  заштити  ваздуха  (11Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 10/13), 

- Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  
гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13), 

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

- Заiсон  о  водама  ( Службсни  гласник  РСт , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-
др.закон), 
Уредба  о  граничним  врсдностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 
Уредба  о  граничним  вредностима  приоритерних  и  приоритетних  хазардних  
сулстанци  које  загађују  површинске  воде  и  ротсовима  за  њихово  достизање  
(,,Службсни  гласни iс  РС  бр.  24/14), 

- Урсдба  о  граничним  врсдностима  загађујућих  материја  у  површинстсим  и  подземним  
водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службеви  гласник  РС , бр. 
50/12), 

- 3акон  о  заштнти  од  буке  у  животиој  средини  ( Службени  гласпик  РС, , бр. 36/09, 
88/10), 

- Правилниіс  о  методама  мерења  бут(е, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гласнијс  РС , бр. 72/10), 

- Закон  о  управЈЂању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95118-
др. захон), 

- Правилник  о  начину  складитптења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Службени  гласнитс  РС , бр.  92/10), 

- Правиллик  о  условима  и  начину  сакупњања, сісладиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Службени  гласник  PCIІ,  
бр. 98/10), 

- Правилвик  о  управњању  медицинсІсим  отпадом  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр.  48/19), 

- Правилник  о  начиuу  и  лостутпсу  управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  
гласвик  РС , бр. 49/19), 

- Закон  о  заштити  природе  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 91/10-исправка  и  
14/16, 95/18-др.закон), 

- ЗаІ(он  о  културним  добрима  (Службени  гласник  РС , бр.71/94, 52/11 
- др. закон  и  

99/11 - др. закон), 

- План  квалитета  ваздуха  у  агломерацији  ,,Нови  Сад  за  период  2017.-2021 .године  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  49/18), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  
земњититу  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 30/18 и  64/19), 

55 



- Правилгтик  о  дозпоњсним  Количинама  огтасних  и  Штетни  материја  у  земјЂиіпту  и  води  за  ІІаводњаватге  И  Методама  њиховог  испитивања  (,,Сјјужбени  гдасник  РС  бр. 23/94), 

3акон  о  заајтитп  од  гіожара  ( Службепи  гласиик  РС , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 
- др.затсои). 

12. ГРАфИчІИ  П1ИЛО3и  

1. Ізвод  из  Генералног  плала  Града  Новог  Сад А4 
2. Орто-фото  сиимак  А4 
З. План  намене, регулације , јіивелације  и  саобраћаја  (извод  из  плана) 1:2500 
4. Инжењерско  - геолошјса  карта  А4 
5. Педојјошка  карта  А4 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАПОВЕ  
Број : У-35-716/19 
дана: 27. 08. 2020. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЈІАНА  ГЕпЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈІ  КЛИНИЧКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  
НОвОм  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕН  УТИЦАЈА  ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАдИЛ  КЛИНИЧКОГ  ЦЕНТРА  ВОЈВОДјШЕ  У  НОВОм  САДУ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрода  Нацрта  пдана  генералие  регулације  Клиничког  центра  Војводинс  у  Новом  
Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регудације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, обавњенаје  на  80. седници  Комисије  за  планове  
одржаној  23.01.2020. године  и  на  100. седници  одржаној  27.08.2020. године, са  гјочетком  у  09,00 
часова  у  згради  ЈП Еул. цара  Лазара  број  3, у  ведикој  сали  на  трећем  спрату. 

80. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисијс, Зоран  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић , члан  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, 
секретар  Комисије  за  планове . 
100. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Зорав  Вукадиновић, 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић , чданови  Комисије  и  
Нада  Мидић, секретар  Комисије  за  гјланове . 

Седници  су  прНсуствовали  и  представници  Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, Градске  управе  за  урбанизагт  и  грађевинске  
послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . 

Након  уводног  образдожења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбаниз Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, 
усвојена  на  XLІX седници  Скуппітине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. године  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Рсшењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  гевералне  регулацвје  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуалви  оквир  nлана  генералне  регулације  Кдиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  био  
je ua раном  јавном  увиду  у  периоду  од  03.06.20 19. године  до  17.06.2019. године . 

Нацрт  плана  генералне  регулације  Кдиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Кпиничког  центра  Војводине  у  Новом  
Саду  на  животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад. 



На  80. седници  одржаној  23.01.2020. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  
плана  генералне  регулације  Клиничісог  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  том  приликом  
констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  
изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 8 1109-исправка, 64/1 0 - УС, 
24/11, 121/12, 42!1З-УС, 50!13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19 и  37/19- др.Закон). 
Такође, Комисија  сматра  да  је  Извеіптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину, сачињен  у  
складу  са  чланом  12. Закона  о  стратеілкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  
гласник  Републике  Србије 1  бр.135/04 и  88/10). 

Комисија  сматра  даје  потребно  изврхпити  следеће  корекције  у  тексту  Нацрта  
- На  6. страни  текста  у  делу  ,,1 .2. Намена  земњишта  у  другом  ставу, потребноје  изврЈлити  
корекције  које  се  односе  на  услове  за  формирање  грађевинске  парцеле  јер  се  не  издвајају  
парцеле  под  објектима . 
- На  33. страни  теІсста  У  делу  ,,Правила  парцелације  у  другом  ставу  потребно  је  такође  
кориговати  правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  у  складу  са  усповима  у  делу  
,,9.3.2. Општеградски  
- Услове  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  ускпадити  са  дотавњеним  
мишњењем  Клиничког  центра  Војводине  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 
- Потребноје  услове  Електродистрибуције  имплементирати  у  Нацрт  плана. 
- Комисија  за  планове  прихвата  да  се  коригује  Нацрт  плана  на  основу  усмених  
консултација  обрађивача  са  представницима  ЈКП  ,,Новосадска  топлана . 

На  100. седници  одржаној  27. августа  2020. године, Комисија  за  нланове  разматрала  је  поново  
Нацрт  плана, који  је  коригован  у  складу  са  Извештајем  Комисије  са  80. седнице  од  23.0L2020. 
године  али  и  у  складу  са  усменим  консултацијама  представника  Службе  извршних  органа  Града  
Новог  Сада  и  представника  ЈП  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. Комисија  за  планове  
је  прихватила  корекције  Нацрта  плана  и  том  приликом  констатовала  да  је  Нацрт  плава  израђен  
у  складу  са  законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/1 8, 3 1/19, 37/19- др.3акон  и  09/20), али  да  су  потребне  корекције  текста  Нацрта  плана , 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  кориговати  биланс  површина  у  тачки  1,1.3. 
Нумерички  показатењи  јер  је  уочено  неслагање  у  табели  број  1 (површине  јавне  Намене) у  
односу  на  yіcynrіy nовршину  обухваћену  планским  документом . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратепЈкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  
животну  средину  могу  се  упутити  у  дајви  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 81/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.Закон  и  09/20). 



Извеппај  доставити ; 

ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
З. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбаиизам  и  заштіпу  животне  средине  
5.Архиви  

Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

ПредседНик  Комисије  

Раоња  Дабетић  дипл.инж.арх. дејан  Михајловић  

В.д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-716/19 
дана: 14.012021. године  
НоВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОЕАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВЦЦУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦЛ  клнничког  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  ноВОм  САДУ  И  
ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОДЕНИ  УТИЦЛЈА  ГјЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  клиничког  ЦЕНТРА  ВОЈВОДИНЕ  У  НовОм  САДУ  НА  

живОтНУ  СРЕДиНУ  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  113. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
14.0 1.2021 године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  I спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обраивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду. 

1 13. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић , председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић  члан  Комисије, Радосав  LНћепановић  члан  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду, усвојена  на  XLІX седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  10. маја  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  22/19) са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  Генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  ллана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  био  је  
на  раномјавном  увиду  у  периоду  од  03.06.2019. године  до  17.06.2019. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  реГулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
на  животну  средину, израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  80. седници  одржаној  23.01.2020. године  Комисија  за  планове  започела  је  стручну  контролу  
Нацрта  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  том  приликом  
констатовала  да  је  потребно  извршити  корекције  текста  Нацрта  плана  које  су  наведене  у  Извештају  
о  изврнЈеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Т-Говом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  Животну  средину  пре  излагања  најавни  увид. 

На  100. седници  одржаној  27. августа  2020. године, Комисија  за  планове  разматралаје  поново  Нацрт  
плана, којије  коригован  у  складу  са  Извештајем  Комисије  са  80. седнице  од  23.01.2020. године  али  
и  у  складу  са  усменим  консултацијама  представвика  Службе  извршних  органа  Града  Новог  Сада  и  
представника  Јп 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. Комисија  за  планове  је  прихватила  
претходне  корекције  Нацрта  плана  и  том  приликом  констатовајіа  су  потребне  додатве  корекције  
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текста  Г-Јацрта  плана  које  су  наведенс  у  Извештају  о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  

генералке  регулације  Клиничког  центра  Војводике  у  Новом  Саду  и  Њвештај  о  стратепжој  процени  

утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  

rіpe излагања  најавни  увид. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  са  Извештајем  о  
страте Lпкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  
на  животку  средину  изложенје  најавни  увид  у  периоду  од  1. децембра  2020. године  до  30. децембра  
2020. године  (чијеје  оглашавање  објав.њено  у  листу  двник1  од  1. децембра  2020. године). У  току  
јавног  увида  доставњеноје  06 (шест) примедби  штоје  обрађивач  плана  констатовао  у  Извештају  о  
спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  113. (јавној ) седници , одри(аној  

14.01.2021. године, (чије  оглашавање  је  објав.њено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) 
разматрала  Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генерапне  
регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду . 

У  затвореном  дслу  седнице, Комисија  је  І(онстатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  06 (шест) 

примедби  на  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводиве  у  Новом  Саду. 

Примедбе  су  доставили : 

1. Клинички  центар  Војводине , Хајдук  Ве.њкова  1, Нови  Сад, 

2. Едис  Џиновић, Паје  Маргановића  5, Нови  Сад, 

3. Анђелка  Златковић, Нови  Сад, 

4. Милан  Илијин , Миколе  Кочиша  16, Нови  Сад, 

5. Универзитет  у  і-јовом  Саду, Медицински  факултет, Хајдук  Ве.њкова  3, Нови  

Сад, 

6. Станари  улица  Миколе  Кочиша, Паје  Маргановића , Невесињске , 

Приштинске , Луја  Браја  и  дринске  у  Новом  Саду. 

Присдба  бр. 1  
(Подносиіац : Клинички  центар  Војводинс , Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  комплекс  Клиничког  центра  Војводине  и  састоји  се  из  7 тачака, 

од  1. 1. до  . 17. У  примедби  се  тра?ки  следеће: 

. 1. да  се  планирају  објекти  техничког  блока  (ТI и  Т2) као  и  ламеле  Б  и  Ц  Ургентног  центра  за  

које  постоји  грађевипска  дозвола ; узети  у  обзuр  да  се  у  склопу  реализације  ламела  Б  и  Ц  

предвиђа  реализација  великог  паркинга  на  простору  сада  планираном  за  централни  трг; 

1.2.За  објекте  који  се  планирају  за  уклањање  у  коначној  етапи  реализације  омогућити  

реконструкцију  и  адаптацнја ; 

1.З.Уколико  постоји  могућност  предвидети  ТС  на  зеленој  површини  између  главног  улаза  

у  кцв  и  угла  Хајдук  Вењкове  и  Футошке  улнце; 

1 .4. Предвидети  могућност  нзградње  зимске  баштс  између  објекта  Р4 и  РЗ; 
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L5. На  месту  ТС  на  улазу  у  кцв  из  правца  Улице  Миколе  Кочиша  изграђена  портирница ; 
ј  б 3а  планирани  немедицински  центар  (зона  изградње  1) предвидети  улаз  са  две  стране  и  

кроз  пасаже; 

1 .7. Омогућити  изградњу  сутеренске  етаже  за  објекат  немедицинског  центра; 
1 .8. Предвидети  енергану  на  парцели  број  7668 (целу  nарцелу  наменити  енергани  са  

пратећим  објеісгима): 
1.9. Омотућити  изградњу  сутеренске  етаке  за  планирану  гаражу  северно  оД  немедицинског  

центра; 

. I О. да  се  предвиди  да  се  све  инсталације  поставЈbају  у  подземне  канале/коридоре  ради  
лакше  експлоатације  и  одтр)кавања; 

1.11. Планирати  објекат  топле  везе  између  ламела  Б  и  Ц  и  Поликлинике  и  Клинике  за  
интерне  болести, у  складу  са  постојећом  грађевинском  дозволом ; 
Предвидети  евеналну  могућност  изградње  ламеле  д, у  складу  са  Мастер  планом  за  
Клинички  центар; 

i. iз. уз  објекта  техничког  блока  Т2 предвидети  простор  за  смештај  резервоара  за  
косеоник  до  50 тона; 

l .14. Планиране  зоне  изградње  предвидети  тако  да  нису  строго  дефинисане , како  би  се  
објекти  могли  прилагодити  важећим  стандардима  за  изгрању  болничких  и  пратећих  
објеката ; 

. 15. Нугчіерисати  све  објекте  у  комплексу  КЦВ  бројевима  из  Листа  непокретности ; 
1.16. У  тексђалном  делу  Плана  кориговати  ограничење  за  употребу  активних  соларних  

система  на  паркинзима, тако  да  се  омогући  максимално  (Технички  
изводиво)искориајћење  овог  обновѕbивог  ресурса; 

. 17. Предвидети  могућност  замене  постојећих  објеката  инфетсгивне  клинике  (објекти  8 и  
9) са  одређеиим  повећањем  поврінине  и  повезивањем  габарита  ова  два  објекта  (у  складу  
са  доставјБеном  скицом ) 

Комисија  за  плавове  делимично  прихвата  примедбу, а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неоснован , 
уз  образложење  дато  у  Извеіптају  обрађивача  о  спроведеном  јавЈіом  увиду, осим  за  део  
примедбе  под  Тачком  1.5 који  Комисија  за  плавове  прихвата. 

Примедба  бр.  2  
(Подносилац : Едис  Џиновић , Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  nарцелу  број  7579 која  се  налази  у  зони  резервисаној  за  објекте  
Клиничког  центра . Тра)ки  се  да  се  за  ове  објекте  планом  омогуће  интервенције  како  би  се  олакшало  
њихово  коришћење  до  привођња  простора  планираној  намени . Конкретно , тражи  се  могућност  
промене  намене  таванског  простора  у  стамбени , реконструкција  објекта  и  доградња  купатила  до  б  
м2 површине . 

Комисија  за  планове  прuхвата  примедбу. 
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Примедба  бр. З   
(Подносилац : Анђелка  Златковић , Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7659 која  се  налази  у  зони  резервисаној  за  објекте  
Клиничког  центра . Тражи  се  да  се  омогући  легализација  гараже, помоћног  објекта, као  и  подрума  и  
поткровња  стамбеног  објекта . Такође  се  тражи  да  се  изврши  конверзија  земјЂишта  на  коме  се  налази  
породични  објекат  у  приватну  својнну. 

КоNнісија  за  лланове  делиј%Іично  прихвата  приІиедбу , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  
неоснован , уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеиом  јавном  увиду. 

Примедба  бр. 4  

(Подносилац : Милан  Илијин, Нови  Сад) 

Примедба  се  односи  на  парцелу  број  7633 а  тражи  се  исто  као  у  примедби  број  2. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 

Примедба  бр. 5 
(Подносиоци : Универзитет  у  Новом  Саду, Медицински  факултет, Нови  Сад) 

Медицински  факултет  подноси  четири  примедбе  на  Нацрт  Плана: 

5.1. да  се  спратност  планираног  крила  према  Заводу  за  трансфузију  повећа  на  П+4, у  складу  са  
гіланираном  сгіратношћу  основног  габарита  објегста, као  и  да  се  у  делу  овог  крила  омогући  смештај  
студената  Медицинског  факултета  и  гостујућих  професора ; 

5.2. да  се  омогући  надоградња  зграде  Фармације  зајошједну  етажу, до  слратности  П+2; 

5.3. на  зеленој  површини  између  зграде  Фармације  и  комплекса  Клиничког  центра  планирати  објекат  
галенске  апотеке  габарита  око  100 м2 и  спратности  П+1; 

5.4. да  се  промени  намена  планираног  објекта  уз  продужетак  улице  Новосадског  сајма  тако  да  се  
уместо  за  доградњу  Завода  за  трансфузију  крви  Војводине  планира  за  студенте  стоматологије  
Медицинског  факултета , будући  да  се  објекат  планира  на  парцели  коју  користи  Медицински  
факултет  и  да  за  том  наменом  постоји  потреба ; габарит  и  спратност  објекта  се  могу  задр)кати, докје  
потребно  укинути  топлу  везу  са  Заводом  за  трансфузију . 

Комисија  за  планове  делимичпо  пріихвата  лримедбу, уз  образложеіћс  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду, осии  за  део  примедбе  под  бројем  5.4. 

Комисија  за  планове  прнхвата  део  примедбе  под  бројсм  5.4. С  ТИNг  да  сматра  да  је  Нацрт  плана  
потребно  кориговати  тако  да  се  укине  обавеза  обједињавања  дела  парцеле  7571/7 са  делом  
парцеле  7540/1. 
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На  113. (јавној ) седници  комисијс  за  плавове  подпета  је  допупа  примедбе  бр. 5 (за  део  прииедбе  
5.4) оД  стране  Покрајинског  еекретаријата  за  здравство . У  допуни  примедбе  се  тражи  да  се  дозволи  спратпост  објекта  п+2 на  парцели  бр. 7571/1 КО. Нови  Сад  ј  који  ће  у  потпуности  
одговарати  стандардима  и  омогућити  несметано  обавњање  делатности  Клинике  за  стоматологију  Војводине. 

Комисија  за  планове  прихвата  допуну  примедбе. 

Приuецба  бр. б   
(Подносиоци : станари  улица  Миколе  Кочигца, Паје  Маргановића, Невесињске, Приштинске , 
Луја  Браја  и  дринске  у  Новом  Саду) 

Станари  породичник  објеката  који  се  налазе  на  простопру  западно  оД  комплекса  Клиничког  
центра  Војводине  подносе  три  примедбе: 

а. првом  примедбом  се  тражи  исто  ШТО  И  у  примедби  број  2, за  цео  простор  на  
коме  се  налезе  постојећи  породични  објекти : 

b. да  се  не  планира  паркинг  уз  Улицу  Миколе  Кочиша  (најужном  делу  парцеле  
број  7663/1) већ  да  се  на  овом  простору  задржи  постојећа  зелена  површина  
коју  су  уредили  становници  постојећих  кућа, или  да  се  евентуално  паркинг  
планира  на  северном  делу  исте  парцеле, на  простору  на  ком  се  сада  планира  
зелена  површина; 

с. предлаже  се  да  улице  Миколе  Кочиша  и  Приштинска  будуједносмерне  осим  
за  возила  КЦВ  и  станаре  тих  и  околних  улица, као  и  да  се  поставе  лежећи  
полицајци . и  саобраћајни  знаци  ограничења  брзине . 

Прнмедбује  потписало  59 станара  предметног  подручја . 

Комисија  за  плаиове  делимичио  прихвата  примедбу , а  за  део  примедбе  сматра  да  је  неосновав , 
уз  образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавІІом  уВИД . 

*** 

Комисија  за  плаиове  сматра  да  је  потребво  текст  Нацрт  плаиа  кориговати  тако  да  се  из  текста  
Нацрта  избрише  могућност  одступања  до  10% y односу  на  хоризонталне  габарите  вланираних  
објеката  дефnнисапих  на  графичком  делу  Нацрта  nnana. 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи , Извепјтај  се  доставња  обрађивачу  плана  на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  he плански  документ  доставити  иаддежном  органу  градске  уараве  ради  упућивања  у  проедуру  доношења . 
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ПРЕдСЕдНиК4 ОМИСиЈЕ  

Раоња  дабетић , дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађинске  послове  
\ . Ј  

1 

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМиСИЈЕ : 

Васо  Кресовић , дипл.инж.арх. 

2. Нада  Милић. дипл.инж.арх.  

з . зоран  Вукадиновић , дипл .инж.саобр. 

4. Радосав  Шћепановић , дипл.ин)к.арх. 



РЕПУЕЛИКА  СРЕИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРЛД  ноВи  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕвИНсјЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-716/19 
дана: 1401.2021. године  
нови  сЛд  

ИЗВЕШТАЈ  о  УЧЕШЋУ  3АИНТЕРЕсОВјјј  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УтицАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦнЈЕ  КлиНwжог  ЦЕНТРА  ВОЈЋОдиНЕ  У  ноВом  САДУ  
НА  ЖИВОТнУ  СРЕДИнУ  

Извсштај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  израдило  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новот  Сада. 
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  18. Закона  о  стратешкој  процсни  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  13 5/2004 и  88/10), дана  1 8. 1 1 .20 19.године  доставила  Извеппај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничкот  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  заинтересоваиим  органима  и  организацијама  на  мишњење, и  то: Градској  управи  за  заштиту  јсивотне  средине, Заводу  за  запітиту  сгіоменика  културе  Града  Новот  Сада, Министарству  одбране  (Управа  за  инфрастругстуру ), Телеком  Србија, Јкп  ,,Информатика  МУП  Републиісе  Србије  (Сектор  за  ванредне  ситуације), ЈкП  ,,Водовод  и  канализација , ЈКП  ,,Градско  зеленило , ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , ЈП  Србијагас , ЈКП  ,,Новосадска  топлана , Јкп  ,,Чистоћа , јвп  ,,Воде  Војводиј-те  и  Покрајиі-гском  заводу  за  заштиту  прнроде. 
Од  позваних  органа  и  ортапизација  своје  мишњење  су  пре  јавног  увида  доставили: ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , Телеком  Србија, Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Министарство  одбране  (Управа  за  инфраструктуру ) Јкп  ,,Градско  зеленило , Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  ЈКп  ,,Информатика  МУП  Реnублике  Србије  (Сектор  за  ванредне  ситуације), ЈВП  ,,Воде  Војводине  Јп  Србијагас  Јкп  ,,Чистоћа  и  Покрајинском  заводу  за  заштиту  природе. 
Приститла  Мишњења  на  Извештај  о  стратепікој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  разМатрана  су  на  80. седници  Комисије  за  планове, одржаној  23.01.2020. године. Градоначелник  Града  І-јовог  Сада  је  дана  24. 1 1 .2020. године  утврдио  Нацрт  плана  генералне  регулације  Клиничјсог  центра  Војводине  у  Новом  Саду  и  изложио  га  најавни  увид  у  периоду  од  01. децембра  2020. године  до  30. децембра  2020. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  ИзвеШтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину. 



Михајлови- 

У  току  трајања  јавног  увида  није  било  примедби , гјредлога  и  сугестија  на  
Извепітај  о  стратепікој  продени  утицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  
Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратеіпкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  Новом  Саду  на  животну  средину  
одржанаје  на  113. (јавној) седници , одр?ј(аној  14.0L2021. године , заједно  са  расправом  
о  Нацрту  плана  генералне  регулације  Клини Lјког  цеј-јтра  Војводине  у  Новом  Саду. 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извепітај  о  
стратеілкој  процсни  угицаја  плана  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводинс  у  
Новом  Саду  на  животну  средину . 

Комисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извеіптај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плаиа  генералне  регулације  Клиничког  центра  Војводине  у  
Новом  Саду  на  животну  средину  заједно  са  Извештајем  і{омисије, сагласно  члану  21. 

3акоІја  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину , достави  Градској  управи  за  
заштиту  )І(ивотне  средине  ради  прибавњања  сагласностн . 

Вд  НАЧЕЛНША  
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