
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  I 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  
и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године, доноси  

ЗАКЈІУЧАК  

1. Скупнјтина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  І-јовом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC 
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  пре  излагања  најавни  увид  
са  120. седнице  од  1 1.03 .202 1. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  са  127. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  26.04.2021. године, као  
и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  
и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-90/2021-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

  

MЅc, Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр .  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/1 і , 121/12, 42/13 ус, 50/1 3 
—УС, 98/13 -ус, і 32/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службенн  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1. године , доноси  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  

110 Kv тс  нови  САД  3 - Тс  НОВИ  САД  4 у  новОм  САДУ  

УВод  

Планом  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 і 0 kV TC Нови  
Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту : План) обухваћен  је  локалитет  
Регионалног  центра  за  управње  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  
Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас . 

Планом  је  обухваћемо  подручје  површине  од  244,35 Iia y Катастарској  општини  (у  
дањем  тексту : КО) Нови  Сад  111. 

Планским  решењем  дефинишу  се  мере  које  ће  на  еколошки  прихватњив  начин  
обезбедити  квалитетан  ниво  комуналних  услуга, у  смислу  рационалног  корипіћења  
земњишта , опремњености  простора  неопходним  пратећим  објектима , потребном  
инфраструктуром  која  неће  угрозити  еколошки  капацитет  ширег  подручја, већ  омогућити  
да  се  простор  контролише  са  аспекта  управњања  отпадом  и  заштите  животне  средине . У  
том  смислу  на  локалитету  је  планиран  Регионални  центар  за  управњање  отпадом  у  чијем  
обухвату  ће  се  наћи  и  постојећа  депонија, чијаје  санација  такође  планирана . 

На  овај  начин  обезбедиће  се  адекватан  простор  за  одлагање  отпада  у  региону  за  
наредни  период, односно  за  наредних  40 година  и  то  од  2023. до  2063. године  у  складу  са  
важећом  регулативом . 

У  оквиру  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  су, у  складу  са  важећим  
прописима, планирани  садр)каји  и  инфраструктурни  системи  неопходни  за  ефикасно , 
одрживо  функционисање  депоније . 

ТЕКСТУАЛНИДЕОПЛАНА  

ј. ОПШТИ  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  
Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи . 
План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  

депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  ј-Іови  Сад  4 у  Новом  Саду, којује  донела  
Скупштина  Града  I-Iовог  Сада  на  XLV седници,  27. децембра  2018. године, и  објавњенаје  
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у  ,,Службеном  лисТу  Града  Новог  Сада , број  60/18, као  и  Решење  о  изради  стратешке  
процене  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC 
Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  број  У-35-836/2018 од  18. 
децембра  2018. године! 

Плански  основ  за  израду  Планаје  Генерални  іілан  града  Новог  Сада  до  2021. године  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06 - пречишћен  текст) (у  далем  тексту: 
Генерални  план), којије  потврдио  локацију  постојеће  градске  депоније  и  утврдио  смернице  
за  њено  проширење . 

Локалитет  депоније  је  поред  Генералног  плана  утврђен  и  осталим  плановима  виојег  
реда  и  то: Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
11/12 и  9/21), (у  дањем  тексту: Просторни  план) и  Регионалним  просторним  планом  
Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  лист  АПВ , број  22!і  1), који  су  дефинисали  
карактер  депоније  као  регионални . 

У  протеклом  периоду  задржавање  и  проширивање  постојећег  локалитета  депоније, 
односно  његова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  Новог  Сада  
северно  од  ауто-пута  Е-75 потврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратешка  документа  и  то: 
Локални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  54/10) и  Регионални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  26/12 и  службена  гласила  свих  наведених  општина ). 

2. Извод  из  планова  вишег  реда  

Извод  из  Генералног  плана  

,,депонија  отпадака  у  Новом  Саду  

Постојећа  депонија  комуналних  отпадака  налази  се  у  депресији  Велики  рит, 
североисточно  од  насења  Клиса, око  7 km удањена  од  центра  града. Планира  се  ширење  
депоније  у  правцу  истока  на  површину  од  око  19 ћа. 

Централни  положај  депоније  у  односу  на  град  и  околна  насења  омогућава  
организовање  збрињавања  комуналног  отпада  као  дугорочног  решења  за  сва  насења  на  
територији  Града  Новог  Сада. 

Планира  се  санитарно  депоновање  до  искоришћења  депоније . Са  становишта  
могућности  коришћења  овог  простора, постоје  услопи  како  за  депоновање , тако  и  за  
лоцирање  постројења  за  рециклажу  отпадака . Коришћење  постојеће  депоније  на  простору  
Великог  рита  условњено  је  посебним  режимом  коришћења  јер  се  у  непосредној  близини  
налази  насење  Клиса  и  производна  предузећа . 

Између  саобраћајница  и  депоније  планиранје  зелени  заштитни  појас. На  постојећој  
депонији  је  предвиђено  депоновање  искњучиво  комуналног  отпада. На  простору  депоније  
се  могу  третирати  и  друге  врсте  отпада . 

Стратегија  управњања  комуналним  отпацима  обухватиће  спречавање  стварања  
отпадака , изворно  сортирање , прераду  и  поновно  коришћење  и  депоновање , у  првој  фази  
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целокупног , а  у  другој  неискоришћеног  дела  отпада . Тиме  се  смањује  потребан  простор, 
опасност  и  токсичност  на  животну  средину . 

Извод  из  Просторног  плана  

,,Регионална  депонија  

Локална  самоуправа  Града  Новог  Сада  определила  се  да  се  на  постојећој  локацији  
депоније  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  изгради  регионална  депонија  на  основу  Одлуке  
о  изради  регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, ЖабаЈЂ, Србобран, Тсмерин  и  Врбас  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  45/10). 

Регионални  центар  за  управњање  отпадом  не  искњучује  друге  варијанте  
удруживања , што  ће  се  тачно  утврдити  после  потписивања  међуопштинских  споразума  и  
доношења  регионалних  концепција  управњања  отпадом . 

Интегрални  систем  управњања  отпадом  обухвата  сакупњање , трансфер , одређени  
третман , рециклажу , поnовњену  употребу  и  коначно  одлагање , на  начин  који  неће  утицати  
на  квалитет  животне  средине . 

Начин  уређивања  регионалне  депоније  дефинисаће  се  планом  детањне  регулације . 

Просторним  планом  планирани  су  заштитни  појасеви  око  депоније , а  у  приоритете  
у  области  запјтите  животне  средине  сврстаноје  управњање  комуналним  отпадом  који  треба  
да  обезбеди  рекултивацију  затворених  депонија  по  насењима  и  санацију  постојеће  
депоније , изградњу  санитарне  депоније , примарну  селекцију  и  рециклажу  сепаратног  
комуналног  отпада . 

З. Onuc границе  обухвата  Плана  

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

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  описа  број  1 на  пресеку  
планиране  источне  регупационе  линије  дП  100 и  планиране  северне  регулационе  линије  
приступне  саобраћајнице  у  КО  Нови  Сад  јјІ . дање, у  правцу  истока  граница  прати  северну  
и  северозападну  регулациону  линију  приступне  саобраћајнице  до  тачке  описа  број  2 на  
тромеђи  парцела  бр. 22, 23/1 и  3220 (пут). Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцелу  број  3220 
(nут) до  тромеђе  нарцела  бр.  3220 (пут), 1 13/1 и  90. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  
југоистока , прати  западну  границу  парцеле  број  90 до  тачке  број  описа  3 на  тромеђи  
парцела  бр. 90, 113/1 и  і 09/3 (пут). Од  тачке  описа  број  3 граница  скреће  у  нравцу  
североистока , пратијугоисточну  границу  парцеле  број  109/3, прелази  канал  Врбак, парцела  
број  3 175, наставња  да  прати  југоисточну  границу  парцеле  број  137 (пут), до  тачке  описа  
број  4 на  пресеку  са  границом  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Ченеј  на  потесу  Немановци . дање, 
границе  скреће  у  правцу  југоистока , прати  границу  КО  Нови  Сад  ІІI u kO Ченеј , затим  
границу  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Каћ  до  тачке  описа  број  5 на  тромеђи  парцсла  бр. 4579 (КО  
Каћ), 3223/4 (kO Ј-јови  Сад  Ј Iј) и  3300 (ДП  АІ  - Е75 у  КО  Нови  Сад  111), затим  прелази  у  
КО  I-јови  Сад  Iјј, прати  северну  регулациону  линију  дП  АІ  - Е75 до  тачке  описа  број  б  која  
је  на  тромеђи  парцела  бр. 102/2, 7/1 и  102/1 (пут). дање  граница  прати  источну  планирану  



4 

регулациону  линију  дп  ioo u долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  тачку  границе  
Плана. 

Планомје  обухваћено  24435 ћа. 
У  случају  неслагања  описа  границе  у  тексту  и  границе  приказане  на  графичком  

приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  размери  1:2500, меродаванје  
графички  приказ . 

4. Опис  постојећег  стања  

Градска  депонија  у  Новом  Саду  је  намењена  за  одлагање  неопасног  чврстог  отпада  
који  се  сакупња  на  територији  Града  Новог  Сада. За  депоновање  комуналног  чврстог  
отпада  користи  се  више  од  50 година  (од  1963. године). Налази  се  у  близини  раскрснице  
др)кавног  пута  ІА  реда  ознаке  АІ  - аутопут  Е-75 (државна  граница  са  Мађарском  (гранични  
прелаз  Хоргош) - Нови  Сад  Београд  Ниш  Врање  државна  граница  са  Македонијом  
(гранични  прелаз  Прешево)), (у  дањем  тексту : ДП  АІ) и  др)кавног  nута  і IA реда  ознаке  
102 (Кањижа  - Сента  Ада  - Бечеј  Темерин  - веза  са  државним  путем  100), (у  дањем  
тексту : дП  102), на  растојању  б  km од  центра  Града  Новог  Сада. Лоциранаје  у  природно  
благој  депресији . На  депонији  је  забрањен  пријем  и  третман  отпада  анималног  порекла, 
инфективног  медицинског  отпада, лако  запањивог  и  другог  отпада  који  има  карактер  
опасних  материја . 

Приступна  саобраћајница  повезује  комплекс  депоније  са  ДП  102. На  улазу  у  
депонијује  колска  вага  за  пријем  камиона  и  осталих  возила  која  довозе  отпад. Локацијаје  
обезбеђена  оградом, главном  и  помоћном  капијом . У  комплексу  се  налазе  следећи  
садр?каји : плато  за  прање  возила, плато  за  третман  и  привремено  складиштење  отпада  који  
није  предмет  третмана  у  постројењу  за  сепарацију  и  балирање  отпада, објекти  на  пријемној  
зони  намењени  за  административно  техничке  послове  пријема  и  отпреме  отпада  и  за  
боравак  радника, објекат  за  сепарацију  и  балирање  отпада  и  простор  за  депоновање  са  
интерним  саобраћајницама  и  дегазационим  бунарима  - сегменти  за  одлагање  отпада. 
Постојећа  депонијска  поња  организована  су  у  три  сегмента : источни, средњи  и  западни . 

Просторно  ограничење  за  развој  комплекса  регионалне  депоније  представња  
близина  објеката  у  Немановцима , постојећа  каналска  мрежа, односно  постојећи  
инфраструктурни  коридор  далековод , са  одговорајућим  заінтитним  зонама . 

Зеленило  

3елене  површине  у  границама  обухвата  Плана  заступњене  су  превасходно  у  
категорији  заштитног  зеленила  постојећег  комплекса  депоније  (заuітитно  зеленило  према  
дП  АІ  формирано  је  од  младих  садница  листопадног  дрвећа). 

Постојеће  зелене  nовршине  чини  углавном  самоникло  растиње, понека  групација  
високог  листопадног  дрвећа  и  забарене  површине . 

Саобраhајна  инфраструктура  

Приступна  саобраћајница  комплексу  представња  везу  дП  102. Интерним  
саобраћајницама  унутар  комплекса  депоније  се  стиже  до  одређеног  простора  на  депонији . 
Мрежа  саобраћајница  унутар  комплекса  је  прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  
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путничких  и  теретних  возила  се  о6авла  унутар  комплекса  депоније, а  коначна  мрежа  
унутрашњих  сервисних  саобраћајница  биће  утврђена  након  разраде  планског  решења  кроз  
пројектну  документацију . 

Водна  инфраструјпура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  комнлекса  депоније  врши  се  преко  градског  водоводног  ситема. 
Постојећа  водоводна  мрежа, у  оквиру  комплекса  депоније , реализована  је  делимично  и  
неодговарајућегје  профила . 

С  обзиром  на  неодговарајуће  капацитативне  карактеристике  постојеће  водоводне  
мреже, постојеће  снабдевање  водом  за  пиће  није  задоволавајуће ,  што  се  огледа  у  
неостваривању  потребног  притиска  у  водоводној  мрежи . 

Снабдевање  водом  за  техничку  потрошњу  врши  се  захватањем  воде  буіленим  
бунарима . Бунарима  се  захвата  водоносна  издан  и  у  оквиру  комплекса  реализована  су  три  
бушена  бунара. 

Одвоlіење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  депоније , спроводи  
се  сегјаратно  и  није  у  потпуности  и  на  задовоњавајући  начин  решено . 

Одвођење  отпадних  вода  није  решено  преко  постојеће  канализационе  мреже  у  
оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада, односно, отпадне  воде  се  решавају  
преко  септичких  јама. 

Атмосферске  воде  су  делом  оријентисане  према  постојећој  отвореној  каналској  
мрежи  у  оквиру  мелиорационог  слива а  део  се  дренира  у  подземле . 

Атмосферске  воде, прикуплене  ободним  отвореним  каналима , npe уnуштања  у  
отворене  канале  мелиорационог  слива делимично  се  примарно  третирају  на  
сепаратору  у  оквиру  комплекса  депоније . 

Енергетске  инфраструктуре  и  електронске  комуникације  

На  подручју  постоји  делимично  изграђена  електроенергетска  и  гасоводна  
инфраструктура , као  и  инфраструктура  електронских  комуникација  које  задовоњавају  
потребе  садашњих  корисника  простора . 

Преко  подручја  прелази  три  далековода  110 kV који  имају  дефинисан  заштитни  
појас  који  је  у  важећем  Плану  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  
северном  делу  града, дуж  путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр . 30/14, 35/19 и  9/20), (у  дањем  тексту : План  генералне  регулације ) ужи  него  што  
је  то  прописано  3аконом  о  енергетици  (,,Службени  гласник  РС . бр!  145/14 и  95/18 др! 
закон). Важећим  Планом  генералне  регулацијеје  такође  дефинисан  коридор  за  регионалне  
гасоводе  високог  притиска  (већег  од  16 bar) koju cy y међувремену  измештени  у  нови  
енергетски  коридор  северно  од  подручја .  Главна  мерно-регулациона  гасна  станица  ,,Нови  
Сад  2 којаје  изграђена  у  западном  делу  подручја  више  није  у  функцији! 
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јј. ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  целине  

гјростор  у  обухвату  Плана  са  може  поделити  на  следеће  просторне  целине : 

- Регионални  центар  за  управлање  отпадом , 
- заштитно  зеленило  и  
- пословни  комплекс . 

1.2. Намена  землишта  

У  складу  са  регионалним  карактером  депоније  процењује  се  да  ће  на  дспонију  до  
2063. године  бити  одложено  око  7.500.000 м3  отпада. Отпад  пристигао  на  депонију  обрађује  
се  механичко -биолошким  третманом  што  условлава  одређено  смањење  његове  запремине . 
У  складу  са  наведеним  капацитетима  планиран  је  комплекс  Регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  укупне  поврјлине  око  214 ћа, са  планираним  депонијским  поњима  
укупне  поврпјине  око  62 ћа. 

У  функцији  депоније , поред  депонијских  поња  планирани  су  следећи  садржаји : 

- управна  зграда, 
- улазна  партија  (портирница , колска  вага, дезобаријера ), 
- противпожарни  резервоар , 
- паркинг-простор  за  запослене , 

простор  за  складиштење  и  простор  за  третман  грађевинског  отпада, 
- рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  примарно  сепарисаног  отпада, 
- простор  за  механичко-биолошки  третман  (МБТ) отпада, 

простор  за  боравак  радника , манипулативни  плато, простор  за  одржавање  
возила , 

- простор  за  разврставање  отпада, балирање  отпада  и  секундарне  сировине  и  
- простор  за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин  и  
- садржаји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  пречишћавање  отпадних  

вода, трафостанице , бунари  техничке  воде  и  др.). 

На  обухваћеном  простору, поред  наведених  садржаја ,  nланиране  су  и  површине  за  
решавање  стационарног  саобраћаја  (отворени  паркинзи  и  гараже), објекти  и  постројења  за  
одржавање  комуналних  возила, као  и  зелени  заштитни  појасеви , чија  је  основна  улога  
зајнтита  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  који  се  налазе  у  
непосредном  окружењу . 
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Позиције  и  димензије  простора  за  све  наведене  појединачне  садржаје , зеленило , 
паркинг-просторе , дати  су  оквирно  и  могућаје  њихова  корекција  и  другачија  прерасподела  
унутар  целокупне  зоне  садржаја  у  функцији  депоније , а  у  оквиру  Планом  дефинисаних  
параметара . 

1.3. Нумерички  показатењи  

Табела  број  1: Нумејички  показатењи  
Намена  Површина  (ћа) 

пословни  комплекс  0,72 
објекти  у  комплексу  Регионалног  
центра  за  управњање  отпадом  5 50 

постојећа  депонијска  поња  22,93 
планирана  денонијска  поња  са  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  
вода  и  платоом  за  инертни  отпад  

64,53 

заштитно  зсленило  на  површинама  
јавне  намене  105 50 

заінтитно  зеленилао  на  површинама  
осталих  намена  14 90 

канали  и  ретензије  11,60 
гМРс  0,06 
насип  0,06 
саобраћајнице  18,55 
укуПНо  244,35 

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  површинејавне  намене  разграничене  од  осталих  намена. Од  целих  и  
делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  за  површинејавне  намене, односно  
за  улице, према  графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  
размери  і  :2500. 

Површинејавне  намене  су: 
- Регионални  центар  за  управњање  отпадом : целе  парцеле  бр .  113!3, 114/5, 115, 

1 і7, 118/1, 118/2, іј8lЗ, 119/4, 119/11, 119/14, 119/15, 120/3, і2014, 120/5, 123/1, 123/2, 
123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 135/1, 135/2, 136/2, 136/3, 
138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. 148, 149, 150, 151, 152. 153, 154, 155, 156/1, 
і 59/1, ІбО, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 171,172, 173, 174,175, 177/1, 178/3,197/1, 
197/7, 197/8, 197/іб, 199/1, 3177/2, 3177/5, 3222/3 и  делови  парцела  бр. 106/1, 106/3, і 07, 
109/3, 113/1, 119/1, 119/12, 119/13, 120/2; 

- запјтитно  зеленило : целе  парцеле  бр. 103/2, 20 1, 202, 203, 204 и  3223/4 и  делови  
парцелабр .7/1, 102/1, 102/2, 104/1; 
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- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 205/2, 206, 207/3, 210/2, 210/3, 3221 и  
делови  парцела  бр. 20, 21, 22, 96/3, 102/1, 102/2, 104/1, 106/1, 109/1, 113/1, 3220; 

- канали  и  ретензије : целе  парцеле  бр. 104/64, 113/5, 113/6, 113/8, 139, 197/11, 
197/13, 198/1, 200/5, 208, 209/1, 3177/3 и  делови  парцела  бр. 106/3, 107, 109/3, 113/1, 
119/1, 119/12, 119/13, 120/2, 3175/1, 3176/1; 

- главна  мерно  регулациона  станица: део  парцеле  број  104/1. 

У  случају  неусаглашености  наведених  бројева  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3, важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  
односу  на  осовине  улица  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела . Осовине  улица  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака. 

2.2. План  нивелацијс  

План  нивелације  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , 
нивелације  и у  размери  1:2500, приказанје  оријентационо  и  није  обавезујући , 
а  коначно  решење  нивелације  ће  се  дефинисати  детањнијом  разрадом  кроз  пројектну  
документацију , али  се  не  смеју  прећи  максималне  коте  депонијских  поња. 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Простор  унутар  обухвата  Плана  се  ослања  на  дП  102. Постојећи  приступни  пут  се  
реконструише  и  уводи  у  комплекс  депоније  и  у  оквиру  њега  су  планиране  интерне  
саобраћајнице , приступни  путеви  и  паркинзи . Саобраћајно  решење  унутар  комплекса  
депоније , приказано  је  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја , 
нивелације  и у  размери  1:2500, могуће  је  кориговати  у  складу  са  коначним  
решењима  комплекса  (диспозицијом  садр?каја  и  објеката). 

Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза) је  3,5 rn u 6 м. 
Решење  саобраћаја  је  прилагођено  функционалној  шеми  депоније  и  обезбеђује  

етапну  реализацију . 

3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевања  водом  за  пиће, односно , снабдевање  водом  за  противпожарну  заппиту  
и  технолошке  потребе, планира  се  преко  одвојених  водоводних  система . 

Снабдевање  водом  за  пиће   
Снабдевање  водом  за  пиће, простора  обухваћеног  овим  планом , решиће  се  преко  

планиране  водоводне  мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  
Новог  Сада. 

Планира  се  рејцавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  100 гпм, која  ће  се  повезати  на  постојећу  нримарну  водоводну  мрежу, 
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профила  д  300 мм, која  представња  доводник  воде  за  насење  Ченеј , односно , на  доводник  
воде  за  потес  Немановци , профила  О  100 мм, 

Планирана  водоводна  мрежа  обезбедиће  потребе  водоМ  за  пиће  за  све  објекте  који  
имају  потребе  за  истом, реализоваће  се  као  независна  водоводна  мрежа  са  свом  
припадајућом  опремом  и  араматуром . 

Снабдевање  водом  за  противпожарну  зајптиту , односно, за  технолошке  потребе   
Снабдевање  водом  за  противпожарну  заштиту, односно , за  технолошке  потребе , 

решиће  се  преко  планиране  водоводне  мреже  са  пратећим  објектима  (бунар  и  резервоар ), 
за  ову  намену. 

Планирана  водоводна  мрежа  реализоваће  се  као  прстенаста , минималног  nрофила  
100 мм, са  одговарајућим  бројем  надземних  и  подземних  хидраната , као  и  свом  

припадајућом  опремом  и  арматуром  које  захтевају  противпожарни  услови, односно ,  да  би  
се  у  случају  потребе  користила  успешно  за  противпожарне  потребе . 

Планира  се  реализација  бушеног  бунара  са  припадајућим  резервоаром , минималног  
капацитета  10 llѕ, за  захватање  технолошких  вода  из  подземња . Бунар  је  оnремл)ен  
одговарајућом  хидромашинском  и  електро  опремом . 

Ре)ким  и  количине  захватагг)а  подземне  воде, бушеним  бунарима , биће  дефинисан  
посебним  условима  од  стране  надлежног  органа . 

Бунаром  захваћена  вода  складишти  се  у  планираном  резервоару  за  технолошку  
Воду . Запремина  резервоара  је  од  100 до  150 пі3, односно,  према  услову  да  обезбеде  
довоњну  количину  воде  за  заштиту  од  пожара. Резервоар  је  опремњен  са  одговарајућом  
хидромашинском  и  електро  опремом . 

Противпо )карна  заштита  покрива  целокупан  простор  депоније . 
І-Іа  простору  радне  зоне, а  у  оквиру  комплекса  депоније, планира  изградња  

прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  заштиту  са  поставњањем  одговарајућег  
броја  споњних  и  унутрашњих  хидраната . Споњни  хидранти , на  овом  делу  простора , могу  
се, поред  функције  гашења  пожара, користити  за  прање  платоа , саобраћајница  и  опреме . 
Заштита  од  пожара, овог  дела  простора, употпуниће  се  и  одговарајућим  бројем  мобилних  
апарата  за  гашење  пожара . 

На  простору  тела  депоније  планира  се  изградња  прстенасте  водоводне  мреже  за  
противпожарну  заштиту, која  се  пола)ке  између  насипа  планиране  косине  деноније  и  
манипулативних  саобраћајница  и  са  поставњањем  одговарајућег  броја  споњних  хидраната , 
на  одговарајућем  међусобном  растојању . 

Планирана  водоводна  мрежа  за  технолошке  потребе  ослања  се  на  водоводну  мрежу  
за  противпожарну  заштиту  и  преко  ње  се  снабдевају  техничком  водом  објекти  који  имају  
потребу  за  истом , и  то  пре  свега  перионица  и  постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода. 

Трасе  планиране  водоводне  мреже  за  пиће  и  водоводне  мреже  за  противпожарну  
заіптиту  и  технолошке  потребе , прилагодиће  се  положају  постојећих  и  планираних  објеката  
и  планираној  намени , као  и  условима  који  произилазе  из  планиране  намене  и  биће  прецизно  
дефинисани  кроз  израду  пројектно  техничке  документације . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, простора  обухваћеног  овим  планом, биће  
решено  сепаратно , односно, планирају  се  одвојени  систсми  за  одвођење  санитарно-
фекалних, технолошких  и  атмосферских  вода. 
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Планирано  уређење  комплекса  депоније  претпоставња  реализацију  свеобухватних  
техничких  решења, која  ће  омогућити  квалитетно  управњање  санитарно-фекалних  и  
технолошким  отпадним  водама  као  и  одвођење  атмосферских  вода, на  начин  да  се  искњучи  
могућност  било  каквог  загађења  подземних  и/или  површинских  вода. 

Одвођење  санитарно-фекалних  отпадних  вода  

Одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  
канализациове  мреже  за  отпадне  воде, профила  О  250 мм, која  ће  прикупњене  отпадне  
воде  оријентисати  према  префабрикованом  уређају  за  пречишћавање  отпадних  вода . 
Пречишћена  отпадна  вода  ће  се  упустити  у  отворени  Мелиорациони  канал . 

Појединачни  објекти  са  малом  количином  отпадних  вода, као  и  објекти  којеје  тешко  
повезати  на  планирани  канализациони  систем  за  отпадне  воде, исте  могу  реuіавати  локално , 
преко  водонепропусних  септичкихјама . 

Одвођење  технолошких  отпадних  вода  

Одвођење  технолошких  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  канализационе  
мреже  за  технолошке  отпадне  воде, профила  О  200 мм, које  су  настале  нрањем  опреме  и  
простора, погона  за  МБТ, као  и  из  рециклажног  дворишта . 

Прикупњене  технолошке  отпадне  воде  преко  планиране  црnне  станице  ће  се  
оријентисати  (потисни  вод  канализације  минималног  профила  О  100 мм) према  локалитету  
за  пречишћавање  отпадних  вода. Пречишћене  технолошке  отпадне  воде, на  овом  
постројењу , ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Одвоћење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина   

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина  
решиће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, профила  од  О  300 
до  О  500 мм  и  преко  два  сливна  подручја . Атмосферска  вода, пре  упуштања  у  отворену  
каналску  мрежу, биће  третирана  на  сепаратору  нафтних  деривата . Упуштање , на  
сеnаратору  третираних  атмосферских  вода  и  упуштање  истих  у  отворену  каналску  мрежу  
планира  се  преко  црпних  станица . 

Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  површина   

Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  новршинаоријевтисаће  
се  на  зелене  површине . 

Атмосферске  процедне  воде   

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атмосферске  воде  кроз  тело  
депоније , заједно  са  водом  везаном  у  комуналном  отпаду, прихватиће  се  планираним  
хоризонталним  дренажним  системом! дренажни  систем  се  поставјЂа  на  водонепропусну  и  
нивелационо  уређену  површину , која  представња  дно  санитарне  депоније! дно  санитарне  
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дспоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  (максимални  нпв  75,89 м  
Н.В!)! 

Процедна  вода, прикупњена  дренажним  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора ), минималног  профила  250 мм, за  процедне  воде  и  дање  до  припадајуће  црпне  
станице, која  исту  транспортује  на  постројење  за  нречишћавање  процедних  вода. 

Планира  се  реализација  б  (шест) засебних  касета  за  одлагање  отпада , које  ће  бити  
технолошко -функционалне  целине. Касете  представњају  независна  сливна  подручја  и  
планира  се  да  се  свака  касета  одводњава  са  по  2 (две), односно, са  укупно  12 црпних  
станица . 

Свака  касета  саставленаје  од  б  (шест) дренажних  поња  (подкасета ). Ове  подкасете  
ће  бити  одвојене  зечијим  насипима , тако  да  ће  се  према  пречистачу  одводити  само  
процедна  вода  из  подкасете  у  експлоатацији , док  ће  се  атмосферска  вода  из  празних  
подкасета  у  највећем  делу  испарити . 

Пречишћавање  процедних  отпадних  вода  

Пречишћавање  процедних  отпадних  вода, предвиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  
планира  реализација  постројења  за  предтретман , односно , за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода . Одабир  технологије  пречишћавања  биће  условњен  загађењем  процедних  
отпадних  вода  које  ће  се  пречишћавати  на  постројењу . 

делимично  пречишћене  процедне  воде  на  предтретману  пречишћавања , враћају  се  
рециркулацијом  на  тело  деnоније . 

Преостале  процедне  воде, пре  упуштања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
морају  бити  потпуно  пречишћене  и  мора  се  обезбедити  потпуна  заштита  

реципијента  од  било  каквог  загађења . 

Атмосферске  воде, са  постојеће  саниране, рекултивисане  и  затворене  депоније  и  са  
планираних  затворених  касета  нове  депоније   

Атмосферске  воде, са  постојеће  саниране , рекултивисане  и  затворене  депоі iије  и  са  
планираних  затворених  касета  нове  депоније, планира  се  преко  отворених  атмосферских  
ободних  канала  распоређених  око  депоније  и  преко  дренажних  цевовода , профила  
250 мм, који  се  поставњају  по  ободу  депоније , а  реализација  ове  канализације  прате  
динамику  затварања  депо iiије, односно , касета  депоније . 

Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  затворене  и  рекултивисане  депоније  нису  
загађене  и  представњају  кишне  воде  које  се  могу  без  посебног  третмана  усмерити  према  
реципијенту , односно , у  постојећу  мелиорациону  мре)ку. 

Предвиђа  се  одвођење  условно  чистих  атмосферских  вода  и  вода  насталих  
снижавањем  подземних  вода, преко  постојећих  отворених  канала  у  оквиру  комплекса  и  
отворених  канала  који  функционишу  у  оквиру  мелиорационог  слива  ,,Врбак , са  
планираним  проширењем . 

У  цињу  зајлтите , надзора  и  одржавања,  постојеће  отворене  мелиорационе  каналске  
мреже, дефи iiише  се  заштитни  појас  уз  отворену  каналску  мрежу, ширине  5 м, обострано  
и  мерено  од  ивице  канала . У  овом  појасу  могу  се  градити  једино  интерне  саобраћајнице  
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које  ће, поред  своје  примарне  функције , вршити  и  функцију  радно-инспекционе  стазе, ради  
одржавања  канала. 

Омогућава  се  делимично  зацевњење  постојеће  отворене  каналске  мреже, у  оквиру  
Мелиорационог  слива према  условима  имаоцајавних  овлашћења . 

Ограда  комплекса  депоније  мора  бити  мобилног  карактера  на  деловима  прилаза  
отвореној  каналској  мрежи, а  ради  пролаза  механизације  у  цизву  одржавања  исте . 

Омогућава  се  реализација  и  других  објеката, у  области  водне  инфраструктуре , који  
ће  бити  неопходни  приликом  реализације  и  уређења  депоније , али  исти  морају  бити  
потврђени  израдом  наредне  пројектне  документације , а  према  посебним  условима  од  
стране  имаоцајавних  овлашћења . 

Пројектно  техничка  документација  која  је  израђена  у  току  поступка  израде  Плана  
представња  документациону  основу  овог  планског  документа . 

Планом  су  дати  оквирни  капацитети  канализационе  мреже, док  ће  се  коначни  
капацитети , као  и  трасе  канализационе  мреже  и  пратећи  објекти  дефинисати  кроз  израду  
пројектно  техничке  документације . 

Подземне  воде  

Меродавне  нивое  nодземних  вода  треба  дефинисати  адекватним  истражним  
радовима  и  мерењима  пре  и  у  току  израде  пројектне  документације  уређења  комплекса  
депониј  е. 

Према  до  сад  расположивим  nодацима  о  кретању  подземних  вода  на  подручју  
депоније , и  према  анализи  подземних  вода  у  Генералном  пројекту  максималан  ниво  
подземне  водеје  75,89 м  н.в. којије  осмотрен  2006. године . 

Планом  се  предвиђа  реализација  одговарајуће  пијезометарске  мреже, која  ће  
омогућити  мониторинг  (мерење  и  контролу  квалитета ) подземних  вода, пре  реализације  
као  и  током  експлоатације  депоније . 

У  експлоатационом  периоду  nодатке  о  кретању  подземне  воде, потребно  је  
усаглашавати  са  режимом  радом  мелиорационог  слива односно , нравилним  
режимом  рада  пумпне  станице треба  утицати  на  снижавање  нивоа  подземних  вода  
а  нарочито  у  време  повишених  нивоа  подземне  воде. 

3.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  потрошача  биће  
трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту : ТС) ГјО/35 (20) kV ,,Нови  Сад  4, 

 ТС  110/20 
kV ,,Нови  Сад  9 и  TC і  іО/20 kV ,,Римски  Нјанчеви . Од  ових  објеката  ће  полазити  20 kV 
мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  мрежајавног  осветњења  и  нисконапонска  
0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  снабдевање  
електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

део  подручја  је  покривен  електроенергетском  мрежом, а  планирана  изградња  
имплицираће  потребу  за  додатним  капацитетима . до  планираних  објеката  потребно  је  
Изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  мреже, а  у  случају  потреба  за  већом  
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ангажованом  снагом  изградити  нове  ТС. Нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  
објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  
регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката, у  приземлу  објекта, а  будућа  
20 kV мрежа  ће  се  градити  подземно! Свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  
ширине  минимално  3 м  ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . На  
просторима  планиране  изградње  потребно  је  изградити  и  инсталацију  јавног  осветњења , 
Такођеје  потребно  каблирати  постојећу  надземну  20 kV u 0,4 kV мрежу  која  прелази  преко  
планираних  објеката  и  садржаја  депоније . 

Преко  подручја  прелазе  следећи  1 10 kV далеководи : 

- далековод  110 kV број  175 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4, 
- далековод  iio ку  број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  9, 
- далековод  110 kV број  1005 ТС  Нови  Сад  3 —ТС  ТЕ-ТО  Нови  Сад. 

Сви  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  
регионалне  депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  далековода  1 10 kV изван  
комплекса  депоније , уз  напомену  даје  реконструкцију  далековода  неопходно  извршити  пре  
почетка  било  каквих  радова  на  проширењу  регионалне  депоније  у  заштитном  појасу  
далековода . Према  условима  Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд  због  
изградње  нове  ТС  1 10/20 kV y радној  зони  насења  Каћ, од  далековода  број  1005 планира  се  
изградња  два  нова  далековода  1 10 kV која  би  се  по  nринципу  улаз-излаз  повезала  са  новом  
ТС  110/20 kV. Плански  основ  за  измештање  постојећих  и  изградњу  иових  далековода  је  
овај  план, а  услови  за  њихову  изградњу  и  заштиту  су  дати  у  одењку  8. ПРАВИЛА  
УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА . 

На  свим  далеководима , могуће  су  реконструкције , адаптације  и  санације  у  сврху  
одржавања  и  ревитализације  система . 

У  случају  градње  у  заштитном  појасу  далековода  потребна  је  сагласност  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд , при  чему  важе  следећи  услови : 

сагласност  се  даје  на  Елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 
садр)кај  Елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  прописа . 

Претходно  наведени  услови  ва?ке  приликом  израде : 

- Елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  
далековода ; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  вода  од  
крајњег  фазног  проводника  за  далеководе  напонског  нивоа  110 kV; 

- Елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала ; овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  
насењености  подручја, потребноје  анализирати  на  максималној  удањености  до  
1000 nі  од  осе  далековода ; 
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Елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
гЈитагuу  оптички  каблови); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отгіорности  
тла  и  населености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  
удањености  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  
водова . 

У  близини  далековода , а  ван  заијтитног  појаса, потребноје  размотрити  могућност  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

- nотенцијалне  планиране  објекте  од  електропроводног  материјала  и  
- нотенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неогтходно  ако  

се  користе  оптички  каблови). 

Предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  средстава  заштите , галванских  
уметака  чији  је  изолациони  ниво  виши  од  граничних  вредности  утицаја, изоловање  
надземних  делова  пластичним  омотачима  и  слично . 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  планираних  објеката  са  
пратећом  инфраструктуром  и  уколико  се  утврдијавни  (општи) интерес  планираног  објекта, 
потребноје  извршити  измештање  (рекострукцију  или  адантацију ) далековода  уз  сагласност  
и  услове  које  ће  прописати  Акционарско  друштво  , Електромрежа  Србије  Београд . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
гасификационог  система  и  употребом  локалних  топлотних  извора  и  обновливих  извора  
енергије . У  обухвату  Плана  постоје  следећи  објекти  у  надле?кности  Јавног  предузећа  

- Градска  гасна  мрежа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђена  од  челичних  цеви; 
- Мернорегулационе  станице  (МРС) ,дИП  и  ,,Пангас . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  Главне  мерно-
регулационе  гасне  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  1ј , која  се  налази  северно  од  обухваћеног  
подручја . Планирани  објекти  у  функцији  депоније  ће  се  снабдевати  преко  планиране  мреже  
притиска  до  4 bar, односно  у  случају  захтева  за  већим  количинама  топлотне  енергије, преко  
гасоводне  мреже  притиска  до  16 bar u изградњом  планиране  МРС  у  западном  делу  
подручја . Планирани  објекти  у  функцији  депоније  се  могу  снабдевати  и  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  енергента  који  не  утиче  гптетно  на  животігу  средину, као  и  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије . За  гасоводе  средњег  притиска  и  МРС  (мерно-
регулационе  станице ) потребно  је  поштовати  услове  који  су  наведени  у  Правилнику  о  
условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  нриродног  гаса  гасоводима  притиска  до  
16 bar (,,Службени  гласник  РС , 

 број  86/15). 
Преко  југозападног  дела  подручја  прелази  нафтовод  дунав  (Бачко  Ново  Село) - ј-іови  

Сад  (ознака  ДЊОј ). Нафтовод  има  свој  заштитни  коридор, који  износи  30 м  лево  и  десно  
од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозвоњена  изградња  објеката  за  рад  и  становање, а  остали  
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објекти  се  могу  градити  у3 услове  и  сагласност  гtредузећа  које  о6авла  делатност  
транспорта . Планира  се  изградња  нове  трасе  нафотовода  ДН-О1 у  новом  енергетском  
коридору  који  је  дефинисан  на  подручју  јужно  и  северно  од  ДП  АІ . Постојећи  нафтовод  
ДН-О1 ће  остати  у  земли  конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  
новоположене  трасе  (који  условлавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  
активирати  као  алтернативна  варијанта  постојећегтранспортног  система. Када  се  реализује  
нафтовод  дН-О1 у  новом  коридору , изградња  објеката  у  постојећем  коридору  могућа  је  
само  уз  услове  и  сагласност  ТРАНСНАФТА  Ад  Панчево . 

Обновњиви  извори  енергије  

Соларна  енергија   
Пасивни  соларни  системи  

дозволава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  не  рачуна  код  индекса  
изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  поболшава  енергетска  ефикасност  
објекта. Код  објеката  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  оријентације  поред  стакленика  
дозволава  се  примена  осталих  пасивних  система  - ваздушних  колектора , Тромб-
Мишеловог  зида  и  сл. 

Акпіивни  соларни  системи  

Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  могу  се  
поставњати  под  следећим  условима : 

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката , 
где  просторно -технички  услови  то  дозвојЂавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
па[[елима; 
површинејавне  намене  - на  стубовимајавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама , за  
осветњење  рекламних  паноа  и  билборда , за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , 
на  елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  
стајалишта  и  сл .); 

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

(Хидро  Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  и/или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставлају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  исклучиво  на  парцели  инвеститора , удалене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. 
Обавезноје  извести  упојне  бунаре . Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  
или  изливање  на  отворене  повр nіине . 
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Енергија  биомасе  и  биогаса  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  објеката  
коришћењем  брикета, пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  локалним  
тоnлотним  изворима . 

У  склопу  депоније  комуналног  отпада  планира  се  изградња  постројења  за  третман  
прикупњеног  депонијског  гаса! 

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

3.4. Мере  енергетске  ефикасности  

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

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

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

- 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  употребјЂавати  енергетски  ефикасна  
расветна  тела; 

- 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; 

уградити  аутоматски  систем  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  
у  објекту ; 

поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила . 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  прописаиа  снергетска  својства . Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  и  прилаже  се  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе. 
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За  све  јавне  објекте  постоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  ЦИЈL уінтеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(даЈLинско  грејање  и  хлађење, водовод , јавна  расвета, угіравњање  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  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чвориінта  у  цињу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  даЈLе  поставњање  мултисервисних  nлатформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  кабинети  се  могу  
поставЈLати  на  осталом  земњишту , као  и  најавној  повріnини, у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 

Уколико  се  поставЈLају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . УдаЈLеност  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  кабинети  
поставњају  на  осталом  грађевинском  земњиіпту , потребно  имје  обезбедити  колски  гіриступ  
ілирине  минимално  З  м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  
тачака , као  и  поставњање  система  за  видео-надзор , у  оквиру  регулација  површина  јавне  
намене  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  
осталих  површина  (на  објектима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  ,,отворена  
(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. 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 . 

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

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

- антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  фасадне  
површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, односно  
скупштине  станара; 
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антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставјвати  на  антенске  стубове  на  парцелама  објеката  у  
функцији  депоније  и  заштитном  зеленилу ; базне  станице  поставлати  у  подножју  
стуба, уз  изградњу  оптичког  проводног  кабла  до  базне  станице ; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области, као  и  препорука  светске  здравствене  организације ; 
уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система; 
за  поставлање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  
надлежне  управе . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Савремена  депонија  по  уређености , треба  да  представла  простор  са  елементима  
уређења  слободних  површина  који  се  примењују  код  већине  индустријских  комплекса . У  
односу  на  величину, поједине  намене  унутар  депоније , стране  света, природне  факторе  и  
околне  просторе  потребноје  успоставити  баланс  и  принципе  уређења . 

Простор  депоније  у  Новом  Саду, у  основном  концеnту  озелењавања , обухвата  три  
различита  сегметна  обраде : 

- хортикултурно  уређење  на  улазном  делу  и  око  објеката  депоније, 
- фиторемедијацију  сегмената  одлагања  и  
- подизање  зеленог  заштитног  појаса . 

Хортикултурно  уређење  планира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката : управне  
зграде, хале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  простори, платои  и  
рециклажна  дворишта  потребно  је  да  су  међусобно  одвојени  високим  дрвећем  и  живим  
зеленим  оградама . декоративно  зеленило  планира  се  уз  управну  зграду . дуж  
саобраћајница  и  паркинга  ппанирају  се  дрвореди  од  високе  лишћарске  вегетације . дрвореде  
поставити  у  складу  са  положајем  инфраструтурних  коридора . Травњаке  засновати  од  
отгіорних  врста  трава  и  редовно  их  одржавати  (заливање , кошење, прехрањивање ). 

Рекултивација  подразумева  комплекс  мера  заштите  животне  средине  која  има  за  
цињ  да  спречи  ерозију  површине , неконтролисано  разношење  отпада, поремећаје  у  
декомпозицији  отпада  и  издвајању  гасова, као  и  неравномерно  слегање  терена. 

Поступак  рекултивације  поделенје  на  техничку  и  биолошку  фазу. У  фази  техничке  
рекултивације  се  на  претходно  формирани  терен  наноси  слој  одговарајућег  супстрата  
(наногцење  новог  педолошког  слоја  на  супстрат  од  деnонованог  материјала  занітићеног  
водопропусном  глином  и  сл .), са  цилем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  вегетације . 
После  депоновања  отпадака  врши  се  засипање  земњом  и  нивелисање  у  благом  нагибу  ради  
одвођења  вишка  атмосферске  воде . Најболаје  мешавина  песковитог , глиненог  и  хумусног  
материјала . 3емња  за  засиnање  се  узима  са  позајмипјта , алије  потребно  водити  рачуна  да  
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се  не  деградира  само  позајмиште . Органске  материје  подлежу  декомпозицији  и  лаганој  
стабилизацији . Процес  минерализације  у  депонији  траје  до  шест  година . Периодично  
затравњивање  сваког  сегмента  потребно  је  из  функционалног , санитарног  и  естетског  
разлога . 

У  биолопікој  фази  се  заснива  вегетациони  покривач, уз  примену  неопходних  мера  
које  треба  да  олакшају  и  убрзају  покретање  педолошких  процеса , Биолопіка  рекултивација  
започиње  како  је  предвиђено  одмах  по  завршеној  техничкој  рекултивацији . С  обзиром  на  
то  да  се  сетва  семена  може  обавити  на  почетку  или  на  крају  Вегетационог  периода, 
активности  претходне  фазе  треба  ускладити  са  тим . 

Ливадска  вегетација , у  условима  правилне  неге, обезбеђује  континуирану  
покровност  површине  земњишта, као  и  равномерну  покровност  слоја  rіo целој  његовој  
дубини  корењем  и  жилама . Овим  се  обезбеђује  заштита  од  ерозије , унапређује  се  структура  
земњишта, обогаћује  се  угњен  диоксидом  и  тако  се  оно  сменом  годишњих  циклуса  
одумирања  и  обнавњања  вегетације  обогаћује  хумусном  компонентом  која  се  затим  
повезује  у  органо  минерални  комплекс . 

Затравњивање  новоформираних  површина  (завршни  планум  и  косине) извршиће  се  
травном  смешом  вишегодишњих  трава  (енглески  њуњ, обична  ливадарка,јежевица , црвени  
вијук, зубача, жути  звездан). 

Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  општој  концепцији  везивања  
новоформираних  површина  вегетацијом . Касније  је  могуће  размишњати  и  о  промени  
културе , што  зависи  од  будуће  намене  третиране  поврпіине , али  способност  
самообновњивости  омогућује  опстанак  травног  покривача  и  после  наведеног  периода. 

Нове  објекте  намене  која  није  компатибила  депонији  могуће  је  градити  тек  након  
десет  година  од  затварања  депоније, а  према  будућој  планском  документацији  која  ће  бити  
рађена  за  овај  простор. Пре  озелењавања  и  изградње  објеката  потребно  је  обавити  
педолошко , геохемијско  и  геостатичко  мерење . 

По  функцији , поло?кају  и  величини  површина  у  границама  депоније  на  западном  
делу  подручја  Плана  планира  се  подизање  интензивііијег  зеленог  заштитног  појаса  око  200 
nі, најужном  око  80 м, са  северне  стране  око  40 м  и  заnітитно  зеленило  са  источне  стране  
ширине  чак  преко  400 м. Укупна  површина  под  заштитним  зеленилом  (заштитни  појас ) 
износи  98,6 ћа, што  представња  чак  43 % од  поврnіине  комплекса  Регионалног  центра . На  
овај  начин  је  Регионални  комплекс  максимално  запјтићен , тако  да  не  постоји  могућност  
било  каквих  утицаја  садр)каја  депоније  на  окружење . 

Зелени  заштитни  појас  формиран  у  виду  прстена, треба  да  садржи  у  највећем  
проценту  високо  листопадно  дрвеће, затим  средње  високо  и  Високо  шибње  и  мањи  
проценат  четинара . Овде  треба  да  су  заступњене  врсте  отпорне  на  неповоњне  утицаје  
средине  у  складу  са  анализом  педолошког  супстрата  и  нивоа  подземних  вода  на  
обухваћеном  подручју , различите  висине, разгранатости  и  вегетационог  опсега . Планира  се  
коришћење  следећих  врста: багрем, топола, брест, јавор, врба, бреза, дафина, спиреа  и  сл. 
Већи  део  простора  треба  да  заузима  шумска  вегетација . 

У  северозападном  делу  обухвата  Плана, у  зони  изградње  објеката  у  функцији  
депоније , планира  се  учешће  зеленила  које  ће  представњати  део  зеленог  заштитног  појаса  
(зеленог  прстена) око  депоније, чија  је  основна  улога  заштита  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  дивњих  врста  које  се  напази  у  непосредном  окружењу . Планира  се  
садња  високе  лишћарске  вегетације  која  ће  бити  распоређена  у  зависности  од  просторне  
организације  и  позиције  објеката  и  инфраструктурних  садржаја . Прилазе  и  улазе  могућеје  
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нагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  слободних  зелених  површина  попунити  
високом  вегетацијом  у  највећој  могућој  мери . 

У  цилу  запітите  биодиверзитета  аграрних  површина  и  квалитета  животне  средине , 
ради  спречавања!смањења  ширења  буке  и  емисије  загађујућих  материја  у  околни  простор , 
неопходно  је  подизање  заштитног  зеленила  унутар  граничног  дела  обухвата  планског  
гiростора . Приликом  подизања  заштитног  зеленила  са  улогом  вишефункционалног  пуфер  
појаса  потребноје  следеће : 

- зелене  површине  повезати  у  целовит  систем  зеленила , уз  одговарајућу  
разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегетације  
заштитних  појасева; 

- учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  најмање  20 % (оптимално  50 
%), а  примену  четинарских  врста  (максимум  20 %) ограничити  само  на  
интензивно  одржаваним  зеленим  површинама  (под  локалним  климатским  
условима  липјћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  и  
побоњшању  урбано-руралне  климе); 

- избегавати  корипјћење  инвазивних  врста; 
- изоловањем  функције  саобраћаја  приликом  формирања  заштитног  зеленила  дуж  

границе  простора  према  фреквентним  саобраћајницама  избегавати  садњу  врста  
са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  ?кивотиње , а  јавне  паркинг  просторе  
равномерно  покрити  високим  лишћарима . 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолошким  и  хидролошким  
карактеристикама  терена : 

простор  за  озелењавање  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  утицаји  депоније  
не  окружење  најефикасније  смањују , укњучујући  подизање  и  одржавање  зеленила  
читавом  дужином  nриобала  водотока!канала; 
план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања : плавјЂеност  
терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  мочварних  и  ливадских  
станишта); 
што  већи  проценат  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  где  се  неће  
вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  активности , на  
простору  чијаје  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  површинамаје  очувати  
до  момента  отпочињања  радова . 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  обезбеди  исклучење  приступа  ситним  
глодарима  и  другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  приступа  
и  у  периоду  након  завршетка  рекултивације  (присуство  травне  вегетације  на  
ревитализованој  повр nіини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  тровања). 

Испод  инфраструктурних  коридора  користити  ниску  и  партерну  вегетацију . Шкарпе  
канала  обрадити  ливадским  травњацима . 

Високу  вегетацију  уз  петлу  на  дп  ni обликовати  у  складу  са  брзинама  кретања  
возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраћаја  и  информационих  табли . 
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5. МЕРЕ  И  услоВи  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  кУлТУРНих  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  

У  непосредном  окружењу  Регионалног  центра  евидентирано  је  станиште  
заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA 18 y оквиру  кога  није  дозволено  
исnуштање  непречишћених  и  неiiотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  
опасних  материја , одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, узимање  
землишта  за  радове  на  депонији , као  ни  обавњање  активности  које  нису  у  складу  са  
очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  природних  вредности . У  појасу  од  200 м  од  
наведеног  станишта  пројектним  решењима  максимално  обезбедити  примену  мера  заштите  
станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  утицаја  загађења, светлости  и  
буке. Овим  планом  су  у  цињу  заштите  станишта  NЅA 18, a y његовој  запјтитној  зони  око  
планираних  садржаја  Регионалног  центра , дефинисани  зелени  заштитни  појасеви . 

У  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  дефинисани  су  следећи  услови: 

услов  за  проширење  тела  депоније  је  да  се  дно  налази  изнад  коте  максималног  
нивоа  подземне  воде, уз  примену  савремених  грађевинско -техничких  решења  и  
најбоњих  доступних  техника  којима  се  спречава  продирање  загађених  вода  са  
тела  сметлишта , система  одводних  канала  и  пречистача  у  окружење ; 
не  планирати  грађевинско -техничка  и  друга  решења  којима  се  трајно  нарушавају  
карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  интегритет  станишта  и  
опстанак  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста, 
планирање  динамике  коришћења  простора  за  изградњу  Регионалног  центра  
вршити  фазно, коришћење  забарених  површина  размотрити  у  последњој  фази  
планирања  Регионалног  центра  и  
постојеће  забарене  површине  у  обухвату  Плана  и  уз  његове  рубове, које  нису  у  
фази  коришћења  за  изградњу  тела  депоније  и  других  садржаја , очувати  у  
максимално  могућој  мери, кроз  спречавање  њиховог  засипања  и  затрпавања . 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолошким  и  хидролошким  
карактеристикама  терена : 

- план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања : 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта), 

-	 високо  зеленило  садити  дуж  виших  рубних  делова  депресије, а  унутар  депресије  
очувати  исконску  вегетацију  коју  треба  одржавати  редовним  коіпењем , 

- фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  коришћења  
инвазивних  врста, 
што  већи  проценат  постојеће  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  где  
се  неће  вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  
активности , на  простору  чија  је  намена  запiтитно  зеленило , а  на  осталим  
површинамаје  очувати  до  момента  отпочињања  радова . 
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3абрањено  је  упугнтање  непречишћених , односно  недоволно  пречишћених  
отпадних  вода  у  водопријемник . Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  
правилима  одвођења  и  пречишћавања  отпадних  вода  и  према  захтевима  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). 

динамику  контроле  угрожавајућих  параметара  у  подземним  водама  планирати  
зависно  од  осетливости  подручја  на  загађивање . гјоставити  најмање  један  пијезометар  
према  станишту  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  онемогући  приступ  ситним  глодарима  и  
другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  приступа  и  у  периоду  
након  завршетка  експлоатације  (присуство  травне  вегетације  на  ревитализованој  површини  
може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  тровања). 

Приликом  поставлања  стубова  далековода , користити  најмању  неопходну  
површину  за  поставњање  стопе  стубова  и  околно  барско  земњиште  након  радова  вратити  у  
првобитно  стање . 

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

Према  условима  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
подручју  обухваћеном  Планом  нема  заштићених  културних  добара  нити  регистрованих  
објеката  под  претходном  заштитом , али  се  у  непосредној  близини  налази  више  
археолошких  локалитета . 

У  складу  са  чланом  109. 3акона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр! 
71/94, 52/1 1 

- др . закон, 99/1 1 др. закон  и  6/20 
- др. закон), извођач  радоваје  дужан  да  ако  

у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова, наиђе  на  археолошка  налазишта  или  
археолошке  предмете, одмах  без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надле?кни  завод  за  
заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  
сачува  на  месту  и  у  положају  у  коме  је  откривен . 

6. МЕРЕ  и  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЋЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услоВи  

Геолошке  карактеристике  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1:100!000 лист  Нови  Сад) геолошку  грађу  
ширег  подучја  терена  чине  седименти  квартара , у  чијој  су  подини  неогени  седименти . 

На  Слици  1 приказана  је  геолошка  грађа  шире  околине  истражног  подручја  са  
припадајућом  легендом . 
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Слика  1: Прегледна  геолошІ? арта  ширег  истражног  подручја  
(извор: офг  Лист  Нови  Сад  L 34-100, 1:100 000) 

Легенда : аlр  - алувијални  седименти : пескови ,шзвункови  прашинасти  пескови , фација  
поводња  и  корита; aііі  алувијалне  органогене  барске  глине  и  пескови , фација  стајачаІ  

Инжењерско -геолоніке  карактеристике  

На  основу  литературних  података  у  оквиру  истражног  простора, могу  се  издвојити  
инжењерскогеолошке  јединице  које  се  одликују  одређеним  геомеханичким  
карактеристикама . 

На  профилу  терена  у  зони  истраживања , у  оквиру  алувијалног  седиментног  
комплекса, издвојене  су  следеће  инжењерскогеолошкејединице : 

- рецентне  творевине , 
- комунални  отпад  (Н), 
- алувијални  комплекс , 
- шзвунак  и  песак . 

Пројекат  санације,  рекултивације  и  загварањадспоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІ DROЅFERA DOO - Веоіп  
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Површина  захваћена  депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  84,3 ћа. Одлагање  
смећа  врпіено  је  без  претходне  припрсме, селекције  и  контроле . У  хидролошком  смислу, 
обухваћени  простор  депоније  смештен  је  у  зони  хидрауличке  везе  подземних  и  
површинских  вода. 

Посматрајући  микролокацијски , релативно  је  уједначене  дебјЂине , од  20-25 м. 
Вредности  физичко-механичких  параметара  на  основу  литературних  података, су: 
залреминска  тежина  ф  =10,00 кN/м3, д &,ОО  кN/м3, вредности  параметара  директне  
чврстоће  на  смицање  (ф 18о, С=5,О  кN/м2) која  је  исказана  кроз  отnор  трења  и  модул  
стишњивости  Мс=1000 kPa, 

Нјњункови  и  пескови , алувијални  (1јІ,П) заступњени  су  у  виду  масе, веће  дебњине , 
исјіод  комуналног  отпада  од  дубине  око  15 м. У  овој  средини  основу  чини  песак, ситнозрн, 
са  садржајем  прашинасте  компоненте  у  различитим  односима . Прашинаст  песак  је  средње  
збијен  и  водозасићен . Физичко-механички  параметри  обухваћеног  простора  дати  су  у  
наредној  табели :2  

Табела  број  2: Вредности  физичко-механичких  параметара  добијених  
лабораторијским  испитивањима  за  слој  алувијалних  шлункова  и  
пескова  (ш,п*)  

П5 100-200 

18,5* 15* 26,5* 15 000* 

Dр [kN/м2ј 
 [kN/пі2ј  ПuП0П  

/ 510* 2325* 

* *Литературни  подаци  

Геотехнички  епаборат  о  условима  стабилизације  несанитарне  дегіоније  комуналног  отпада  у  Ново  Саду , 
тЕНNОНјDRОЅЕЕRА  DOO - Deotіuіі  
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На  основу  инжењерско -геолошке  карте  којаје  рађена  за  потребе  израде  Просторног  
плана, на  простору  у  обухвату  Плана  заступњене  су  следеће  категорије  терена  према  
nогодности  за  изградњу : 

- терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  2,5-
2 kglсм2, могућа  градња  свих  врста  објеката, изузев  посебно  осетњивих  
конструкција ), 
терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
износи  L-2 kg/сnі2, могућа  градња  лаких  објеката, уобичајених  
конструкциј  а), 
терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1,5-О,5 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање), 
терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  олтерећење  
износи  0,5 kg/см2, терен  неупотребњив  за  градњу). 

Литолошка  класификација  

Литолошку  класификацију  предметног  простора  чине: 

- старији  речни  нанос, глиновито  песковит, до  извесног  степена  консолидован ; 
- преталожен  лес, уништена  лесна  структура , повећан  садр)кај  песковите  

фракције ; у  односу  на  лес, кохезијаје  смањена ; 
седименти  старих  бара  и  мочвара, богати  органским  материјама , фино  
песковити  и  глиновити , врло  стишњиви ; 

- лесна  суглина, лесна  структура  униінтена  деловањем  подземне  воде, али  без  
транспорта ; кохезија  и  угао  унутрашњег  трења  у  односу  на  лес, нешто  нижи, 

- седименти  савремених  мочвара , веома  богаІи  органским  материјама , врло  
стишњиви . 

Педолошка  структура  

Тело  постојеће  деноније  смештено  је  у  природној  депресији  - бари  са  доминантном  
котом  природног  терена  око  74.5 м  н.в. Тле  испод  сметлишта  састоји  се  од  слоја  барског  
хумуса, местимично  дебњине  0.2-0.5 м, испод  којег  се  налази  песак, прашинаст  слабо  
заглињен , који  је  у  дубЈbим  деловима  прашинаст  до  средњезрн , лесоидан .  дебњина  слоја  
песка  износи  40-60 м, засићен  је  водом, добро  водопро nустан .  Испод  слоја  песка  налази  
се  слој  глине, којаје  прашинаста  лесоидна , слабе  водопропусности . 

На  основу  педолошке  карте  рађене  за  потребе  израде  Просторног  плана, заступњени  
типови  земњишта  на  обухваћеном  простору  су: 

ритска  црница  (Хумоглеј ) - карбонатна , 
чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - излужени , 

- чернозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни , 
чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - карбонатни , 
чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима , оглејани  - излу)кени . 

Сеизмичност  
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Сеизмичке  карактеристике  условлене  су  инжењерско -геолошким  карактери-
стикама  тла, дубином  подземних  вода,  резонантним  карактеристикама  тла  и  др.  факторима . 

Посматрајући  сеизмолошке  карте, обухваћени  простор  представлен  је  осмим  
степеном  по  МСк  скали  интензитета  земњотреса  за  повратни  период  од  50 и  100 година , 
док  се  степен  подиже  заједан  степен  и  износи  девети  степен  за  повратне  периоде  од  200 и  
500 година! 

Климатске  карактсристике  

Имајући  у  виду  положај  простора  истраживања  и  топографију  терена , основни  
метеоролошки  подаци  су  преузети  са  сајта  Републичког  хидрометеоролонјког  завода  
Србије  (http://www.hіdmet,gov.rѕ/cі rі!/meteoro!ogіja/klі nіatoiogіja ѕrednjacі php) за  најближу  
станицу  ,,Римски  Шанчеви  и  то  за  вишегодишњи  период  1981-2010. године . 

Табела  број  3: Средње  месечне, годишње  и  екстрсмне  вредности  параметара  у  периоду  
1981-2010. године  (хидрометеоролошка  станица  ,,Римски  Шанчеви  

Месеци  јан. феб  мар. апр. мај . јун  јул  авг. сеп. окт  нов.дец. год. 
ТЕМПЕРАТУРА  °С  

Средња  максимална  3,7 6,1 12,0 17,7 23,0 25,8 28,1 28,3 23,6 18,0 10,5 4,8 16,8 
Средња  минимална  -3,1 -2,4 1,5 6,2 11,3 14,1 15,5 15,3 11,4 6,9 2,2 -1,5 6,5 
Нормалнавредност  0,2 1,6 6,4 11,8 17,3 20,1 21,9 21,6 16,9 11,8 5,9 ј ,5 јј ,4 
Апсолутни  максимум  18,722,3 28,3 3058 34,0 37,6 41,6 40,0 37,4 29,2 25,021,0 41,6 

Апсолутни  минимум  
27,6 24,2 

-19,9 -6,2 1,8 4,8 7,5 7,0 2,5 -6,2 
13,8 24,0 

27,6 

Ср.бр. мразнихдана  22 18 10 2 0 0 0 0 0 2 9 18 81 
Ср.бр. тропскихдана  0 0 0 0 1 6 11 11 2 0 0 0 32 

РЕЛАТИВНА  ВЛАГА  (% 
Просек  85 79 71 67 66 69 68 68 72 76 82 86 74 

ТРАЈАЊЕ  СИЈАЊА  СУНЦА  
Просек  64,8 99,0 156,4 190, 1250,8269,4303,6285,8Р  05,7 158,9 92,4І 58,42135,3 

4 3 75 Бројведрихдана  3 5 5 5 5 6 11 12 9 8 
Бојоблачнихдана  1410 9 7 55 3 3 5 6 Пј 15 94 

Ср. месечна  сума  39,1 31,4 42,5 49,2 63,0 91,4 64,3 57,5 53,8 52,7 53,8 48,8 647,3 
Макс. дневна  сума  31,823,2 32,6 40,2 91,8 67,6 68,7 68,0 48,8 59,0 54,937,6 91,8 
Ср. бр. дана >=0,іпіпі  12 10 11 12 13 12 10 9 10 9 11 13 132 
Ср. брдана >=10,0 
nіm 

1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 20 

ПОЈАВЕ  број  дана  са....) 
Сітегом  6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 24 
Снежнимпокривачем  13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 39 
Маглом  7 4 2 1 0 1 1 1 1 3 6 7 35 
Градом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Температура  ваздуха  
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Из  претходне  табеле  се  заклучује  да  је  најхладнији  месец  у  гоДиНи  јаиуар  са  
просечном  вредношћу  од  0,2 ос, докје  најтоплијијул  са  просечном  вредноіцћу  од  21,9 °С. 
Просечна  вишегодишња  температура  ваздуха  износи  11,4 ос. Просечне  зимске  
температуре  износе  2,7 ос, док  су  пролећне  16,4 ос, летње  20,13 ос  ијесење  6,4 ос! 

Апсолутни  температурни  екстреми  забележени  су  у  износу  од  +41,6 ос  односно - 

27,6 °С, дакле  са  амплитудом  која  износи  69,2 ос . Температурне  вредности  изнад  30 °с  
запажене  су  у  периодима  између  априла  и  октобра, док  су  хладније  температуре  испод - 

io oc y периодима  од  новембра  до  марта. 
У  периоду  када  су  температуре  ваздуха  у  порасту  (летњи  месеци) долази  до  појачаног  

испаравања , што  за  последицу  има  смањење  инфлитрације  атмосферских  талога, а  тиме  и  
прихрањивање  издана . У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводе  до  замрзавања  
земњиілта  чиме  се  смањује  могућност  прихрањивања . 

Падавине  

На  основу  података  о  средњемесечним  и  годишњим  количинама  падавина , може  се  
констатовати  да  расподела  преко  године  показује  модификовани  континентални  режим, 
код  кога  су  максималне  средње  месечне  количине  падавина  у  јуну  и  јулу  а  најсушнији  
месеци  су  јануар  и  фебруар . Просечне  годишње  количине  падавина  износе  647,3 мм, док  
најкишовитији  месец  представњајун  (91,4 мм), односно  најсувњи  фебруар  (31,4 мм). 

У  летњем  периоду  количине  падавина  се  крећу  око  203 мм  (31 % годишњих  
падавина ). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (април—септембар ) износи  
432 мм  (68 % годишњих  падавина). Апсолутна  висина  дневних  падавина  забележена  је  
током  маја  (91,8 мм), а  најмања  у  фебруару  и  то  23,2 мм! Падавине  у  виду  снега  се  
годишње  јавњају  око  24 дана  и  ограничене  су  на  период  од  почетка  новембра  до  краја  
марта. 

Ваздушна  струјања  (ветрови) 

За  обухваћени  истражни  простор  је  карактеристично  да  је  најчешћи  смер  дувања  
ветрова  са  југоистока , а  затим  са  запада  и  северозапада . Сви  остали  ветрови  немају  већу  
учесталост . Примећено  је  да  су  брзине  ветрова  веома  сличне  и  да  се  крећу  од  2 до  3, 1 m/ѕ. 
Најјачи  су  ветрови  са  севера  и  северозапада  чије  су  брзине  3 односно  3,1 m/ѕ, a најслабији  

су  јужни  и  југозападни  ветрови  са  брзином  
1,7-2 м/ѕ.1  

Слика  2: Ружа  ветрова  за  климатолошку  
станпцу  ,,Римски  Шанчеви  (просек  
1981-2010. године) 

6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  
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Интегрални  систем  управлања  отпадом  обухвата  сакупњање , трансфер , одређени  
третман, рециклажу , поновлену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада, на  начин  који  неће  
негативно  утицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  изабраних  
техничкотехнолошких  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  комплексног  објекта. 
Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  репіења, односно  спровођење  
технолошких , организационих , санитарних  и  других  мера  у  току  експлоатације  којима  се  
утиче  на  минимализацију  негативних  утицаја. 

При  санацији  постојеће  депоније , пројектовању , изградњи  и  експлоатацији  нове  
санитарне  депоније , обавезноје  придржавати  се  следећих  закона  и  подзаконских  аката: 

Закона  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон, 72/09 др.  закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 

- др. закон  и  
95/18 -др. закон); 
Закона  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  
95/18 

- др. закон); 
Закона  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  
95/lЅ -др. закон); 
Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09); 
Правилника  о  начину  складијцтења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС  број  92/10); 
Правилника  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 56/10 и  93/19); 
Уредбе  о  одлагању  отпада  на  депоније  (,,Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- Правилника  о  условима  и  начину  сакуплања , транспорта , складиштења  и  
третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  
енергије  (,,Службени  гласник  РС , број  98/10); 
Одлуке  о  уређивању  и  одржавању  депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 6/03, 47/06 

- др. одлука  и  3/14). 
На  основу  Закона  о  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  и  Уредбе  о  утврђивању  

Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  1 14/08), 
потребно  је  спровести  поступак  процене  утицаја  на  кивотну  средину. 

Заштита  землишта, подземних  и  површинских  вода  постиже  се  комбинацијом  
геолошке  баријере  и  доњег  непропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  
комбинацијом  геолошке  баријере  и  горњег  непропусног  слоја  за  време  пасивне  фазе, након  
затварања  депоније . 

Контрола  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  
анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  даваће  се  процена  
стања  животне  средине . Систем  праћења  обухвата  следеће : 

- систем  контроле  вода  (процедних, подземних  и  површинских ), 
- систем  контроле  депонијског  гаса, 
- оскултација  тела  депоније  (контрола  слегања) и  
- визуелни  мониторинг . 
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3аштита  земњишта  

У  фази  експлоатације  депоније  загађење  землишта  може  углавном  бити  последица  
следећих  процсса : неконтролисаног  вођења  поврјнинских  вода  отеклих  са  приступних  и  
манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније , разношења  смећа  
ветром , просипања  различитих  терета, таложења  из  атмосфере  и  развејавања  услед  кретања  
возила . 

Управлање  ризиком  од  контаминације  тла  у  околини  и  иснод  депонија  постиже  се  
применом  дефинисане  технологије  депоновања  која  подразумева  израду  водонепропусног  
изолационог  слоја  (од  глиновитог  материјала  или  уградњу  хоп  фолија  и  дренажног  
система) и  редовно  прекривање  депонованог  материјала  унапред  припремњеним  
прекривним  материјалом . 

Просипање  терета  је  једна  од  могућих  акцидентних  ситуација  унутар  простора  
депоније . Уколико  се  све  мере  контроле  и  нроцеса  санационо -рекултивадионих  радова  
спроводе , ова  ситуација  није  од  посебног  значаја  за  загађење  землишта . 

Праћење  параметара  квалитета  земњиідта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја! 

Заштита  ваздуха  

Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  
основна  вида . Први  вид  аерозагађењаје  последица  саобраћаја  при  транспорту  комуналног  
отпада  до  депонијског  простора . Овај  вид  аерозагађења  представла  чињеницу  која  
објективно  постоји  свуда  где  постоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  може  избећи . други  и  
значајнији  вид  је  загађење  ваздуха  као  nоследица  различитих  процеса  који  се  одвијају  у  
току  експлоатације  комуналне  депоније . Овај  вид  аерозагађења  нредставла  меродавни  
критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  правилним  избором  технологије , 
организационих  мера  и  сповођењем  технолошке  - радне  дисциплине  овим  видом  
аерозагађења  могуће  је  управлати , односно  сводити  га  у  nрописане  норме. Загађење  
ваздуха  које  сејавња  као  последица  експлоатације  комуналне  депоније  настаје  првенствено  
као  последица  издвајања  депонијског  гаса, затим  подизањем  прашине  са  радног  чела  
дневних  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  отпада  (папир, nластичне  кесе  и  сл.) покренутих  
ваздушним  струјањима . 

У  објекту  хале  и  у  кабини  за  сортирање  отпада  у  току  врелих  летњих  дана  долази  и  
до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  трулења  којије  лети  веома  убрзан  због  
високих  температура . 

Непријатни  мириси  који  се  ослобађају  при  манипулисању  комуналним  отпадом  
неизбежна  су  последица  коју  је  тешко  у  потпуности  елиминисати . Пошто  се  истовар  и  
обрада  отпада  вріnи  у  хали, прашина  и  непријатни  мириси  углавном  су  ограничени  на  њену  
унутрашњост . 

У  цилу  загптите  ваздуха  предвиђене  су  следеће  мере  заштите : 

- у  објекту  хале  треба  користити  природну  и  вештачку  вентилацију ; довод  свежег  
ваздуха  у  халу  треба  остварити  преко  врата  (када  су  отворена) и  nреко  отвора  на  фасади ; 



кабина  за  мануелно  сортирање  отпада  мора  бити  климатизована ; 
- редовно  контролисање  функционалности  постојећих  биотрнова ; 
- приликом  изградње  нових  депонијских  пола  потребно  је  извести  нови  пасивни  

систем  за  одвођењс  депонијског  гаса  из  тела  депоније  (биотрнови ); инсталацијом  активног  
система  за  одвођење  гаса, проблеми  непријатних  мириса  ће  бити  сведени  на  минимум  и  
оштећења  рекултивисане  депоније  ће  бити  спречена ; спаливањем  биогаса  на  
високотемпературној  бакњи  ће  се  смањити  емисија  СН4, као  и  негативан  утицај  на  озон; 

у  цињу  смањења  емисије  депонијског  гаса  у  ваздух, озбињно  размотрити  опцију  
искоришћења  депонијског  гаса  у  цињу  комбиноване  производње  електричне  и  топлотне  
енергије  коришћењем  гасних  турбина  и  измењивача  топлоте ; 

- свакодневно  прекривање  одложеног  отпада  слојевима  инертног  материјала  на  
телу  депоније  у  цињу  смањења  емисије  неугодних  мириса; 

- у  цињу  спречавања  појава  великих  количина  прашине, нарочито  лети, саобраћајне  
површине  и  сви  бетонски  платои  морају  се  редовно  поливати  ВОДОМ ! 

Зелени  заштитни  појас  око  комплекса  депоније  треба  да  садржи  у  највећем  проценту  
високо  дрвеће, врсте  отпорне  на  неповолне  утицаје  средине, и  да  буде  различите  висине, 
разгранатости  и  вегетационог  опсега . 

3аіитита , унапређеіbе  И  управњање  квалитетом  вода  

Карактеристике  локације  (у  геолошком , хидрогеолошком  и  геоморфолопіком  
погледу), садашње  стање  депоније , планирани  санациони  и  рекултивациони  радови  
захтевају  да  се  посебна  пажња  посвети  карактеристикама  основног  загађивача . Основни  
потенцијални  загађивач  површинских  и  подземних  вода  је  процедна  вода  (филтрат) чије  
квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  броја  параметара . 

Заштита  вода  подразумева  примену  следећих  нрописа  
- 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  (,,Слу?кбени  
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), 

Гјравилника  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  гласник  РС , 
број  74/1 1), односно  примсг{у  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

На  депонији  ће  се  спроводити  технички  услови  који  обезбеђују  да  површинске , 
подземне  и  падавинске  воде  са  околних  површина  или  са  подручја  ван  депоније  не  долазе  
у  контакт  са  телом  депоније . 

Планским  рејлењем  предвидети  мониторинг  и  контролу  током  периода  санације  
депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  сгіречили  евентуални  утицаји  



загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земњиште , а  у  складу  са  
Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

Одговарајућом  водонепропусном  подлогом  рецикпажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније , мора  се  спречити  инфилтрација  
процедних  вода  у  подземне  издани . 

Обезбедити  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комппетно  
пречишћавање  технолошких  отпадних  вода  депоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса , пре  испуштања  у  реципијент . 

забрањено  је  на  околно  земњиште  и  у  подземне  воде  уношење  опасних  и  штетних  
материја  и  осталих  загађујућих  материја  које  могу  да  угрозе  квалитет  (хемијски  статус) тј . 
узроковати  физичку , хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  
чланом  97. Закона  о  водама , као  и  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . 

Неопходно  је  обезбедити  да  се  спречи  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферских  и  других  отпадних  пода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  
отворене  канале . 

Предвидети  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  сакупњагuе  и  одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода, посебно  за  
сакупњање  и  одвођење  технолошких  отпадних  вода  (процедне  воде  из  трупа  депоније, воде  
од  прања  возила, опреме  и  манипулативних  површина) и  посебно  за  условно  чисте  
атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса . 

Чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  за  
одводњавање  и  др.,  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  рецигіијет , планирати  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложник). 

Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом, морају  се  усмерити  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода  депоније . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  испуштати  ујавну  канализациону  мрежу, 
а  потом  одвести  на  градски  Упов. 

Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третмаіг  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта, могу  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мрежу, према  условима!сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа, уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
квалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  јјј, Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  тј . у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуштање  
отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 
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достизање  граниіјних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разблажења  на  основу  члана  5. Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  се  могу  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  КОЛИКО  се  предвиди  адекватан  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавњу  
44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  
третмагі  отпада, Прилога  2, Глава  Ј, Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

Технолошке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рецнклажног  дворипіта  се  могу  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  отпадних  
вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  мора  
најмање  испунити  граничне  вредностн  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога, Глава  іі  
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  контролисано  прикупјвати , примарно  
пречићавати  и  враћати  на  тело  депоније . 

Забрањено  је  процедне  воде  мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  
депоније  (за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рециклажног  дворишта ), или  их  испуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  
други  отворен  канал . 

За  планирану  рециркулацију  пречишћених  процедних  вода, неопходно  је  у  
оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонепропусну  ретензију  довојвне  
запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  мора  бити  
заштићена  од  атмосферских  утицаја. 

Обезбедити  мониторинг  површинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  подземних  вода  и  др.,  а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

Предвидети  изградњу  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  праћење  
режима  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода . Локацију  и  број  
пијезометара  одабрати  у  непосредној  близини  објеката  који  може  да  изазове  загађење  
подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  Карактеристикама  простора . 

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

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  бнло  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  
водотоке , претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , 
секундарно  или  терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  
вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
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загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  Рс, број  67/11, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  поврјнинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  рС, број  50/12). 

Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  
узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  поврівинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласникРС , број  50/12). 

3аштита  од  буке  

Бука  и  вибрације  се  јавлају  за  време  истовара  сировина  из  специјалних  камиона, у  
Току  рада  преса  и  транспортних  трака  постројења , као  и  булдожера  који  гурају  отпад  на  
траке  и  врше  манипулацију  балираног  отпада . 

Распростирање  буке  и  њен  негативан  утицај  на  околину  елиминисан  је  следећим  
мерама  заштите : 

- подизањем  заштитног  зеленог  појаса  око  депоније , 
- техничком  исправношћу  механизације , машина  и  уређаја, 
- сменітањем  извора  буке  у  затворене  објекте . 

3аtитита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управлању  
отпадом  и  подзаконским  актима  која  проистичу  из  овог  закона. 

На  основу  Правилника  о  условима  за  поставлање  посуда  за  сакупњање  отпада  
(,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/11 и  7/14) утврђују  се  број , места  и  технички  
услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  Града  Новог  Сада. 
Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  
чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 25/10, 37/10 - исправка, 3/11 - исправка, 
21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депонија  
(,.Службени  лист  Града  Новог  Сада ,  бр. 6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

Санитарана  депонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  депонија  
неопасног  отпада . Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  чланом  13. прописаноје  који  се  
отпад  може  одлагати  на  депонијама  отпада. 

Отпад  који  се  одлаже  на  различитим  класама  депонија  траба  да  испуњава  граничне  
вредности  параметара  према  листама  параметара  за  испитивање  отпада  за  одлагање  
утврђеним  посебним  прописом  којим  се  уређују  категорије , испитивање  и  класификација  
отпада  (у  дањем  тексту: граничне  вредности  параметара  за  одлагање  отпада). 

На  депонију  неоnасног  отпада  одлаже  се: 

- комунални  отпад ; 
- неопасан  отпад  било  ког  порекла  који  задоволава  граничне  вредности  

параметара  за  одлагање  неопасног  отпада; 
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чврсТ, нереактиван  опасан  (солидификован ) чијаје  процедна  вода  еквивалентна  
са  оном  за  неопасан  отпад  из  тачке  2 овог  става  и  који  задоволава  граничне  
вредности  параметара  за  одлагање  опасног  отпада  на  депоније  неопасног . 

У  Табели  број  4 дате  су  планиране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  депонији  
на  одлагање , према  Каталогу  отпада  утврђеног  према  Правилнику  о  категоријама , 
испитивању  и  класификиацији  отпада  (,,Службени  гласник  РС , бр.  56/10 и  93/19) 

Табела  број  4: Планиране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  депонији  на  
одлагање , прсма  Каталогу  отпада  

Назив  материјала  Индекени  број  
Отпад  од  бињног  ткива  02 01 03 

Биодеградабилни  отпад  20 02 01 

Остали  
небиодеградабилни  
отпад  

20 02 03 

Мешани  комунални  
отпад  20 03 01 

Отпад  са  пијаца  20 03 02 
Остаци  од  чишћења  
улица  20 03 03 

Кабасти  отпад  20 03 07 

Биодеградабилни  отпад  са  њива, из  вртова , паркова  и  гробња  прихватаће  се  на  
одлагање  до  изградње  компостилишта  и  постројења  за  третман  биоразградивог  отпада. 
Предвиђено  је  да  се  зелени  отпад  третира  на  компостилишту , док  ће  начин  за  третирање  
осталог  органског  отпада  бити  дефинисан  пројектом  за  Регионални  центар  за  управлање  
отпадом . 

Кабасти  отпад  ће  се  прихватати  на  одлагање  док  се  не  изгради  Рециклажно  двориште  
у  коме  ће  се  отпад  привремено  складиштити  у  цилу  дањег  третирања .3  

3аштита  од  акцидената  

На  простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају : 

- пожаре, који  могу  бити  изазвани  спонтаним  сагоревањем , непажливим  
руковањем , или  намерним  подметањем ; 

- експлозије  депонијског  гаса  и  ваздуха; 
- клижење; 
- нестабилност  отnада  на  депонији ; 
- акциденте  са  опремом /возилима  у  радној  зони; 
- акциденте  са  возилима  током  транспорта  отпада ; 

Нројекат  санације,  рекултивације  и  затварања  депоіије  у  Новом  Саду, TEHNOHIDROЅFERA DOO - Веојn 



35 

- појаву  оnасног  отпада; 
- блокирање  система  за  одвођење  и  прераду  гаса. 

Све  наведене  удесне  ситуације  у  мањој  или  пећој  мери  могу  бити  узроци  негативних  
утицаја  на  животну  стредину . 

Пожар  

Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  депонији  представа  реалну  могућност  чија  је  
вероватноћа  појавњивања  утолико  мања  уколико  се  технологија  депоновања  приближава  
поступцима  прописаног  санитарног  депоновања . Најчешћи  изворu ножара  су: 
самозапањење  одређених  прста  депоиованих  материјала , одређене  природне  нојаве  (сунце, 
атмосферско  електрично  пражњење ), намерно  и  случајно  нањење  смета  као  последица  
непрофесионалног  унравњања  радом  депоније, варнице  услед  рада  машина  unu трења  
металног  отпада . Последице  овако  изазваних  пожара  су  загађења  ваздуха  и  тла  као  и  могуће  
уништење  флоре  у  ситуацијама  када  се  nожар  са  депоније  пренесе  на  заштитни  појас  или  
околни  простор . 

Поврнјински  nожари  на  депонији  се  гасе  корипіћењем  изграђеног  противпожарног  
система  на  самој  денонији  чиме  се  најчешће  подразумева  разастирање  занањеног  
материјала  и  његово  поливање  водом  из  противпожарног  система  или  цистерни . Уколико  
су  пожаром  захваћени  дубњи  делови  депоније , неопходноје  приступити  изолацији  тог  дела  
депоније  прекривањем  са  већим  количинама  прекривног  материјала  и  створити  услове  за  
елиминисање  услова  горења. 

Експлозије  

Експлозије  на  депонијама  комуналног  отпада  су  појава  која  је  могућа  у  склопу  
одређених  околности  везаних  за  ослобађање  гасова  у  процесу  декомпозиције  одло?кеног  
отпада . Са  становипјта  могуће  експлозије  свакакоје  најонасније  стварање  следећих  гасова : 
метана  (СН4), угњенмоноксида  (СО), сумгјорводоника  (Н2Ѕ) и  амонијака  (NН3). 

Основни  услов  који  се  мора  поштовати  у  смислу  минимизирања  појаве  nожара  и  
експлозија  је  услов  проnисане  технологије  депоновања  са  прекривањем  деnонованог  
материјала , односно  санационо -рекултивационих  радова, као  и  израда  поузданог  система  
за  дегасацију  депоније . Поред  наведеног  веомаје  важно  адекnатно  одржавати  простор  око  
тела  депоније  (сакупњање  расутих  материјала , редовно  кошење  траве  и  сл). 

Блокирање  система  за  транспорт  и  сагоревање  депонијског  гаса  

Блокирање  система  за  транспорт  и  сагоревање  депонијског  гаса  је  могуће  услед  
физичког  прекида  и  ометања  цеви  или  биотрнова . У  случају  блокирања , може  доћи  до  
нагомилавања  депонијског  гаса  на  одређеним  местима  и  појачања  ризика  од  појаве  
експлозије . Појава  блокирања  се  евидентира  проблемима  на  бакњи, или  престанком  и  
смањеним  интензитетом  пламена  на  бакњи . Физичким  прегледом  се  утврђује  оштећење  и  
оштећено  место  се  nоправња  или  премошћава . 

3ачепњење  у  биотрновима  се  може  десити  услед  уласка  муња  или  затварагћа  
перфорација  током  година. Прописаним  мониторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  и  
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утврђена  зачепњености  биотрна  се  може  прочисТиТи  удувавањем  ваздуха  под  притиском  
или  утискивањем  воде  такође  под  притиском . Утврђене  запушености  или  физичке  
неправилности  у  биотрну  (настале  током  рада  булдожера) могу  се  утврдити  и  мобилним  
камерама  које  се  спуштају  у  биотрн  и  снимају  његову  структуру . У  случају  физwчке  
деструкције  биотрна , откопава  се  и  замењује  се  или  се  у  близини  формира  нови  биотрн . 

3аштита  од  јонизујуhег  и  нејонизујућег  зрачења  

Неопходно  је  контролисати  изворе  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса  у  
складу  са  одредбама  Закона  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , 
број  36/09) и  извршити  стручну  оцену  оптерећења  животне  средине  за  поједине  изворе  и  
могућност  поставњања  нових, уз  обавезу  да  се  прикаже  постојеће  и  планирано  стање . 

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

7. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  дРуГих  
НЕСРЕЋА  

3агитита  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 . 

3аштита  од  поплава  

Одбрана  од  поплава  решава  се  путем  постојеће  и  планиране  одбрамбене  линије  
Града  Новог  Сада . Одбрамбена  линија  уз  дунав  реализованаје  до  нивоа  одбране  од  високих  
вода  дунава  вероватноће  појаве  једном  у  100 година  и  обавња  се  преко  примарних  и  
секундарних  насипа . 

Простор  обухваћен  Планом  није  директно  угрожен  од  поплава  површинским  и  
подземним  водама , па  се  примењују  опвіте  мере  заштите  планирањем  одговарајућег  
система  атмосферске  канализације . 

3апітита  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  распоредом  лојединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удањеношћу , обавезом  коришћења  незапањивих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена , односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе , а  у  складу  са  
Законом  о  заштити  од  пожара, Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  
хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Спужбени  гласник  РС , 

 број  3/1 8) и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област. Заштита  од  пожара  и  екплозија  обрађенаје  у  одењку  
6. МЕРЕ  14 УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, пододењак  6.2. 
Услови  и  мере  заІдтите  И  унапређења  животне  средине, део  3аштита  од  акцидената . 
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На  местима  где  може  доћи  до  пожара  морају  се  поставити  апарати  за  почетпо  
гапіење  пожара  као  и  сандук  са  песком . 

Оставња  се  могућност  да  се  део  потреба  за  водом , у  цињу  противпожарне  запјтите , 
обезбеди  захватањем  воде  из  канала  ,.Свињарев  нови  

Режим  захватања  подземних  вода  и  воде  из  отвореног  канала  ,,Свињарев  нови  
дефинисаће  Јавно  водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, посебним  
условима . 

Мере  заштите  од  удара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , 
која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена . Уколико  на  територији  
обухваћеној  Планом  ностоје  радиоактивни  громобрани , неопходно  их  је  уклонити  
заменити . 

Објекти  за  заштиту  становништва  

У  складу  са  Одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службени  гласник  РС , број  85/15), за  
потребе  израде  Плана  прибавњени  су  услови  Министарства  одбране , Сектора  за  
материјалне  ресурсе, Управе  за  инфраструктуру . За  разлику  од  претходног  планског  
периода  нема  посебних  услова  за  овај  простор. 

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

8.1. Спровођење  Плана  

Планје  основ  за  спровођење  на  целокупном  свом  обухвату  и  није  планирана  дања  
планска  разрада . 

8.2. Правила  парцелације  

За  грађење  објекатајавне  намене  ујавној  својини  могућеје  формирање  грађевинске  
парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  nарцеле  сходно  Закону  
о  планирању  и  изградњу . У  складу  са  наведеним , планирани  комплекс  Регионалног  центра  
могућеје  формирати  фазно  у  односу  на  елементе  дате  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  
регулације  повр nіина  јавне  намене , у  размери  L2500, односно  у  складу  са  могућности  
прибавњања  земњишта . Такође, планирана  регулације  кајІала  у  северном  делу  комнлекса  
биће  прецизно  дефинисана  у  ноступку  израде  пројектгіо  техничке  документације . 

8.3. Правила  уређења  и  грађења  за  површине  јавне  намене  

Комплекс  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  

Изградња  и  коришћење  простора  обухваћеног  Планом  се  заснива  на  рационалној  
организацији  и  уређењу  nростора, на  усклађивању  његовог  кори nіћења  са  могућностима  и  
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ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима  и  потребама  
дугорочног  развоја  града  Новог  Сада, а  у  складу  са  усвојеним  стратешким  документима . 

Простор  за  садржаје  у  функцији  депоније  

Простори  са  садржајима  у  функцији  депоније  подразумевају  припадајуће  функције  
као  што  су: управна  зграда, улазна  партија  (портирница , колска  вага, дезобаријера ), 
противпожарни  резервоар , паркинг-простор  за  запослене  и  остале  поврњине  за  
стационарни  саобраћај , простор  за  складиштење  и  простор  за  третман  грађевинског  отпада, 
рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  примарно  сепарисаног  отпада, простор  за  
МБТ  отпада, простор  за  боравак  радника, манипулативни  плато, простор  за  одржавање  
возила, простор  за  разврставање  отпада , балирање  отпада  и  секундарне  сировине, простор  
за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин , садржаји  у  функцији  инфраструктуре  
(комnлекс  за  пречишћавање  отпадних  вода  (објекат  са  припадајуђим  потројењима  и  
садржајима ), ТС, бунари  техничке  воде  и  др.), као  и  остале  компатибилне  садржаје  у  складу  
са  потребама  корисника . 

У  оквиру  ове  намене  задржавају  се  постојећи  објекти  и  планира  се  изградња  објеката  
максималне  спратности  П+2 и  индекса  заузетости  50 % на  нивоу  комплетне  целине  
садр)каја  у  функцији  депоније , а  у  складу  са  технолошким  поступком  дефинисаним  за  
одређени  садржај . Постојеће  објекте  могуће  је  доградити  и  надоградити  до  Планом  
дефинисаних  параметара . Могућа  је  и  реконструкција  и  доградња  постојећих  објеката , 
односно  њихово  рунење  и  поновна  изградња  до  максимално  утврђених  урбанистичких  
параметара , а  према  конкретним  потребама  и  могућностима  инвеститора . Могућаје  фазна  
реализација  наведених  садржаја, а  њихов  распоред  и  положај  је, као  и  ноло?кај  интерних  
саобраћајница , оријентациони  и  биће  тачно  дефинисан  пројектно  техничком  
документацијом . 

Постојсћа  депонијска  поња  

до  реализације  Регионалног  центра  планираноје  депоновање  отпада  на  постојећим  
депонијским  поњима, тако  што  ће  се  у  завршној  фази  сва  три  постојећа  nоња  спојити  у  
ј  едн  

У  цињу  санације  и  затварања  постојеће  депоније  2020. године , израђен  је  и  
верификован  ,,Пројекат  санације , рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду  од  
стране  ,,ТЕНОНјDRОЅFЕRЛ  DOO Беочин . 

Пројектомје  дефинисана  следећа  урбанистичка  концепција  санације , рекултивације  
и  коначног  затварања : 

- планирање  површина  за  земњу  и  шут, пре  свега  у  цињу  смањења  депонованих  
количина, као  и  успоставњање  поступка  рециклаже  ове  врсте  отпада, 

- планирање  попуњавања  постојећих  интерних  саобраћајница  отпадом , тако  да  се  
сватри  постојећа  поња  у  крајњем  стадијуму  споје  уједну  целину, 

- планирање  противпожарног  пута  око  тела  депоније , 
- планирање  површине  за  пријем  и  третман  грађевинског  отпада, 
- планирање  дренажних  канала, 
- затварање  свих  површина  на  које  се  не  врши  одлагање  нових  количина  отпада, 
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- повећање  котс  за  депонован  отпад  на  105.00 м  н.в. (након  слсгања  на  102.00 м  
н.в.), са  завршним  слојем  који  подразумева  комплетно  затварање  депоније  на  
103.50 м  Н.в, 
формирање  косина  берме  и  тела  депоније  до  пројектоване  висине  и  
планирање  биотрнова . 

Планирана  денонијсіа  поња  са  постројењем  за  прсчишћавање  отпадних  вода  

На  свим  сегментима  планираним  за  одлагање  отпада  планира  се  одлагање  по  
пројектоваиим  касетама  са  завршним  слојем  у  цињу  рекултивације  одлагалишта  до  задате  
максималне  коте  103,5 м  н.в, а  у  свему  према  правним  оквирима  дефинисаним  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

Могућаје  фазна  реализација  комплекса  Регионалног  центра  у  складу  са  потребама  
и  могућностима  надлежног  управњача , а  самим  тим  и  фазно  ограђивање  комгілекса . 

3ајптитно  зеленило  

Око  комплекса  Регионалііог  центра  за  управњање  отпадом  планиран  је  заштитни  
појас  зеленила . 3елене  зајптитне  површине  планиране  су  и  у  оквиру  садржаја  у  функцији  
депоније , у  цињу  заштите  станишта  заштићених  и  строго  заппићених  дивњих  врста  од  
потенцијалних  утицаја . У  заштитном  зеленилу  није  дозвоњена  изградња  објеката  изузев  
планираног  електроенергетског  коридора, а  правила  уређења  дефинисана  су  у  складу  са  
условима  датим  у  одењку  4. ПЛАI-ј  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА . 

8.4. Правила  уређења  и  грађења  за  површине  осталих  намена  - Пословни  
Комплекс  

Постојећи  пословни  комплекс  на  парцели  број  96/1 се  задржава . Могућа  је  
реконструкција  и  доградња  постојећих  објеката, као  и  изградња  нових  до  максималног  
индекса  заузетости  50 %. Максимална  сnратност  објеката  је  П+2+(3.пов). Обавезно  је  
формирање  заштитног  зеленог  појаса  према  садржајима  у  функцији  депоније , односно  
минимална  површина  зелених  површина  на  парцелије  20 %. Кровови  објекта  су  равни  или  
благог  нагиба  до  15 %. Кота  пода  приземња  пословних  објекатаје  до  20 см  у  односу  на  
планирану  нивелету . 

Интерни  саобраћај  оргапизовати  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  СРЈ , број  8/95) и  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  пожара  стамбених  и  пословних  
објеката  и  објеката  јавне  намене  (,,Слу)кбени  гласник  Рс , 

 број  22/19). Манипулативне  и  
паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса /парцеле  за  све  кориснике  nрема  
нормативу  о  броју  запослених  (50 % запослених ). 

Комплекс  мора  бити  ограђен  оградом  максималне  висине  до  2,20 м, такве  висине  и  
структуре  преплета  како  би  задржала  лаке  отпатке  ноnіене  ветром, као  и  пролазак  
животиња . 
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8.5. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

8.5.1. Услови  за  грађењс  саобраћајних  површина  

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монта?кНих  бетонских  елемената  или  плоча . 
Паркинзи  могу  бити  уређени  и  ТзВ. ,,перфорирани плочама  - префабрикованим  
танкостеним  пластичним  (или  сл .) елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге , довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  (узгајање) 
Ниског  растиња . 

Коловоз  и  заврпіно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Коловозе  пројектовати  за  кретање  тсшких  теретних  возила. Ширина  интерних  

саобраћајница  (коловоза) је  минимално  3,5 м  и  6 м. 
Минимална  ширина  тротоара  за  двосмерна  кретањаје  1,6 м, а  заједносмерна  0,8 м, 

Најмањи  радијус  кривина  у  уличној  мрежи  саобраћајница  препоручује  се  да  буде  б  м. 
Ширина  паркинг-простора  за  управно  паркирање  износи  од  2,3 м  до  2,5 гп , а  дужина  

од  4,6 м  (са  препустом  и  препоручује  се  због  уштеде  простора) до  5 nі . Уколико  се  
организује  подужно  паркирање , димензије  једног  паркинг-места  морају  бити  минимално  
5,5 х  2 пі. 

8.5.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  1 m, a вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5nі . 

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

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

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње , односно , 
минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 nі, ann тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката. 

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

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

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

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

Прикњучак  најавни  водовод  nочиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  се  
у  склониінту  за  водомер , закучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутраuіњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  
водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
13/94) и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10, 
8/11 исnравка, 38/1 1, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20). 

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

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

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
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  мрсже  

Минимални  пречник  отпадне  канализацијеје  О  250 мм, а  опште  канализације  
300 mіn. 

Трасе  отпадне  и  онпіте  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоњи  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

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

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

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

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

І-Іа  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  піахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 м. 
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Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  оД  споја  са  мрежом, а  заврјцава  се  у  
ревизионом  шахту. 

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

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

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

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

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

і{од  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Слу)кбени  лист  
Града  Новог бр, 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 - др. одлука). 

3ауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  повріnина  као  и  воде  од  прања  и  
одр?кавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  
спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сеnаратор  уња  и  масти  и  лаких  течности  
и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

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

Процедне  воде  са  депоније , после  третмана  на  пречистачу , не  Могу  се  упуштати  и  
канализациог iи  систем . 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надле?кг lости  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Водни  услови  

Исходовани  су  водни  услови  у  поступку  припреме  и  израде  Плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  I І OKV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду. 

Водним  условима  одређени  су  технички  и  други  захтеви  који  су  имплементирани  
при  изради  планског  докумената  за  уређење  простора , а  ради  усклађивања  са  одредбама  
3акона  о  водама  и  прописима  донетим  на  основу  њега, и  то: 

Планска  документација  израђена  је  у  складу  са  планском  документацијом  вишег  
реда, важећим  прописима  и  нормативима  за  планска  решења  и  обезбеђено  је  
поштовање  прописа  који  регулишу  потпуну  заштиту  водног  режима  и  водних  
објеката  у  условима  коришћења  вода, заштите  од  вода  и  заштите  површинских  
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и  подземних  вода  од  загађења , уз  усклађивање  планираних  објеката  с  
постојећим  водним  објектима  и  хидромелиорационим  уређењем  предметног  
подручја  и  опшТим  КОНЦеНТОМ  снабдевања  водом , каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Новог  Сада, као  и  са  следећим  
Законима  и  подзаконским  актима : 

Закон  о  водама  (Слу?кбени  гласник  РС, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  
95/18-др. закон) 
Уредба  о  класификацији  вода  (Службенигласник  СРС, број  5/68) 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површијјским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
(Службени  гласник  РС, бр  50/12) 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  67/1 l, 48/12 
и  1/16) 
Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  24/14) 
Закон  о  заштити  животне  средине  (Службени  гласник  РС, број  135/04, 
36/09, Зб/09-др. закон , 72/09-др . закон , 43/11-одлука  УС, 14/16 и  76/18) 
Закон  о  управлању  отпадом  (Службени  гласник  РС, број  36/09, 88/10, 
і 4/16 и  95/I8-др. закон ) 
Закон  о  комуналним  делатностима  (Службени  гласник  РС, број  88/1 1, 
104/16 и  95/18) 
Уредба  о  одлагању  отпада  на  депоније  (Службени  гласник  РС, број  
92/10). 

1.2. Планским  решењем  уважена  је  намена  водног  и  приобалног  землишта , према  
члану  8, 9. и  10. Закона  о  водама . 

1.2.1.Планским  уређењем  простора  обезбеђено  је  неометано  функционисање  водних  
објеката , одржавање  и  уређење  водних  објеката, стабилност  објеката  за  
занітиту  од  поплава, ерозије  и  бујице , заштиту  од  штетног  дејства  унутрапјњих  
вода-одводњавање  и  др,  дефинисаних  чланом  13, 15, 16 и  17. Закона  о  
ізодама . 

на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  
материјал , прелазити  и  возити  моторно  возило , осим  на  местима  на  
којимаје  то  дозволено  и  обавлати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  
стабилност  водних  објеката , 
на  водном  земњишту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смаіі)ује  
пропусна  моћ  корита , забрањено  је  одлагати  чврсти  отпад  и  опасан  и  
штетан  материјал , складиштити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начин  
којим  се  ремете  услови  проласка  великих  вода, 
мењати  или  пресецати  токове  поземних  вода, односно  искоришћавати  те  
воде  у  обиму  у  којем  се  угрожава  снабдевање  питком  или  технолошгом  
водом, угрожавају  минерална  и  термална  изворишта , стабилност  тла  и  
објеката , 
градити  објекте , садити  дрвеће , орати  и  копати  земњу  и  обавлати  друге  
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радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  іпирине  
од  најмање  5м  од  тих  канала  предузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  ових  канала, Сви  радови  се  морају  планирати  тако  да  
не  угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  регулационих , заштитних  и  
других  водних  објеката . 

2. Израдом  нланске  документације , уважени  су  подаци  о  водним  објектима  на  
предметном  простору : 
Простор  обухваћен  ГЈланом  принада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  дунав . 
На  простору  обухваћеном  Планом , налазе  се  део  хидромелиорационог  слива  
(ХМС) Врбак . Унутрашње  воде  хМс  Врбак, путем  ЦС пребацују  се  у  
хМс  Калиште  и  преко  ЦС  ,,Калиште 1 , и  испуінтају  у  реципијент , реку  дунав . 
хМс  Врбак  и  хМс  Калиште  су  сливови  нројектовани  за  одвођење  сувишних  
вода  са  припадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  
хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  канацитети  и  режими  рада  
црпних  станица  сливова . 

2.1. У  оквиру  обухвата  предметног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  ЦС  
,,Врбак 1  - мелиорациони  канали : Врбак-главни  канал  слива  (од  државног  
пута  првог  реда  ІА-1 до  приступне  саобраћајнице  комплекса  депоније  - к,п. бр . 
209/1, 207/1, 207/3, 210/2, 205/2, 210/3 и  делови  к.п. бр. 208, 209/2 и  3175/1, све  
к.о. Нови  Сад  lіј), Свињарев  (нова, изменЈтена , траса  канала  у  оквиру  комплекса  
постојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр. 3177/3 к.о. Нови  Сад  јјІ), 
Ада  (од  државног  пута  првог  реда  јА-1 до  канала  Свињарев  - к,п! бр. 3176/1 к.о. 
Нови  Сад  ІЈЈ), Е  11 (к.п. бр. 206 к.о, Нови  Сад  111), Е  ІІЈ  (к.п. бр. 139 К.о. Нови  Сад  
јЈј), E ІV (део  к!п. бр. 208 к!о. Нови  Сад  ІІЈ), Бр. 11 (к.п. бр .  198/1 к.о. Нови  Сад  ЈЈј), 
Бр. І  (к.п. бр. 199/1 к.о. Нови  Сад  111 и  Велики  рит  (од  улива  у  канал  Врбак  до  
др)кавног  пута  првог  реда  јА- ј  - део  к.п. бр. 3175/1 к.о! Нови  Сад  ІН). 

2.2. Подаци  о  сливу  ЦС  ,,Врбак 1  
дужина  свих  канала  у  сливу  ЦС  ,,Врбак  је  19.762м, а  каналисаност  слива  је  
12,92 м/ћа. 
Црпна  станица  ,.Врбак , има  капацитет  од  ,0 м3/ѕ  (lх l,0 м3/ѕ) са  режимом  
радних  нивоа: 
- кота  укњучења  73,00 m.n.m. 
- кота  искњучења  72,50 m.n.m.. 
Главни  канал  слива  цС  ,,Врбак  је  канал  Врбак, дужине  је  ј=6!500м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  1!529ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  
канала  су: 
- ширина  дна  b=3,5-1,0 м  
- пад  нивелете  дна  Ј=0,07 %о  
- количина  воде  Q=1.0 м3/з  
- висина  воде  ћ=1,2- ј ,б  м. 

3. За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала , уважено  је  следеће : 
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3Л . Планским  решењем  се  нијс  угрозио  слободан  протицајни  профил  
мслиорационих  канала  у  свим  условима  рада  система , као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала . 

3.2. Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  
канала) ширине  од  намање  5,Ом  од  мелиорационих  канала , сачуван  је  за  пролаз  
и  рад  Механизације  која  одржава  канал. 
У  овом  заштитном  појасу  канала  није  дозвоуена  изградња  никаквих  објската , 
поставњањс  ограде , депоновање  материјала , садња  дрвеће , као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
канала  и  омста  рсдовно  одржавање  канала . 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођењс  са  мелиорационим  каналима  
З .3.I.ПоставјЂањс  подземне  инфраструктуре  на  водном  зсмњишту , паралелно  са  

мелиорационим  каналом , планирано  јс  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  
линији  границе  парцеле  водног  земњишта  (парцела  канала ), односно  унутар  
парцеле  водног  земњишта  на  одстојању  највише  до  1,Ом  од  границе  парцеле  и  
да  је  обезбеђено  управно  растојање  између  трасе  инсталације  и  ивице  обале  
канала  најмање  у  ширини  инспекционс  стазе  (заштитног  појаса  канала) према  
услову  3.2. 
Поставњање  линијског  објекта  изван  парцсле  водног  земњишта , планирано  је  
паралелно  са  каналом , изван  ширине  инспекционе  стазс  (заштитног  појаса  канала ) 
према  услову  3.2. 
Линијски  објекти  планирани  су  најмање  1,Ом  испод  коте  тсрена  и  обезбеђени  од  
утицаја  мсханизације  за  одржавање  канала. 
Укрттања  инсталација  са  каналом  планиране  су  штоје  могуће  ближе  углу  од  90° 
у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојећег  
моста/пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  
инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,Ом. 

3.3.2.Заштитни  коридори  далековода  нланирани  су  изван  заштитног  nojaca канала  
према  услову  3.2. Обезбеђен  је  несметан  и  безбедагг  рад  механизације  за  
одржавање  ових  водних  објеката . 
На  месту  укрштајuа  далековода  са  каналом , обезбеђена  јс  сигурносна  висина  
далековода  од  минимум  7м  од  коте  терена  канала  (кота  тсрена  је  кота  обале  у  
зони  радно-инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  
што  је  могуће  ближе  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удањена  минимално  
5,Ом  од  ивице  постојећег  моста /пропуста  односно  минимално  за  ширину  
заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  прописан  нојас  заштите  инсталације  
шири  од  5,Ом. 

3.4. Саобраћајне  површинс  планиране  су  изван  парцеле  водног  земњишта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребі iа  саобраћајна  комуникација -повезивање . леве  и  
десне  обале  канала, истаје  планирана  уз  изградњу  мостова /пропуста . 

3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  нла iiирано  је  упуштање  
атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поштују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет ) реципијента . Планским  решењем  обезбеђена  је  
функционалност  хидромелиорационог  система , услова  одржавања  водних  
објеката  и  сигурност  од  nреливања  по  околном  терену . С  обзиром  на  то  да  
количине  атмосферских  вода  са  простора  нланиране  регионалне  депонијс  
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представњају  додатно  хидролошко  - хидрауличко  оптерећегБе  
хидромелиорационог  система  за  одводњавање , неопходно  је  израдити , 
хидролошко -хидрауличку  анализу, сагледати  планирано -ново  стање  и  утврдити  
капацитет  и  динамику  упуіптања  планираних  атмосферских  вода  у  систем  за  
одводњавање , као  и  евентуалну  реконструкцију  дела  водних  објеката  постојећег  
система  (канали, пропусти , црпне  станице  и  др.), чиме  ће  се  постићи  ефикасно  
одводњавање  слива  у  новим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  муња, вегетације , масти, уња, 
нафтних  деривата , лебдећих  и  пливајућих  материја , упуштаће  се  у  канал  путем  
уређених  испуста, на  начин  којим  се  неће  нарушавати  стабилност  обала  канала. 

4. Услови  кориuіћења  вода  

4.1. Водоснабдевање  предметног  гіростора  планирано  је  из  јавне  водоводне  мреже  
према  условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

4.2. Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  Законом  о  
водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  
заштите  изворијјјта  водоснабдевања  (Службени  гласник  рс, број  92/08). 

4.3. Воду  потребну  за  технолошки  процес  и  техничке  потребе, уколико  се  не  може  
обезбедити  из  јавног  водовода , могуће  је  обезбедити  захватањем  поврпјинских  
или  подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 
одређеним  чланом  71. Закона  о  водама . 
Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цињеви  животне  средине . 
Планирано  техничко  решење  базирано  је  на  рационалном  и  економичном  
коришћењу  воде , уважавајући  следеће ; 

4.3.1.Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становниінтва , санитарно -хигијенске  потребе, напајање  стоке , за  
потребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 
фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  потрошача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  
користити  за  друге  сврхе , изузев  за  гашење  пожара , нити  на  начин  који  би  
неповоњно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. Закона  о  
водама . 

4.3.2. Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  слу?ке  за  снабдевање  
водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  
билансом  и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  
водама , одн. хидрогеоло nіки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  
извођења  геолошких  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  гсолошка  
истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви, издашност  и  квалитет  воде  
на  одређеном  изворишту , према  члану  79. Закона  о  водама , 

5. Услови  заштите  вода  

Планско  решење  регионалне  депоније , уз  санацију  постојеће  
депоније , у  складу  је  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  І-Iови  Сад, уз  уважавање  следећег : 
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5.1.1.Планирано  решене  санације  и  рекултивације  постојеће  депоније  у  
складу  је  са  3аконом  о  управјLању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније . Планираном  рекултивацијом  обухваћене  су  све  техничкоТехнолошке  
мере  и  примењене  најбоње  доступне  технике . 

5.1.2.Планиран  је  водонепропусни  покривни  слој  депогіије  ради  спречавања  дотока  
атмосферских  вода  на  тело  депоније  и  формирања  нових  процедних  вода . 
Планом  су  дефинисане  врсте  и  количине  отпадних  вода  које  могу  да  
настану  у  оквиру  депоније , обезбеђено  је  контролисано  управњање  
отпадним  водама  и  спречено  било  какво  изливање  непречишћених  атмосферскихи  
других  отпадних  вода  са  простора  депоније! 

5.1.З!Планом  је  дефинисана  класа, количина  и  структура  отпада  и  
интерног  материјала  потребног  за  санацију, технолошка  процедура  дајЂег  
планираног  привремсног  и  контролисаног  одлагања  отпада, детањни  
технолошки  поступак  плана  санације , време  трајања  санације  и  детањно  
технолошко  решење  затварања  депоније  са  рекултивацијом . 

5! 1.4.Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  земњишта , подземних  и  површинских  
вода  у  случају  ванредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицана  са  
приступних  и  манипулативних  површина , разношења  ветром , просипањем  терета  
и  сл . 

5.2! Планским  решењем  предвиђен  је  мониторинг  и  контрола  током  периода  санације  депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  
загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земјLиште, а  у  складу  са  
3аконом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

53. Планирана  изградња  депоније  је  у  складу  са  одредбама  и  критеријумима  
прописаним  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније , и  то : 

5.3.1. Одговарајућом  Водонепропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније , спречена  је  инфилтрација  процедних  
вода  у  подземне  издани . 

5.З .2.Обезбеђено  је  било  какво  изливање  непречишћених  атмосферских  и  
других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  отворене  
канале . 

5 .3 .3 .Планом  је  предвиђено  јс  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комплетно  
пречишћавање  технолошких  отпадних  вода  дегiоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса , пре  испуштања  у  реципијент . 

5.3.4.депонија  ће  се  обавезно  оградити  ?кичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  се  
спречило  неконтролисано  разношење  отпада  утицајем  ветра  и  др. 

5.З .5.Прописане  су  мере  за  спречавање  загађења  земЈЂишта , подземних  и  површинских  
вода  у  случају  ванредених  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  
приступних  и  манипулативних  површина , разношења  ветром, просипањем  
терета  и  сл. 

5.З!б.Складиштење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  
та  к  кнанама . 
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5.4. Предвиђен  је  сепаратни  Тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса , 
посебно  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде, посебно  за  технолопјке  отпадне  
воде  (из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  
и  из  рециклажног  дворишта ) и  гiосебно  за  процедне  воде  из  трупа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  се  могу  
бсз  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  
за  одводњавање  и  др, путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије  
односно  према  условима  3.5. и  3.6. 

5.5.1.За  атмосферске  воде  са  зауЈЂених  и  запрланих  поврпјина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), npe улива  у  реципијент , планиран  је  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  ула, таложник ). 

5.5.2. Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом , планирају  да  се  усмере  на  nостројење  за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода  депоније . 

5.6. Санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испуштаће  се  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  градско  централно  постројење  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ) града  Новог  Сада, према  
условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

5.6.1.Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђена  јавна  канализација , као  
привремено  рејлење , санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  испуштати  у  
водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  надлежно  јавно  комунално  
предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  послова . 

5.7. Планом  је  дефинисан  рециnијент  технолошких  отпадних  вода  депоније , локације  
примарних  уређаја  за  пречишћавање  на  нивоу  појединих  технолојлких  целина  и  
централног  уређаја  за  пречишћавање  отnадних  вода, пре  испуста  пречишћених  
отпадних  вода  у  реципијент . 

5.7.l.Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта , ће  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мрежу, нрема  условима /сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  nречисте  до  
кавалитета  прописаног  табелом  Ј , Прилога  2, Глава  ІІ I Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  тј  у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуіnтање  
отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада . Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардниух  суnстанци  мора  да  задоволи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . Параметар  токсичност  за  рибе  ускладити  са  вредношћу  2. 

5.7.l.l.достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  мо)ке  да  се  
врши  путем  разбла?кења  на  основу  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  гЂихово  достизање . 

5,7.2.Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  ће  се  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  након  планираног  адекватног  
предтретман  којим  ће  се  nостићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавлу  
44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолоіnки  
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третман  отпада, Прилога  2, Глава  ј  Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . Поштованје  услов  5.7.1.1. 

5,7.З.Технолошке  отпадне  воде  настале  оД  прања  опреме  и  nростора  и  из  
рециклажног  дворишта  ће  се  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  nланираног  комnлетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  
отпадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  
мора  најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., 
Прилога  Глава  11 Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Поштовати  услов  5.7.1.1. 

5.7.4.Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  контролисано  ће  се  прикугтлати , 
nримарно  пречишћавати  и  враћати  на  тело  деnоније. Забрањено  је  процедне  воде  
мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  депоније  (за  механичко -
биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта), 
или  их  исnуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  други  отворен  канал . 

5.7.4.1. Планирана  је  рециркулација  пречишћених  процедних  вода  и  у  оквиру  
комплекса  депоније  предвиђенаје  водонепропусна  ретензија  довоњне  запремине  
за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  ће  бити  заштићена  од  
атмосферских  утицаја . 

5.8. Планирани  су  и  сви  други  услови  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  
отпадних  вода  које  пропише  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

5.9. Обезбеђен  је  мониторинг  површинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  nодземних  вода  и  др.,  а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отnада  на  депоније . 

5.9.1. Предвиђенаје  изградња  осматрачких  објеката  (nијезометара ) заредовно  праћење  
режима  и  квалитета  подземних  вода, nланом  ће  се  утврдити  садајпње  стање  
квантитета  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода. Локација  
и  број  пијезометара  одабраће  се  у  непосредној  близини  објеката  који  могу  да  
изазову  загађење  подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  карактеристикама  
простора  на  основу  истраживања  геолошке  средине . 

б. Планом  се  забрањује  да  се  у  површинске  и  подземне  воде  уносе  опасне  и  штетне  
материје  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус ) тј . узроковати  физичку , 
хемијску , биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  скпаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  водама . 
Планом  се  забрањује  испуштање  у  водотоке  било  каквих  вода  осим  условно  
чистих  атмосферских . 
Планира  се  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  комтілетно  
nречишћених  (предтретман , примарно , секундарно  или  терцијално ), тако  да  
задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Службени  гласник  рС, број  67/11, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  
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водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  Рс, број  
50/12). 
Плаиом  је  забрањено  унопіење  у  подземне  воде  загађујућих  материја , односно  
узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 

7.	 Планом  није  промењена  намена  водног  земњишта , односно  иста  се  не  може  
мењати  без  сагласности  ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

8.5.3. Правила  за  уређење  енсргетеке  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  изградњу  и  измештање  далековода  11OkV 

далеководе  110 kV пројектовати  и  градити  према  Правилнику  о  техничким  
нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских  водова  називног  напона  од  i kV 
до  400 kV (,,Службени  лист  СФРЈ , бр. 65/88 и  ,,Службени  лист  СРЈ , број  18/92). 

Тачан  положај  стубова  дапековода  одредити  приликом  израде  пројектно  техничке  
документадије  и  Елаборатом  експропријације . 

Траса  далековода  са  заштитним  појасом  које  је  потребно  изместити  због  планиране  
изградње  депоније  (далеководи  бр. 175, 176/1 и  1005) ће  прелазити  преко  следећих  парцела  
198/1, 197/1, 197/8,3175/1, 138, 139, 140 и  141 КОНовиСадј lј . 

Траса  два  једносистемска  далековода  са  заштитним  појасом  које  је  потребно  
изградити  до  нове  TC i 10/20 kV y радној  зони  Каћ  ће  прелазити  преко  следећих  парцела : 
197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140, 206 и  207/1, КО  Нови  Сад  111. 

Технички  услови  и  препоруке  за  изградњу  објеката  у  близини  далековода  
11OkV 

Препоручује  се  да  се  објекти  граде  ван  заштитног  појаса  далековода  1 10 kV како  би  
се  избегла  израда  Елабората  и  евентуална  адаптација  и  реконструкција  далековода . 

Приликом  извођења  радова , као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката , потребно  је  да  се  води  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  uapyіnu сигурносна  
удањеност  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV. 

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  или  у  
случају  пада  дрвета  може  прибли)кити  на  мање  од  5 nі  y односу  на  проводнике  далековода  
напонског  нивоа  110 kV. 

Забрањено  је  коришћење  прскалица  и  водс  у  млазу  за  заливање , уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  напонског  
нивоа  110 kV. 

Нисконапонске  прикњучке , телефонске  приклучке , прикњучке  за  кабловску  
телевизију  и  друге  прикњучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом . 

Све  металне  инсталације  (електро -инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени , нарочито  водити  рачуна  о  
изједначењу  потенцијала . 
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3абрањено  је  складиштене  лако  запајЂивог  материјала  у  заіптитном  појасу  
далековода . 

Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 
земЈЂаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода , ни  на  који  начин  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода ; терен  испод  далековода  се  не  сме  насипати . 

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикјвучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  реінити  изградњом  прикЈвучка  
који  се  састоји  од  прикјuучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  
места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  
улици, или  директно  из  Тс. детајЂније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  
и  положај  КПк  и  ОММ-а  прибавити  од  ,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гасоводну  мрежу  

Прикњуіење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  снергије  снабдевање  реніити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  среднег  притиска  и  изградњом  Мерно-регулационе  гасне  станице . детањније  
услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  прикњучења  на  мрежу  електронских  комуникација  

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

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

8.б.Условп  приступачности  

Приликом  планирања  просторајавних , саобраћајних  и  пешачких  површина , прилаза  
до  објеката  и  пројектовања  објеката  потребно  је  примењивати  Правилник  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  
кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Службени  гласник  
РС , број  22/15). Стандарди  се  примењују  приликом  издавања  урбанистичко -техничких  
услова  за  планирање  и  пројектовање . 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  
са  инвалидитетом , у  свему  према  важећем  правилнику  о  техничким  стандардима  
приступачности . 
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9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја , њихове  капацитете , те  потребе  за  
комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  простора  на  којима  се  планирају, 
неопходан  услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  системско  опремање  комуналном  
инфраструктуром . Ово  подразумева  прикучење  на  изграђену  или  планирану  водоводну, 
канализациону , електроенергетску  или  уколико  је  потребно  и  на  Термоенергетску  мрежу. 
Изузетно , приклучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  пајвише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  истих, односно  који  ће  имати  
таква  техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  независно  
од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда . 

10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  ре iпења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи , а  у  случају  
њихових  измена  или  донојлења  нових, примениће  се  важећи  нропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације АЗ  
2. План  намене  површина , саобраћаја , нивелације  и  регулације  1:2500 
3. Планрегулације  површинајавне  намене ]:2500 
4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре 1:2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина 1:2500. 

План  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, садр)ки  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  Гlлана  чува  се  у  Скуппітини  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  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  
3 - TC Honu Сад  4 у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  
Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkт.ірѕtјпа.поујѕаd.гѕ . 
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Ступањем  на  снагу  оВог  плана  престаје  у  целости  да  важи  План  деталне  регулације  
регионалне  депоиије  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  52/13). 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  делу  за  који  се  доноси  овај  план: 
гјлан  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  у  северuом  делу  града,  дуж  
путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр. 30/14, 35/19 и  
9/20) и  План  детањне  регулације  инфраструктурног  коридора  ауто-пута  Е-75 на  
административном  подручју  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
9/06 и  35/19). 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-90/2021-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

  

;. 

Мс  ЈеленаМаринковић  Радомировић  
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1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштити  )КИВОТНС  средине  (,,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  жиВотну  средину  у  области  просторног  и  
урбанисти tтког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  планова  за  Које  сс  израђује  стратеідка  процена  
утицаја  на  животну  средину. 

Скуппјтина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  Врсте  планскик  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  стратешка  
процена  угицаја  на  животну  средину  израђујс  за  планове  генералне  регулације  делова  
нассњених  места  којима  се  обухватају  простори  радних  зона, комуналних  површина, 
енергетских  ојеката  и  инфраструктурних  коридора . 

Одлуком  о  изради  плана  генералне  регулацијс  регионалнс  депоније  и  далековода  
I 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (,,Сзтужбени  лист  Града  Новог  
Сада , број  60/18) чији  је  саставни  дсо  Репіење  о  изради  страгеідке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалнс  дспоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  У-35-836/18 од  18.12.2018. 
године  које  је  донела  Градска  уnрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђсна  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Овим  рсшењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратепікој  
процени  утицаја  плана  на  животну  средину  бити  изложен  на  јавни  увид  заједно  са  
Нацртом  плана, 

Стратешком  проценом  утврдићс  се  утицај  планираног  решења  на  животну  
средину  у  цилу  утврђивања  смерница  за  заnітиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбсдити  запЈтита  животне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативник  промена  у  просторно -функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  животне  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
каракгеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садржаја  на  животну  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  
критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  угицаја  на  животну  • средину, 
узимајући  у  обзир  планиране  наменс  објеката  и  намену  површина  на  овом  подрују. 

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  ллана  генералне  регулације  рсгионалне  
депоније  и  далековода  1 10 КУ  ТС  Нови  Сад  З  ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину  (у  дањем  тексту: Извештај) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
88/10). 



2. ПОЛАЗHЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  преглед  садржаја  п  циева  плана  

Цил  уређења  простора  депоније  је  безбедно  депоновање  неопасног  отпада , 
кориіпћење  отпадака , смањење  количине  отпада  и  простора  за  његоао  одлагање . 
Одлагање  опасног  отпада  није  предвиђено  на  овом  просгору. 

Предложено  рејиење  максимално  ће  рационализовати  све  расположиве  ресурсе  и  
уважити  сва  просторна  ограничења  у  цињу  формирања  ефикасног  комплекса  
Регионалне  депоније . 

План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  І  10 kV између  ТС  
Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду, се  састоји  из  спедећих  поглавла: 

Текстуални  део: 

увод  
ОГILПТИ  ДЕО  

1. l. Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  

2. документацвја  од  значаја  за  израду  плана  
З. Изаод  из  Планова  вишег  реда  
3.1. Њвод  изГенералногплана  
3.2. Извод  из  Просторног  плана  Града  Новот  Сада  

4. Onuc границе  обухвата  Плана  
5. Опис  постојећег  стања  

11 ПЛАНСКИ  ДЕО  
L ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  

ЗЕМЈЂИШТА  
1.1.Подела  простора  на  просторне  целине  
1.2. Намена  землишТа  
1.3. Нумерички  показатели  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНБ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.І . План  регулације  повріиинајавне  намене  

2.2. План  нивелације  
3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

З. 1. Саобраћајна  инфраструктура  
3.2. Водна  инфраструктура  
3.3. Енергетска  инфраструктура  
3.4. Мере  енергетске  ефикасности  

3.5. Блектронске  комуникације  
4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

5. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  пРИРОдНих  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  

2 



5.2. Мере  очувања  културних  добара  
6. МЕРЕ  и  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНБ  СРЕДИНЕ  
6.1. Инжењерско -геолојнки  и  природни  услови  
6.2. Услови  и  мере  заінтитс  и  унапређења  животнс  средине  
7. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  ОД  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  ДРУГиХ  
НЕСРЕЋА  
8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
8.1. Спровођење  Плана  
8.2.Правила  парцелације  
8.3. Правила  уређења  и  грађења  за  површннејаввс  намене  
8.4. Површине  осталих  намена  
8.4.1. Пословни  комплекс  
8.5. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
8.5.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  повргаина  
8.5.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  
8.5.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  
8.6. Услови  приступачности  
9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈЂЕНОСТИ  
10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

ГРАФКЧКИ  ПРИКАЗИ  
1. Извод  из  Плана  гснералне  регулације  простора  за  Мешовиту  намену  

у  северном  делу  града  дуж  пурта  М-7 и  Е-75 АЗ  
2. План  намене  земЛишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације Р  1 : 2500 
3. План  регулације  поврцЈинајавнс  намене Р  1 : 2500 
4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре р  i : 2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина Р  1 : 2500 

2.2. Веза  са  плановима  вишег  реда  и  другим  плаповима  
Основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  трада  Новог  Сада  до  202 ј . године  

( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06 .- пречиідћен  текст) (у  дајЂем  тексту: Генерални  план), који  је  потврдио  локацију  постојеће  градске  деnоније  и  угврдио  смернице  за  њено  пропЈирење . 

Локалитетје  поред  Генералног  плана  угврђен  и  осталим  плановима  вишег  реда  и  то: Просторним  планом  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  ,Новог  Сада  бр.1 1/2012) и  Рсгионалним  просторним  планом  АПВ  ( Службени  лист  АПВ  бр.22/1 1), који  су  дефинисали  карактер  депоније  као  регионални . 
У  протеклом  периоду  задржавање  и  nроширивање  постојећег  локалитета  депоније, односно  њсгова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  Новог  Сада  северно  од  ауто-nуга  Е-75 потврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратеnіка  документа  и  то: .Hокални  план  управЛања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  бр.54/10) и  Регионални  план  управЈЂања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  опінтине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, )Кабањ, Србобран  Темерин  и  Врбас  
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( службени  лист  Града  ГтГовог  Сада  бр.26Lі 2 и  службена  гласила  свих  наведених  

општина). 

2.3. Концепција  проеторног  уређепа  
Овим  планом  угврдиће  се  правила  уређења  простора  и  правила  грађења  објеката  у  

складу  са  смерницама  дефинисаним  плановима  вишег  реда  и  плановима  управЈbања  

отпадом , односно  важећом  правном  регуѕтативом  која  прописује  уређење  комуналних  

површина  - депонија . 

Концепт  просторног  уређења  регионалне  депоније  је  заснован  на  потреби  за  

њеним  проніирењем  у  цињу  достизања  регионалног  караПера, а  у  складу  са  угврђеним  

конкретним  потребама  

Простор  у  обухвату  плана  са  мсже  поделити  на  следеће  просторне  целине: 

- простор  за  садржаје  у  функцији  депоније, 

- постојећа  депон uјска  поња, 

- планирана  делонијска  поња  са  постројењем  за  пречипiћавање  отnадних  вода, 

- зајјітитно  зеленило . 

У  складу  са  регионалним  караіпером  депоније  процењује  се  да  ће  на  депонију  

до  2063. године  бити  одложено  око  7.500.000 м3  отпада. Отпад  пристигао  на  депонију  

обрађује  се  механичко  - биоѕтопіким  третманом  што  условњава  одређено  смањење  

његове  запремине . У  складу  са  наведеним  капацитетима  планиран  је  комплекс  

Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  укупне  површине  око  214 ћа, са  планираним  

депонијским  поњима  укулне  површине  око  62 ha. 

У  функцији  депоније, поред  депонијских  поња  планирани  су  следећи  садржаји : 

управва  зграда, 

улазна  партија  (портирница , колска  вага, дезобаријера ), 

противпожарни  резервоар , 

- паркинг  простор  за  запослене , 

простор  за  складиштење  и  простор  за  третМан  грађевинског  отпада, 

рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  лримарно  сепарисаног  отпада, 

простор  за  механичко-биолошкu третман  (МБТ) отпада, 

простор  за  боравак  радника, манипулативни  плато, простор  за  одржавање  

возила , 

- простор  за  разврставање  отпада, балирање  отпада  и  секундарне  сировине, 

простор  за  одржавање  комунаЈних  возила  и  магацин  и  

садржаји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  пречишћавање  отпадних  

вода, трафостанице , бувари  техничке  воде  и  др.). 
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На  обухваћеном  простор, поред  наведених  садржаја, планиране  су  и  површине  за  
рсшавањс  стационарног  саобраћаја  (отворени  гіаркинзи  и  гаражс), објекти  и  постројења  
за  одржавање  комуналних  возила, као  зелсни  заштитни  појасеви, чија  јс  основна  улога  
заштита  станигпта  заuітићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  које  се  налази  у  
непосредном  окружењу. 

Позиције  и  димензије  простора  за  свс  навсдене  nојсдиначне  садржаје, зеленило, 
паркинг  просторе, дати  су  оквирно  и  могућа  је  њихова  корекција  и  другачија  
прераслодела  унугар  целокупне  зоне  садржаја  у  функцији  депоније, а  у  оквиру  Планом  
дефинисаник  параметара. 

Нумерички  показатењи  

Намена  Површина  (ha) 

пословнн  комплекс  0,72 

објекти  у  комплексу  Регионалног  
центра  за  управњање  отпадом  

5,50 

постојећа  депонијска  поња  22,93 

планирана  депонијска  пола  са  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  
вода  и  платоом  за  инертни  отпад  

64,53 

заштитно  зеленило  на  површинама  
јавне  наменс  

105,50 

заштитно  зеленилао  на  гіовршинама  
осталих  намена  

14,90 

канали  и  ретензије  i 1 ,бО  
гМрс  0,06 

насип  0,06 

саобраћајнице  ј  8,55 

УКУПНО  244,35 

2.4. Карактеристике  животне  средине  и  разматрана  литања  
и  проблеми  из  области  заттите  животне  средине  у  плану  

Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  активности, мора  се  посматрати  у  оквиру  пирег  друштвеног  контекса, 
односно  укулне  социјалне , приврсдне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животне  средине  у  друге  сетпорске  политике  омогућује  усклађивање  различитик  
интереса  и  достизање  цињева  одрживог  развоја. 

депонија  комуналног  отпада  је  специфичан  објекат  који  има  негативан  угицај  на  
животну  околину. иако  не  постоји  директан  и  тренутан  утицај  експлоатације  депоније  
на  њудско  здравње, индиретпно  угрожавање  здравња  може  се  испоЈвити : разношењем  
отпада  у  непосредну  окопину  ветром, али  и  од  стране  животиња  које  се  на  депонијама  
хранс; некоатролисаним  издвајањем  гасовитих  загађујућих  материја  у  
концентрацијама  опасним  по  њудско  здравње; ширењем  непријатних  мириса; пањењсм  
отпада  и  емисијом  токсичних  продуката  сагоревања; неконтролисаним  продирањем  
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вода  контаминираних  штстним , загађујућим  агенсима  і-та  дегіонији , како  у  површинске , 

тако  и  у  подземне  водотокове . 

Поред  потенцијално  негативних  угицаја  које  може  проузроковати  изградња  и  

експлоатација  санитарне  дегіоније , њеном  реализацијом  обсзбеђују  се  и  одређене  

користи  по  животну  средину  у  ширем  контексту. Ту  се  пре  света  мисли  на: доследно  

спровођење  принципа  близине  чиМе  се  обезбеђује  да  једна  регионална  депонија  

замењује  више  општинских  депонија  које  деградирају  животну  средину; потенцијално  

стварање  енергетске  неуТралносТи  іито  подразумева  сакупњање  и  искоришћење  

депонијског  гаса; сТварање  нотенцијала  за  збрињавање  различитих  врста  отпада , изузев  

отпада  који  има  карактеристике  опасног. 

У  Току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  

животне  средине  и  предложена  су  адекватна  решења  која  ће  регулисати  или  пак  

ублакити  постојање  истих  

1) Утицај  на  квалитет  ваздуха  и  Ниво  буке  

У  материје  које  у  највећој  мери  загађују  ваздух, а  емитују  се  са  депонија  су  азотни  

и  спорни  оксиди, диоксини , фурани, прашкасте  и  суспендоване  материје . Са  

комуналних  депонија  се  емитује  и  депонијски  гас, као  нус-продукт  процеса  

микробиоло Lпке  разградње  депонованог  органског  отпада, депонијски  гас  у  просеку  

садржи  око  50% метана. Непријатни  мириси , који  су  последица  разлагања  отпада, 

такође  имају  Значајан  утиLtај  на  квалитет  живота  у  околини  депонија. 

Саобраћајна  бука  на  депонији  настаје  іірвенствено  као  последица  кретања  возила  

која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристикама  извора, 

карактеристикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавна  брзина), условима  

прuступног  пута  и  општим  условима  простирања . 

ука  генерисана  од  машина  које  на  депонији  обавЈЂају  операције  разастирања , 

сабијања, прекривања  отпада, ископ  и  депоновање  прекривног  материјала  може  

представњаТи  у  одређеним  ситуацијама  фактор  од  значаја  за  дефинисање  мотућих  

негатиВних  угицаја. 

Имајући  све  ово  у  виду, план  прописује  одређене  мере  којима  ће  се  смањити  

аерозагађење  и  ниво  буке  предметног  простора. 

2) Кваллтет  вода  

Загађење  вода  као  последица  експлоатације  лростора  обраде  предсТавЈЂа  један  од  

основник  критеријума  код  дефинисања  уТицаја  регионалне  депоније  на  животну  

средину. Еазичну  потенцијалну  опасност  за  површинске  и  подземне  воде  представЈЂа  

процедна  вода  (филтрат), чије  квантитативне  и  квалитативне  карактеристике  зависе  од  

великог  броја  параметара , тј. прецизног  познавања  свик  локацијскик  карактерисТика , 

карактеристика  отпадног  материјала , технологије  дегіоновања  и  поступака  улравњања  

сксплоатацијом . 

План  решава  проблем  одвођења  отпадник  вода, али  и  дефинише  одговарајуће  

мере  заштите, како  површинских , тако  и  подземних  вода. 

З) Утицај  на  квалитет  земњиілта  

Неадекватно  депоновање  отпада  доводи  до  загађивања  земњишта. Падавине  које  

се  филтрирају  кроз  масу  депонованог  отпада  растварају  шТстне  материје, лрн  чему  се  
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угњени  кидрати  оксидиuіу  до  угњене  киселине  и  воде, масноће  се  разлажу  на  глицерин  
и  масне  киселине  које  Дање  оксидишу  до  угњене  киселине  и  воде, а  разградња  
безіанчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  амонијум  соли  које  
дање  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине . Настала  једињења  загађују  и  
земњиІпте  и  подземне  воде. 

Планско  реuіење  прописује  мере  које  ће  допринети  заштити  земњинјта  од  
загађивања . 

4) Утицај  отпада  iia животну  средину  
Утицај  отпада  на  животну  средину  је  вишеструко  негативан, услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животне  средине. 
Отпад  утиче  на  земњиијте  и  чини  његов  поврuіински  загађивач . Накупњањем  отпада  на  нску  површину, нагомилавају  се  органске  и  неорганске  материје  које  загађују  

земњипіте. 

Планско  решење  дефинише  мере  за  успоставњањс  ефикасног  система  управњања  
отпадом  на  простору  Регионалне  депоније , у  складу  са  најновијом  законском  
регулативом  из  ове  области. 

У  оквиру  Плана  разматрани  су  такође  и  следећи  проблеми  животне  средине : 
- недовоњни  капацитети  постојеће  депоније , 
- нелостојање  мониторинга  чиниоца  животне  срсдине  и  др. 

На  основу  анализе  стања  животнс  средине, просторних  односа  планског  подручја  са  својим  окружењем , планираних  активности  у  планском  подручју, процењених  
могућик  негативних  угицаја  на  квалитет  животне  средине  и  услова  надлежних  институција , Планом  ће  бити  уТврђене  све  релсвантне  техничке  и  организационе  мсре  занјтите . 

Приказ  разлога  за  изостаВЛање  одређсних  питања  п  проблема  из  поступиа  процеце  
Овом  стратепіком  проценом , у  скхіаду  са  донетим  Репісњем  о  приступању  изради  стратешке  процене  утицаја  предметног  плана  на  животну  средину, нису  разматрани  

прекогранични  утицаји , из  разлога  што  нема  планом  предвиђених  садржаја  у  простору  који  би  у  току  експлоатације  својим  технолошким  поступком  могли  имати  
прекограничне  угицаје. 

2.5. Прнuаз  плано  предвиђенпх  варијантних  решеіБа  
у  контексу  заштите  жiiвотiiе  средине  

Предметним  nланом  нису  прсдвиђена  варијантна  решења. 
На  основу  члаиова  13. и  15. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, у  Извештају  су  разматране  две  варијанте: варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  варијантада  се  план  усвоји  и  имплементира . 
Укупни  ефекти  Плана, па  и  уТицаји  на  животну  средину, Могу  се  утврдити  само  

nоређењем  са  постојећим  стањем, са  цињевима  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  предметног  плана, стратеnіка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијанте . 
деталнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавњу  5. 
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2.6. Резултати  претходних  коксултација  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама  

За  потребе  израде  плана  услове  су  доставиЈіе  следеће  институције  и  предузећа : 

1) ЈП  Емисиона  техника  и  везе , Београд, 

2) 1Електромрежа  Србије , а.д., 

3) Јкп  Информатика , Нови  Сад, 
4) Јкп  Чистоћа , Нови  Сад, 
5) Јкп  Градско  зеленило , 

6) Министарство  одбране, Сектор  3а  материјалне  ресурсе, Управа  за  

инфраструктуру , 
7) Министарство  унутрапіњих  послова, Секгор  3а  ванредне  ситуације, Управа  за  

ванреднс  ситуације  у  Новом  Саду, 

8) НИС  а.д. Нови  Сад, 
9) ЈП  Путеви  Србије , 
10) Јп  Србијагас , 
1 1) Телеком  Србија, Предузеће  за  телекомукикације  а.д., 

12) Јп  Транснафта , Панчево, 
13) ЕПС  дистрибуција  д.о.о., Ограі-іак  Електроднстрибуција  Нови  Сад, 

14) Јкп  Водовод  и  канализација , 

15) ЈВП  1Ћоде  Војводине  Нови  Сад, 

16) Јп  Војводинашуме , 
17)Покрајински  завод  за  заіптиту  природе, 
18) Завод  за  заштиту  сnоменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3, ПРЕГЛЕД  НОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛHТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природне  карактеристике  

3.1.1. Инжењерско-геоло Lіlке  карактеристике  и  погодност  терена  за  изградњу  

Геоморфоло tпке  караіперистике  

У  морфогенетском  смислу, терен  се  налази  у  алувијалној  равани  дунава. депонија  

је  удалена  око  6,3 km од  центра  Новог  Сада  и  смегптенаје  уз  пут  Нови  Сад  - Темерин  - 

Бечеј . Одлагање  смећа  вршено  је  без  претходне  припреме  тла, селекције  и  контроле . У  

хидролошком  смислу, предметни  простор  депоније  смештен  је  у  зони  хидрауличке  везе  

подземних  и  поврLnинсКиХ  вода. 

депонијаје  смештена  на  равном  терену. Ободни  делови  који  већ  дуже  време  нису  

у  употреби  су  природним  путем  обрасли  вегетацијом . Због  близине  вештачких  

деІІресија  током  периода  обилних  падавина  постоји  могућност  хидрауличке  везе  са  

процедним  водама  из  депоније , као  и  загађења  земњишта  у  широј  околини  депоније . 

Ободни  делови  који  већ  дуке  време  нису  у  уnотреби  су  природним  нутем  обрасли  

вегетацијом , док  се  у  средишњем  делу  депоније  машински  врши  распланиравање  

материјала  и  равнање  тсла  депоније  и  утом  делу  депоније  отпадје  откривсн . 
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Слика  1. Средиа~њи  део  депоііије  без  прекривке  (фото: С. Прохаска, 2020. год.) 

Геолошке  карактеристике  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1 : 100.000 лист  Нови  Сад) геолошку  грађу  
Lnuper ііодучја  терена  чине  ссдименти  квартара, у  чијој  су  подини  неоГени  седименти . 

На  слици  2 приказана  је  геолопјка  грађа  nіupe околине  истражног  подручја  са  
припадајућом  леГендом . 
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Слика  2. ГЈреглед itа  геолошка  карта  ширег  истралсЈ iог  подруіја  (извар: 

ОФГ )Інсм  Нови  Сад  L 34-100, 1:100 000 

Легенда: аlр  -алуви]апни  седименми: песксвu,иiњункоеи  праилЈнасми  пескоеи,фација  поводња  
п  корuгпа; агп  - апувuјалне  органогене  барске  глине  u пескови, фација  смајача 1  

Хидрологеолошке  карактериетике  терена  

геолопјколитологнко -морфолошке  одлике  условиле  су  одговарајуће  

хидрогеолошке  карактеристике  терена  на  коме  се  налази  истражно  подручје. 

хидрогеоло Lпке  карактеристике  у  30ни  депоније  су  типичне  за  алувијалне  равни  већих  

река. 
ГТрема  хидрогеолоп iкој  функцији, у  алувијалној  равни  дунава  издвојене  су  две  

средине  - (1) сјтабоводопропусна  До  водонепропусна  гјовлата  и  (2) водоносна  средина  

тзв. прве  издани. 
Слабоводопропуска  до  водонепролусна  повлата  има  промензЂиву  дебњину  и  

налази  се  на  1,4 м  од  површине  терена  до  дубине  веће  од  2,5 до  6,0 м. Повлату  чине  

глиновито-песковите  прашине  са  хуминизираним  слојем  у  приповріпинском  делу  

Пројскат  санације, рекултивације  и  затварања  дспоније  у  Новом  Саду, TEHNOHIDROЅFERA DOO - 

Веојп  
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Тсрена. Коефицијент  филтрације , одређен  на  основу  гранулометријског  састава  уз  примену  емпиријске  формуле  (УСБР-а), варира  у  интервалу  од  2,84- 1О-.11 м/а  до  2,45 ІО-б  м/ѕ  (0,00000245 м/дан 0,212 м/дан), што  ове  седименте  сврстава  у  слабоводопропусну  До  водонспропусну  средину. 
У  оквиру  ових  седимената  присутка  су  и  сочива  органских  глина  са  коефицијентом  филтрације  1,7510-8 m/ѕ  - 2,0110-8 m/ѕ  (0,0015 пі/дан  - 0,0017 пі /дан). У  оквиру  повлате, се  одвија  инфилтрација  падавина, као  и  евапотранспирација  са  нивоа  подземних  вода  прве  издани. 
Водоносну  средину  прве  издани  чине  два  комплекса  - комплекс  песковито -пілунковитих  седимената  фације  корита  алувијалних  и  алувијално -језсрских  седимсната , и  на  Малом  делу  терена  ситнозрни  пескови  фације  стајача. дебл.ина  песковито  wлунковитог  хоризонта  варира  од  11,0 гп  до  t5,0 м. део  водоносне  средине  захваћен  истражним  буідењем  по  овом  задатку  је  са  коефицијентом  филтрацијс  који  варира  око  1,0810-5 mlѕ  - 2,6 10-3 m/ѕ  (0,93 м/дан  - 224,6 м/дан). 

Ивжењерско -геолошке  карактеристпке  

На  основу  литературних  података  у  оквиру  истражног  простора , могу  се  издвојити  инжењерскогеолошкс  јединице  које  се  одликују  одрееннм  геомеханичким  карасгсристикама  
На  профилу  терена  у  зони  истраживања , у  оквиру  алувијалнот  седиментнот  комплекса, издвојене  су  слсдеће  инжењерскотеолошкејсдиниц е:  
-рецентне  творевине, 
-комунални  отпад  (Н), 
-алувијални  комплекс, 
-шњунак  и  песак. 
Површина  захваћена  Депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  84,3hа. Одлагаи,е  смећа  вріцено  јс  без  преЈходне  припреме, селекцнје  и  контроле . У  хидролошком  смислу, предметни  простор  Депоније  смепјтен  је  у  зони  хидрауличке  везе  подземних  и  површинских  вода. 
Посматрајући  микролокацијски , релативно  је  уједначсне  деблине, од  20,0-25,0 м. Вредности  физичко  мсхани tјких  пааметара  на  основу  литературних  података, су: запреминска  те)Ісина  ф  =10,00 кN/м  , д 8,О0 кN/гп3, вредности  параметара  директне  чврстоће  на  смицање  (ф 18о, С=5,0 кN/пі2) која  је  исказана  кроз  отпор  трења  и  модул  стипіњивости  Мс=1000 кРа. 
Шњункови  и  пескови, алувијални  (Ш,П) заступњсни  су  у  виду  масе, веће  деблине, испод  комуналног  отпада  од  дубине  око  15,0 ni. Y овој  средини  основу  чини  песак, ситнозрн, са  садржајем  лраwинасте  компоненте  у  различитим  односима. Прапіинаст  песак  је  средње  збијен  и  водозасићен . Физичко -механички  параметри  обухваћеног  простора  дати  су  у  наредној  табели:2  

Геотехнички  елабораі-  о  услоаима  стабили,ације  наслнитарна  Депоније  камУналног  отпада  у  Ноаом  садv TEHNoHІ DRoЅFERA DOO - Беочин  
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[kN/м
2] DDDUD 

51О* 2325* 

D Dd D 

26,5* 

D [kN/м2Ј  

/ 

100-200 

5 000* 

Та6еіzа  2: Вредности  физичко-механичkих  пара%Іетара  добијених  ла6ораторијск  

испитивањима  за  слој  

**литературни  подаци  

На  основу  инжењерско-геолоЈлке  карте  која  је  рађсна  за  потребе  израдс  

llросторног  плана  Града  Новог  Сада, на  гіростору  у  обухвату  гпіана  заступњене  су  

следеће  катсгорије  терсна  према  погодности  за  изградњу: 

- терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоЈЂеНО  оптерећење  износи  

2,5-2,0 kg/сііі2, могућа  градња  свих  врста  објската, изузев  посебно  

осетЈЂивих  конструкција ), 

терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  Дозвоњсно  оптерећење  

износи  1,0-2,0 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, уобичајених  

конструкција ), 

терен  непотодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоЈЂено  оптсрећење  износи  

1,50,5 kg/спі2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слсгање), 

терсн  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптсрећење  

износи  0,5 kg/см2, тсрен  неупотребЈЂив  за  градњу). 

Литолошка  класификација  
Литолоіпку  класификацију  предмстног  лростора  чине: 

- старији  речни  нанос, глиновито  пссковит, до  извесног  степсна  

консолидован , 

- гіреталожен  лес, унвштена  лссна  структура, повећан  садржај  песковите  

фракције ; у  односу  на  лес, кохсзијаје  смањена. 
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- седименти  старих  бара  и  мочвара , богати  органским  матсријама , фино  
песковити  и  глиновити , Врло  стишјЂиви , 
лссна  суглина, лесна  структура  уништена  деловањем  подземне  водс, али  
без  транспорта; кохезија  и  угао  унутрашњег  трења  у  односу  на  лсс, нешто  
нижи, 

- седимснти  саврсмених  мочвара , всома  богати  органским  материјама , врло  
СТИШЈЂИВИ . 

3.1.2. Педолошка  структура  
Тело  постојеће  дспоније  смештено  је  у  природној  дспрссији-бари  са  

доминантном  котом  природног  терсна  око  74.5 м  н.в.. Тлс  ИСПОД  Сметлишта  састоји  се  
од  слоја  барског  хумуса, Местимично  деблине  0.2-0.5 м, испод  којет  се  налази  пссак, 
прашинаст  слабо  заглињен, којИ  је  у  дубњим  деловима  прашинаст  до  Средњезрн , 
лесоидан . ДебЈЂина  слоја  песка  износн  40-60 м, засићен  је  водом, добро  
водопропустан . Исnод  слоја  песка  налази  се  слој  глине, која  је  прашинаста  лссоидна, 
слабе  водопропусности . 

На  основу  педолотке  карте  рађене  за  потребс  израдс  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада, заступЈЂени  типови  зсмњиШта  на  обухваћеном  простору  су: 

ритска  црница  (Хумоглеј ) - карбонатна , 
чернозсм  на  лссу  и  лссоликим  седимснтима  - излужени, 

- чсрнозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни , 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  Седиментима  карбонатни , 

чернозем  на  лесу  и  лесоликим  ссдиментима , оглејани -Излужени . 

3.1.3. Сеизмнчке  карактеристике  
Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењсрско -геолошким  

карактсристикама  тла, дубином  подземних  вода, рсзонантним  карактеристикама  тла  и  
др. факторима . 

Посматрајући  сеизмолошке  карте  из  Правилника  о  тсхничким  нормативима  за  
пројектовањс  и  nрорачун  инжењерских  објската  у  сеизмичким  подручјима, истражни  
простор  представњен  је  осмим  Степеном  По  МСК  скали  интензитета  земњотреса  за  
повратни  период  од  50 и  100 година, док  се  Степен  поди?ке  за  један  степен  и  износи  
девети  степен  за  повратне  периоде  од  200 и  500 година. 

3.1.4. Климатске  Ісарактеристике  

Имајући  у  виду  поло)кај  простора  истраживања  и  топографију  тсрена, основни  метеоролошки  подаци  су  преузети  са  сајта  Републичког  хидрометеоролошког  завода  Србије (httР;І/www.ћіdмеt.gоУ.гѕІсігііІІе tеогојоgјјајkіјмаtоІоgјјаѕгеdпјасјрјр) за  најближу  станицу  ,,Римски  Шанчсви  и  то  за  вишегодишњи  период  1981. - 2010. године . 
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Табела  З. Средње  месечне, годишње  и  ексмремне  вредности  параметара  у  

периоду  1981. -2010.године  (хидрометеоролоіuка  станиіја  ,,Римски  

Шанчеви  ,) 

Месеци  јан. феб  мар. апр. мај. )Ун  јуд  авг. сеп. онТ  ное. дец. Год. 

ТЕМПЕРАТУРА  С  

Средња  максимална  3,7 6,1 12,0 17,7 23,0 25,8 28,1 28,3 23,6 12,0 10,5 4,8 16,8 

Средња  Миннмална  -3,1 -2,4 1.5 6,2 11,3 14,1 15,5 15,3 11,4 6,9 2, 2 -1,5 6,5 

Нормадиа  вредносі  0,2 1,5 6,4 11,8 17,3 20,1 21,9 21,6 16,9 11,8 5,9 1,5 11,4 

Апсолутнн  максимчм  12,7 2 2,3 28,3 30,8 34,0 37.6 41,6 40,0 37,4 29, 2 25,0 21,0 41,6 

Апсолутни  минимум  -27,6 -24,2 -19,9 -5,2 1,8 4,8 7,5 7,0 2,5 -6.2 -13,8 -24,0 -27,6 

Србр. мразних  дана  22 18 10 2 0 0 О  0 0 2 9 18 81 

србр. тропских  дана  0 О  0 0 1 6 11 11 2 0 0 0 32 

РЕЛАТИВНА  ВЛАГА  (%) 

ПроЕек  85 79 71 67 66 69 68 68 72 76 82 86 74 

ТРАЈАЊЕ  СИЈАЊА  СУНЦА  

Просек  64,8 99,0 156,4 190,1 250,8 269,4 303,6 285,8 205,7 158,9 92,4 58,4 2135,3 

Број  ведрикдана  3 5 5 5 Ѕ  6 11 12 9 8 4 3 75 

Број  облачних  дана  14 10 9 7 5 5 3 З  5 6 11 15 94 

Ср. месечна  сума  39,1 31,4 42,5 49,2 63,0 91,4 54,3 57,5 53,8 52,7 53,8 48,8 647,3 

Макс. дневна  сума  31,8 23,2 32,6 40,2 91,8 67,6 68,7 68,0 48,8 59,0 54,9 37,6 91,8 

Ср. бр. дана  > 0,1 мп  12 10 11 12 13 12 10 9 10 9 11 13 132 

Ср. бр  дана  = 10,0 мм  1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 20 

ПОЈАВЕ  Јбро] дана  Са....) 

Снегом  6 7 3 0 0 О  0 0 0 0 2 6 24 

Снежним  покривачвм  13 10 3 0 о  0 о  О  о  О  3 9 39 

маглом  7 4 2 1 0 1 1 1 1 3 6 7 35 

Градом  0 0 0 О  о  о  о  0 0 о  0 0 1 

Теміiература  ваздуха  

Из  претходнс  табеле  се  загоЂучујс  да  је  најхладнији  месец  у  години  јануар  са  

просечном  вредношћу  од  0,2 °С, док  је  најтоплији  јул  са  просечном  вредноіпћу  од  2 1,9 

°С. Просечна  вишегодшпња  температура  ваздуха  износи  11,4 ос_ Просечне  зимске  

температуре  износе  2,7 ос, док  су  пролећне  16,4 °С, летње  20,13 °С  ијессње  6,4 ос, 
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Апсолутни  Темпсратурни  екстрсми  забележени  су  у  износу  оД  +41,6 °С  односно  - 
27,6 °С, дакле  са  амплитудом  која  износи  69,2 °С. Темпсратурне  вредности  изнад  30 °С  запажене  су  у  псриодима  између  априла  и  октобра, док  су  хладније  температуре  испод  
—10 °С  у  периодима  од  новембра  до  марта. 

У  периоду  када  су  температуре  ваздуха  у  порасту  (летњи  месеци) долази  До  појачаног  испаравања , шТо  за  последицу  има  смањење  инфлитрације  атмосферских  талога, а  тиме  и  прихрањивање  издани. У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводе  
до  замрзавања  земјвишта  чиме  се  смањује  могућност  прихрањивања . 

Падавине  
На  основу  података  о  средњемесечним  и  Годишњим  количинама  падавина, може  се  констатовати  да  расподела  преко  године  показује  модификовани  континентални  

рсжим, код  кога  су  максималне  средње  месечне  количине  падавина  у  јуну  и  јулу  а  најсушнији  месеци  су  јануар  и  фебруар. Просечне  годишње  количине  падавина  износе  
647,3 mіn, док  најкишовитији  месец  представња  јун  (9 1,4 mnі), односно  најсувЈЂи  фебруар  (31,4 мм). 

У  летњсм  перноду  количине  падавина  се  крсћу  око  203 мм  (З1% годииіњих  падавина). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (април-септембар ) износи  
432 nіnі  (68 % годишњих  падавина). Апсозіутна  висина  дневних  падавина  забележенаје  током  маја  (91,8 мм), а  најмања  у  фебруару  и  то  23,2 мм. Падавине  у  виду  снета  се  годигпње  јавњају  око  24 дана  и  ограничене  су  на  период  од  почетка  nовембра  до  краја  марта. 

Ваздупјна  струјања  (ветрови) 
3а  предметни  истражни  простор  је  карактеристично  да  је  најчешћи  смер  дувања  ветрова  сајугоистока, а  затим  са  запада  и  северозапада . Сви  остали  ветрови  немају  већу  учесталост. Примеhено  је  да  су  брзине  ветрова  веома  сличне  и  да  се  крећу  од  2 до  3, 1 м/ѕ. Најјачи  су  ветрови  са  севера  и  северозапада  чије  су  брзине  3 односно  3,1 m/ѕ, a најслабији  сујужни  и  југозападни  ветрови  са  брзином  1 ,7-2 м/ѕ.3  

Слика  З. Рујса  веіnрова  за  клuлатолоИбку  стаЈіииу  ,,Римски  јиајјчеви  
(иросеУ  1981. 2010. годиііе) 

3.1.5. Заштићена  природна  добра  
У  непосредном  окружењу  Регионалнот  центра  евидентирано  је  станивіте  заштићених  и  строго  запјтићених  дивјБих  врста  NЅA 18. 

Гlројекатсанације , рекултивације  и  затаарања  депоније  у  Ноаом  Саду, TEHNOHІ DROЅFERA 000 - ВеоІп  
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3.1.6. зеленило  - постојеhе  стање  вегетације  

зелене  површине  у  границама  обхвата  плана  заступзbене  су  nреваскодно  у  

категорији  заштитног  зеленила  постојећег  комплекса  депоније  (заштитно  зеленило  

према  државном  путу  І  реда  Е-75 формирано  је  од  младих  садница  листопадног  

дрвећа). 
Постојеће  зеленс  повртііине  чини  углавном  самоникло  растиње. понека  групација  

високог  листопадног  дрвећа  и  забарене  поврінине . 

3.2. Створене  карактеристике  

3.2.1. заштићепа  културна  добра  

Према  условима  завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  

подручју  обваћеном  планом  нема  заштићених  културник  добара  нити  регистрованик  

објеката  под  претходном  запггитом , али  се  у  непосредној  близини  налази  више  

археолошких  локалитета . 

3.2.2. идентификација  хазарда  
Степен  опасности  хазардних  .материја  зависи  од  специфичних  карактеристика  

сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поЈbе  утицаја. 

На  основу  извріНене  идеитификацнје  хазарда  може  се  закњучити  да  се  на  

простору  плана  од  могућих  акцидената , могу  очекивати  пожари  и  експлозије . У  

анаеробним  процесима  органсквх  материја  у  отпаду  настају  експлозивни  гасови  (СН4, 

NН3, СО  и  Н2Ѕ) који  се  концентришу  у  расположивом  простору  унутар  депоније . део  

насталих  гасова  кроз  лукотине  избија  на  поврпlину, а  део  бива  истиснуг  из  тела  

деnоније  због  слегања  отпада. Уколико  ваздух  са  тако  ослобођеним  гасом  награди  

смеше  унутар  границе  ексЈілозивности , у  контакту  са  извором  топлоте  може  доћи  до  

експлозије . Овакве  експлозије  интсизивирају  пожар, разбацују  смеће  ван  депонијског  

простора  и  могу  да  доведу  до  повређивања  и  усмрћивања  запослсних . 

3.3. Опремлсност  инфраструктуро Nt 

3.3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Приступна  саобраћајница  комллексу  представЈЂа  везу  државног  пута  ІІ  A реда  

ДП-102 Нови  Сад  - Бечеј . Интсрним  саобраћајницама  унутар  комплекса  депоније  се  

стижс  до  одређеног  простора  на  депонији . Мрежа  саобраћајница  унутар  комплекса  јс  

прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  путничких  и  теретних  возила  се  обавЈbа  

унутар  комплекса  депоније , а  коначна  мрежа  унутра Lнњих  ссрвисних  саобраћајница  

биће  утврђена  након  разраде  планског  решења  кроз  пројектну  документацију . 

Траса  постојећег  далековода  сс  укршта  са  каналом  дТд. који  је  значајан  пловни  

пут  и  са  државним  путем  1 А  реда  ДГЈ -1 Суботица  - І-{ови  Сад  - Београд . 
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3.3.2. Водна  инфраструктура  

3.3.2.1. Снабдевање  водом  
Снабдевање  водоМ  комплекса  депоније  врши  се  преко  градског  водоводног  

система. Постојећа  водоводна  мрежа, у  оквиру  комплекса  депоније, реализована  је  
делимично  и  неодговарајућегје  профила . 

С  обзиром  на  неодговарајуће  капацитативне  карактеристике  постојеће  
водоводне  мреже, постојеће  снабдевање  водом  за  пиће  није  задовоњавајуће , што  се  
огледа  у  неостваривању  потребног  притиска  у  водоводі-тој  мре)ки. 

Снабдевање  водом  за  техничку  потрошњу  врши  се  захватањем  воде  буніеним  
бунарима . Бунарима  се  заквата  плића  водоносна  издан  и  у  оквиру  комплекса  
реализована  су  три  буідена  бунара . 

3.3.2.2. Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  депоније, 
спроводи  се  сепаратно  и  није  у  потпуности  и  на  задоволавајући  начин  регцено. 

Одвођење  отпадпих  вода  није  решено  преко  постојеће  канализационе  мреже  у  
оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада, односно, отпадне  воде  се  решавају  
преко  септичкикјама , те  стање  решавања  отпадник  вода  није  задовоњавајуће . 

Атмосферске  воде  су  делом  оријентисане  према  постојећој  отвореној  каналској  
мрежи  у  оквиру  мелиорационог  слива а  део  се  дренира  у  подземње. 

Атмосферске  воде, nрикуплене  ободним  отвореним  каналима, пре  упуштања  у  
отворене  канале  мелиорационог  слива  Врбак , делимично  се  примарно  третирају  на  
сепаратору  у  оквиру  комплекса  депоније . 

Сагледавајући  лостојеће  функционално  стање  одвођења  отпадних  и  
атмосферских  вода, констатује  се  да  постојећи  систем  не  задовоњава  потребе  за  
одвођењем  вода  са  простора  регионалне  депоније . 

3.3.3. Екергетска  инфраструктура  

3.3.3.1. Снабдевање  електричном  енергијом  
Снабдевање  електричном  енергијом  обавл,а  се  преко  постојеће  

елеіпроенергетске  мреже  која  функционнше  у  склопу  јединственог  електроенергетског  
система. Постојећи  садржаји  се  снабдевају  из  трансформаторскик  станица  (ТС) 110/20 
kV Нови  Сад  9 и  110/20 kV Римски  LНанчевиІІ

, као  и  преко  20 kV подземне  и  
надземне  мреже  каблова, трансформаторскик  станица  20(10)/О,4 kV u нисконапонске  
0,4 kV мреже. Постојећа  мрежа  задовоњава  потребе  садашњих  ісорисника  простора . 
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3.3.3.2. Снабдевање  ТоплотнОМ  енергијом  
Снабдевањс  топлотноМ  енертијом  обавња  се  из  гасификационог  система  града  

Новог  Сада  и  локалних  топлотник  извора. Снабдевање  из  гасификационог  система  је  

обезбсђено  из  диструибутивне  гасне  мреже  ниског  притиска. У  обухвату  Плана  постоје  

следећи  објскти  у  надле)кности  .ЈП  1Србијагас : 

Градска  гасна  мрсжа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђсна  од  челичних  

цеви ; 

- у1ернорегулационе  станице  (МРС) ,јдиПј  и  Пангас 1  

Снабдевање  топлотном  енергијом  се  одвија  несметано  и  уз  поііітовање  свих  

безбедоносних  услова  који  важе  за  врсту  инсталације  која  се  односи  на  цеви  под  

притиском . 

Гlреко  југозападног  дела  подручја  прелази  магистрални  нафтовод  који  је  јоњ  увек  

у  функцији , апи  се  планира  његово  конзервирање  и  изградња  у  новој  траси  изван  

подручја  обухвата  Плана. 

3.3.3.3. Електронске  коМуникаіхије  
Електронска  комуникациона  инфраструктура  на  подручју  је  заступњена  преко  

телекомуникацонс  мреже  и  мреже  оптичке  комуникационе  инфраструктуре . Постојсћа  

мрежа  задовоњава  потребе  садашњих  корисника  лростора. 

3.4. Мониторинг  животне  средине  
На  простору  у  обухвату  плана  тренутно  није  успоставњев  мониторинг  чинuлаца  

животне  средине. 

Квалитет  вода  
У  оквиру  кампање  континуалног  испитивања  и  праћења  квалитета  на  дегіонији  и  

сачињавања  програма  мера  за  спречавање  и  смањење  загађења  квалитста  животне  
средине, реализовано  је  узорковање  и  анализа  процедних  вода  и  вода  из  пијезометара  са  
одабраних  локалитета  депоније  Новог  Сада. Узорковање  процеднс  воде  и  воде  из  
пијезомстара  изврінено  је  12.0 1.201 0. године . 

Филтратне  воде  настале  растварањем  чврстих  сугтстанци  органскоГ  и  неорганског  
порекла  процеђују  се  кроз  тело  делоније. Филтратне  воде  могу  да  садрже  липофилна  
једињсња, као  и  суспендоване  честице. 

Присуство  осталих  полутаната  у  процедној  води  је  доминантно  условњено  
хемијским  реакцијама  унутар  тела  дегіоније  и  процеса  биоразградње  отпада. Квалитет  
процедних  вода  примарно  је  одређен  саставом  отпада  и  растворњивошћу  његових  
конституената . На  скоро  свим  депонијским  просторима  генерисани  филтрат  jeІ  без  
прстходног  прсчинЈћавања І  у  директном  контакту  са  површинским  и  подземним  
водама. 

Особине  процедних  вода  депоније  зависе  од  различитих  физичко -хемијских  
процсса, који  се  одвијају  у  маси  депонованоГ  отпада, а  то  су; оксидо -редукциони  
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Температура  ЕРА  170,1 °С  17,1 24 14,1 14,12 14 

2. рН  вре,qност  ЕРА  150,1 8,27 8,48 7,99 7,65 7,72 

З. ЕлекТропроводЈbивост  ЕРА  120,1 ј tЅ/см  1042 2Ѕ90 2400 1,855 1,67 

4.  Растоорени  кисеоник  ЕРА  360,1 mg/І  3,11 0,6 2,61 1,8 2,3 

5.  Салинитет  ЅМ 25208 %, 0,4 17,6 1,3 0,5 1,1 

6.  Сатчрацијо  ЕРА 36о,1 % 31,3 0,7 24,9 31,7 22,8 

7.  
Суслендоване  

материје  VDM 010 mg/І  345 527 259 323 259 

процеси, растварање  органског  и  нсорганског  матсријала  у  отпаду, хемизам  С02  (који  рсагује  са  солима  калцијума  и  магнезијума  и  изазива  повећање  тврдоћс  ироцедних  вода). 
Значајан  утицај  на  квалитст  депоЈ-тијских  филтратних  вода  имају  и  микробиолошки  процеси  разградње  биодеградабил nих  органских  супстанци. Спол,апіњи  услови  средине, Температура , влажност, притисак, брзина  встра, атмосферска  струјања  и  руже  ветрова , као  физички  параметри  утичу  на  динамику  хемијских  и  биохемијских  реакција  и  гснерисања  Токсичних  супстанци . 

Порсд  физичкохемијских  nроцеса  и  екстерних  услова, на  састав  процсдних  вода  Депонијс  угиче  и  низ  других  варијабилних  фактора  као  што  су  састав  отпада, де6ЈЋина  тела  дспоније, миграциони  пут  течности  и  могућност  мсђуфазних  слојева  да  апсорбују  и  минимизирају  загађењс, услед  чега  јс  веома  тешко  nредвидети  реални  састав  процедних  вода. 
Анализа  узорака  Дспонијских  вода  са  свих  испитиваних  локалитета  указује  на  значајно  оптерећење  воде  органским  материјама , іuто  за  послсдицу  има  ниску  концентрацију  кисеоника  раствореног  у  води  и  успоставјвање  анаеробних  услова  средине. Испитиване  филтратне  Депонијске  воде  су  у  односу  на  вредности  општих  и  специфичних  показател,а  квалитста, сврстане  у  класу  загађених  (прекорачене  су  граничне  вредности  за  класу  јјј/ју  које  су  датс  Уредбом  о  класификацији  вода  и  Правилником  о  опасним  материјама  у  водама). 

Површинскс  водс  Свињаревог  канала  1 и  2 конституисане  су  Мсшањем  атмосферске  воде  и  вода  којс  настају  процеђивањем  кроз  тело  дспоније  на  шта  указује  вредности  параметара  који  су  сурогат  за  органско  оптерећење  (БПК5 И  ХПК) као  и  вредности  параметара  попут  сулфида  и  хлорида. Важно  је  напоменути  да  квалитст  водс  у  оба  канала  у  великој  мери  зависи  од  количине  падавина  које  угичу  на  разблаживањс . У  наредној  табели  дат  је  nриказ  резултата  анализс  подземнс  и  површинске  воде  на  дспонији  у  Новом  Саду. 

Табела  4. Резултажпи  анализе  подземне  и  ііовріаииске  воде  на  депоііији  у  Новом  Саду  
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8.  Раоіворене  Материје  ЕРА  1601 mgjІ  5889 9725 5270 5124 52Ѕ0 

9.  Укупне  суве  материје  ЕРА  160,3 mg/І  6234 10252 5Ѕ29 5312 5534 

10.  

Биолошка  пОТроШЊа  

кисеоника  после  5 

дана  

ЅRPЅ  

ЕN1899-2 
mgіi 1,9 0,3 1,7 163,8 18g,8 

и  
потрошња  

кисеоника  
LCІ  5CO nіg/] 15 27 12 80,3 117,3 

12.  сулфати  HACHMetod mg/І  43 55 52 6 8 

13.  Сулфиди  
HACH Metod іg/ І  6 8 15 45,75 90 

14.  Хлоди  НАСН  Metod mgІІ  34,15 19,26 1Ѕ0 31,5 98,4 

15.  
Укупан  органски  

угеник  

ЅRPЅ  ІЅO 

824Ѕ 2С07 
мgјІ  <1 cl <1 <1 <1 

15. Амонијак  НАСН  LCІ( mgІІ  3!1 25,2 0,5 28,1 30,75 

17.  Ннтрати  VDM 002 mg/І  22,3 73,3 36,3 0,76 0,75 

18.  Нигрити  VDM 003 мgјІ  0,2 0,44 4,6 <0,01 <0,01 

19.  Укулан  фосфор  VDM 0С4 mgІІ  9,2 2,5 7,8 1,625 2,925 

20.  ортофосфати  V0M 009 mgІІ  7,09 1,96 6,05 6,1 7,1 

21.  Укупан  к;ор  
HACH Metod mg/І  0,04 со,02 0,05 <0,02 с0,02 

22.  Резидуалан  xjіop 
НАСf-Імеtоd mg/І  <002 со,02 <0,02 <0,02 <0,02 

23.  Шестовалентни  хрои  
HACHMetod 

mgіі  <0,01 сО,Ој  <0,01 <0,01 <0,01 

24.  Укупан  хром  ЕРА  218,1 mg/І  <0,5 со,5 <0,5 <0,5 со,5 

25.  гвожђе  ЕРА 2З6,1 mgІІ  0,8 2,6 3,0 0,9 0,7 

26.  бакар  ЕРА  220,1 mgjІ  0,6 0,5 0,5 <0,3 <0,3 

27.  олово  ЕРА  239,1 mgІІ  1,2 1,1 1,2 <i. <1 

28.  Никал  ЕРА  249,1 mg/ і  0,Ѕ  0,Ѕ  0,4 (0,3 <0,3 

29.  Цинк  ЕРА 289.1 mgІІ  D,17 0,30 0,17 <0,05 (0,05 

30.  Ка, іијум  ЕРА  213,1 mg/І  0,15 0,13 0,11 <0,05 <0,05 

31.  Манган  ЕРА24З,1 mg/І  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 сО,1 

32.  Магнезијум  VDM 007 mg/І  19 38 29 68 75 

33.  Калијум  VОМ  008 mg/І  25 237 32 <10 <10 

34.  Натријум  VDM 001 mg/ І  27 35 167 24 32 
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35.  Надцијум  VDM 006 nig/І  <20 23 3 7В  45 
36.  Бор  VDM 005 mg/I <10 -10 <10 <10 <10 
37.  4ііуминијум  ЕРА  202,1 mg/I <5 <5 <5 5 <5 

)lегенда : 

РІ, Р3, Р6 подземна  вода  из  пијезометара  РІ, РЗ, Р6 
к1, К2- површинска  вода  из  Свињаревог  канајіа  1 и  2 

Квалитет  ваздуха  
Концентрација  метана  у  деnогтијском  гасу  на  биотрновима  на  новосадској  деПонији, је  праћена  редовно  у  вишегодитњем  гіериоду, а  посебно  у  периоду  оД  2009. До  2011. гоДине, када  су  п0ставлени  дегазатори  на  целој  површини  депоније. Гасна  анализа  је  вршена  чстири  пута  ГОДигнње, односно  по  једном  у  току  сваког  годишњег  доба. 
На  основу  резултата  испитивања  депонијског  гаса, ковстатовагІ  је  велики  проценат  биотрнова  у  функцији . На  њима  су  детектоване  значајне  Количине  метана  (0,1-59,8%). На  појединим  биотрновима  поред  значајне  концентрације  метана, измерене  су  и  повишене  Концентрације  водоник  сулфида  (на  1 1 оД  95  биотрнова  у  фуикцији  измереноје  пише  од  100 ррм  водоник  сулфида). 

депонијски  гас  је  лроменливог  сасТаВа, јер  његов  састав  првенствено  зависи  од  врсте  и  својства  одложегіог  отпада, као  и  микробиолошких  процеса  који  се  одвијају  у  телу  депоније . Према  испитивањима  која  су  Врпіена  у  Америчкој  агенцији  за  заштиту  животне  средине  (ТсћоbапоgІонѕ  Theіѕerі, and Vіgі! 1993; UЅА-ЕРА,1995.) Процентуални  сасТаВ  депонијских  гасова  приказан  је  у  наредној  табели . Резултати  оВих  истраживања  у  највећој  мери  се  слажу  и  са  истраживањима  у  Другим  земњама, измеу  осталих  и  на  депонији  у  Новом  Саду  која  је  вршио  Факултет  Техничких  наука, тако  да  се  могу  сматрати  као  типичан  састав  деПонијскот  гаса  и  приказани  су  у  наредној  табели. 
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Табела  5. Типичан  састав  депонијског  гаса  комуналниХ  
депонија  

КомлоНеНТ  % 

М  стан  
45-60 

угњендиоксИд  
40-60 

азот  2-5 

кисеонИК  0,1-1,0 

парафински  угЈЊОВОДОНИЦИ  0,0 

ароматични  угњоводоници  0,20 

водониК  0-0,2 

сулфиди,дисулфиди ,меркаптани  0-1,0 

амониј  ак  0-0,2 

угњенмоноКсИд  0-0,2 

коМпоненТе  у  траговима  0,0] -0,6 

На  Слици  4. дат  је  приказ  Мсста  узорковања, односно  позицИја  биотрнова  на  

којИМаје  вршено  узорковање  на  Градској  депонији  у  НОВОМ  
Саду. 

Слика  4. сателитски  сбііімаk локације  
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У  табели  З. Могу  се  видети  вредности  резултата  испитивања  депонијских  
гасова, која  су  вршена  од  стране  Лабораторије  за  мониторинг  животне  и  радне  
средине.4  

Табела  б. Резулмати  испитивања  депотіјског  гаса  

Oznuku - 
botn і  

lзріtіапі  paіxіncіur 

Оа  
vrcme 
*іIаІіZе  

ОхіuК  мu(оd ііpuv* xu u агІоvаоје  g іu QЗ.LАОЅ  
Меtn 
CІL 

і%vol.І  

іјglј dіоКзІd 
С01 

І%voLі : 

Кј,еопјК. 
О - 

T%volі  

UgljenmonokzІd 
СО  

јррхлТ  

УоdоојК-,uјгјd 

јррмі - 

МегіIоріеguгсdаа  О-јоо% 0-јОО% О -2% О-200Оррм  О- ООррш  
51-1 29.062о. 12$ 9,1 13,8 <5 <4 

Ѕ2-2 29,20, Ѕ2,2 38,8 1,ѕ  6 240 

52-5 29 06 1070 
ј  ј -14 • 46,6 35 3 Ѕ  93 

52-6 
29 06 20 О  

•і  54 3,3 19$ <5 9 

52-н  
- 

9 ()6 ОО  45,8 31,5 3.3 <5 62 

29.06.2020. 
11,7 8,1 16,4 <5 

ЅЗ-7 29 06 ОО  
- 3,7 2,3 1в,з  <5 <4 

53-8 9 06 оО  
-

• 4,6 6,5 1Ѕ,І  <5 20 

ѕз-ј u 29.06.2020. 
3 с0,5 с5 

Ниво  буке  

Бука  на  простору  депоније  потиче  од  рада  машина  за  прекривање  отпада, 
постројења  за  Третман  отпада, постројења  за  пречипіћавање  отпадних  вода  и  од  
саобраћаја. 

Како  на  постојећој  депонији  није  врпіено  мерење  буке  у  животној  средини, не  
Мо?ке  се  са  сигурншћу  рећи  да  ли  је  постојеће  стање  на  простору  обухвата  Плана, у  
смислу  нивоа  буке, задоволавајуће  или  не. 

Квалитет  земјLијдта  

Подаци  о  квалитету  землишта  у  границама  обухвата  плана  и  непосредном  
окружењу  нису  доступни  с  обзиром  да  за  предметно  земњиште  нису  вршене  никакве  
анализе . 

4. општи  и  ПОСЕБНИ  ДИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
И  ИЗЕОР  ИНДИКАТОРА  

Опјпти  и  посебни  цињеви  стратешке  процене  дсфининју  се  на  основу  захтева  и  
цилева  у  nогледу  загuтите  животне  средине  у  другим  плановима  и  програмима , цињева  

Пројекат  санације, рекултнвације  и  затварања  депоније  у  Ноаом  Саду, TEHNOHIDROЅFERn DOO - Веојј  
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замтите  животне  средине  угврђсних  на  нивоу  Републикс  и  мсђународном  нивоу, 

гірикупЈЂсних  података  о  стању  животнс  срсдине  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  потледу  заuітите  животне  срединс  у  плану  или  програму. 

На  основу  дефинисаних  цињсва  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  

се  користити  у  изради  стратешке  процене. 

4.1. Општи  цињеви  

дефинисање  општих  цињева  Стратешке  процене  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  

из  планских  докумсната  виLпег  хијерархијског  нивоа. Олштим  цијБевима  Стратешке  
процене  угицаја  поставЈБа  се  оквир  за  њихову  дЈЂ  разраду  кроз  дефинисање  лосебннх  
цињсва  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цињу  очувања  
животне  средине  као  и  спровођсње  принципа  одрживот  просторног  развоја  подручја  
п  л  а  н  а, 

Општи  цињеви  стратешке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације  
Рсгионалне  депоније  и  далсковода  і  і O kV између  ТС  НоВи  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  су: 

- постизање  рационалнс  организације  и  уређења  простора , усклађивањем  његовог  
коришћсња  са  мотућкостима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  економског  развоја , 

обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  
(уравнотежсног) развоја  у  области  животне  срединс, економске  и  друцітвене  
сфере, 
обезбеђење  адекватнс  превенцијс , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађивања , 

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

- подизање  и  јачањс  нивоа  еколошке  свести , информисања  и  образовања  
становништва  о  екоЋіошким  проблемима  укњучивањем  јавности  у  доно tлење  
одлука  у  погледу  мера  заштите  животне  срединс . 

4.2. Посебни  цињеви  

Посебни  цињеви  стратсідкс  процене  представњају  разраду  оппјтих  циЈЂева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општих  цињева  стратсшке  процене, дсфинисаних  
планских  поставки  и  концепција . 

Они  треба  да  обезбсдс  субјектима  одпучивања  јасну  слику  о  суштинским  
утицајима  плана  на  животну  срсдииу, на  основу  које  је  могуће  донети  одлукс  које  су  у  
функцији  заштите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја . 

Поссбни  цињеви  стратсідке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације  
Рсгионалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  животну  средиву  односе  се  на: 

- очувањс  еколошког  капацитета  простора  и  побоЈБUЈање  квалитета  животне  
средине , 

- изградњу  регионалнот  систеМа  управњања  отпадоМ  и  изградњу  регионалнс  
депониј  е, 

- обезбеђивање  пречишћавања  процсднuх  вода, 

обезбсђивање  МБТ  (механичко-биолошког  третмана  отпада), 
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искоришћењс  Депонијског  гаса, 
обнавњањс  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  да  се  очувају  и  повсћају  
општекорисне  функције, 

- санацију  деградираних  простора  на  површивама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада, 

- санацију  загађености  земњишта  и  коитролу  квалитета  земњиідта , 
побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањсњем  емисија  из  
Технолошких  процеса  и  трансnорта, 

- смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . гіовећање  безбедности  запослсних  и  
становништва  и3 ближе  и  дајЂе  околине , 

- смањење  количинс  лродукованог  отпада  по  становнику  који  треба  одложити  на  
депонију, 
побоњпјање  квалитета  ісивота  становника  индиректно  преко  санирања  
сметли Lпта  и  смањења  ризика  по  здравс  ЈLуДи, 

- смањење  притиска  на  необновњиве  и  дслимично  обновњиве  ресурсе, као  и  
њихово  рационално  коришћсњс , кроз  боње  искорипјћење  сировина  енергијс, 
спречавање  настајања  отпада  (повећање  степена  рециклажс ), безбедно  
депоновање  неопасног  отпада, 

- очување  околнпх  екосистема , зауставњање  процеса  дање  дсградацијс  животне  
средине, 

- успоставњањс  Мониторинга  регионалне  депоније! 

4.3. Избор  иіІдикатора  

На  основу  дефинисаних  поссбних  цињева, врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  проценс  утицаја  на  животну  
средину. Индикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцсњивање  планских  регпења  са  
становипіта  могуhих  штета  у  )ТСивотној  средини  и  за  утврђивањс  које  неповолне  утицаје  
треба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  идентификовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
саглсдавање  последица . Они  су  средство  за  праћење  извеснс  променњиве  вредности  у  
прошлости  и  садаціњости , а  неопходни  су  као  улазни  подаци  за  планирање . 

да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  
компарацију, неопходанје  усаглапјен  систем  гіраћења  који  гіодразумева : 

јединствене  nоказатсње , 
јединице  Мсрења, 

- метод  мерења, 
- период  праћења, 
- начин  обраде  nодатака, 
- приказивање  резултата . 
Подаци  се  прикупњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама : 

статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  заштиту, 
хидрометеоролошким  службама, геолошким  и  геодетским  заводима, заводима  за  
заштиту  прнроде  и  др. 

Приказ  индикатора  одрІсивог  развојаје  лимитиран  начином  nрикупњања  и  обраде  
статистичких  података. Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  коришћени  у  контактима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 
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На  основу  Правилника  о  Националвој  лисТи  индикатора  запЈТиТе  животне  средине  

( Службени  гласник  РС , бр. 37/11), на  просТору  у  обухвату  плана, као  и  у  непосредној  

близини, релевантни  су  следећи  индикатори : 
- годипЈња  темлература  ваздуха, 

-годишња  количина  ладавина, 
-емисија  прекурсора  озона  (СО, СН4), 

-индикатор  потрогпње  кисеоника  у  површинским  водама, 

-нугријенти  у  поврпЈинским  и  гtодземним  водама, 

-угроженс  и  заІптићене  врсте, 
-заідтићена  подручја,  
-укупна  количина  произведеног  отпада, 

-јіроизводња  отпада  (комунални, индустријски , опасан), 

-количина  произведене  амбалаже  и  амбалажног  отпада, 

-количине  посебних  токова  отпада, 

-количина  произведсног  отпада  из  објеката  у  којима  се  обавла  здравствена  

заштита  и  фармацеутског  отпада, 
-предузећа  овлашћена  за  управлање  отпадом , 

-депонијс  отпада, 
-количина  издвојсно  прикупњеног, поновно  искоришћеног  и  одложеног  отпада. 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТиЦАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Цињ  израде  стратеUЈке  процене  утицаја  на  животну  срсдину  је  сагледавање  

могућих  нетативних  утицаја  планских  рсідења  на  квалитет  животне  средине  и  

пролисивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањсње, односно  довођење  у  

прихватЛиве  оквире  (границе) дефинисанс  законском  регулативом . да  би  се  

поставњени  цињ  остварио , потребноје  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процена  утицаја  варијантпих  решења  плана  на  животну  средину  

са  мератчіа  запјтите  и  варијантно  решење  у  случају  нереализовања  плана  

Закон  не  прописује  гпта  су  то  варијантна  реіпења  плана  која  подлажу  стратешкој  

процени  угицаја. 
Планом  Нису  разматрана  варијавтна  реінења , али  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  

Законом  о  стратегнкој  процени  угицаја  на  животиу  средину  прописана  обавеза  

разматрања  варијантних  рсшења, у  Извеінтају  су  разматране  две  могуће  Варијанте: 

- Варијанта  І  - да  се  План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  

далековода  110 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  не  усвоји ; 

- Варијанта  11 - да  се  План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  

далековода  І  10 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  усвоји  и  

имплементира . 
Утицаји  страте lнког  карактера  и  укупни  ефскти  Плана  на  ЖИВОТН  средину  

утврђују  сс  кроз  процену  и  порсђењс  постојсћег  стања, цињева  и  планских  решења, 

ограничавајући  се  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефеІпе  доношења  или  

недоновЈења  гјлана . 
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Приказ  Варнјанте  І  - неvсвајање  плана   
Плански  документ  представла  освовни  инструмент  управњања  простором . Непостојањо  Плана  значи  непостојање  адокватних  мера  u услова  за  организовање  активности  у  простору  и  његово  корипјћење  у3 обавезне  море  заштите  и  унапређења  животне  средине, пропксане  Стратепіком  проценом  утицаја  Плана  на  животну  средину. Неусвајање  Плана  значи  задржавање  постојоћег  тј. нултог  стања  депоније. до  сада, одлагање  отгіада  нијс  рађено  организовано  и  по  одређеном  систему  како  се  то  ради  на  савремено  организованим  депонијама . На  основу  Извепјтаја  о  преузетим  и  депонованим  количинама  отпада  за  2015., 2016., 2017. и  2018. годину, важно  је  истаћи  чињеницу  да  је  током  те  четири  године  депоновано  чак  око  800.000 тона  отлада. На  основу  статистике  Дневна  количина  комуналног  отпада  која  се  одложи  на  депонију  у  Новом  Саду  износи  око  650 тона, месечна  20.000 тона, Јлто  на  годишњем  нивоу  износи  око  240.000 тона. Укупна  процењена  кОличиНа  деnонованог  смећа  на  наведеној  локацијије  око  3.000.000 тона. 

Депонија  је  Делимично  у  току  експлоатације  прекривана  инертним  материјај-јом-јаловином, што  је  за  последицу  имало  разношење  хартије  н  пластичних  врећа  по  околном  терену. Овакав  начин  рада  на  делонији  угрожава  животну  средину  и  може  довссти  до  nіирења  заразних  бОлестн, а  истовремеНо  претставња  руглО  за  околину. Депонија  није  изграђена  у  складу  са  прописима  тако  да  на  локацији  не  постоје  инсталације  за  заштиту  ваздуха, земњијдта  и  вода  од  загађења. 
Прихватањем  Варијанте  Ј  задржало  би  се  постојеће  стањс  у  простору  које  подразумева : 
-недОвоњан  капацитет  постојсће  Дспоније, 
-непостојање  регионалног  система  управњања  отпадом, 
-непостојањс  мониторинга  земњuшта  н  нивоа  буке, 
-вепике  количине  nродукованог  Отпада  no становнику, 
-лоше  стање  заштитнот  зеленот  појаса  око  комплекса  депоније  И  Др. 

Неповоњни  угицаји  на  животну  средину  могу  се  јавити  у  новом  облику  (акцидентне  ситуације) или  се  могу  увећати  они  утицаји  који  већ  егзистирају  као  гдто  су  загађење  земњишта, воде  и  ваздуха  услед  нереализовања  коначног  планског  решења, којим  се  предвиђају  мере  заштите. 

Неусвајање  Плана, може  за  последицу  имати: 
- недостатак  мера  и  инструмената  за  уnравњање  nростором  на  еколошки  прихватњив  и  одржив  начин, 
- непоштовање  опгдтих  и  посебпих  смерница  и  мера  заштите  животне  средине. 

Приказ  Варијапте  11 - yсвајање  и  имплементирање  плапа  
Прихватањем  Варијанте  јј  створипи  би  се  услови  за  побоњшање  квалитета  живота  грађана, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  животнс  средине  прописаних  Планом  и  Стратешком  процсном  утицаја. 
Усвајање  Плана  представња  варијанту  којом  со  стварају  услови  за: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  његовог  коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  раслолагању  природним  и  створеним  вредностима  и  са  потребама  Дугорочног  економског  развоја, 

27 



обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајио  
одрживот  

(уравнотежсног) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друпЈтвене  

сфере, 
обезбеђење  адекватне  превенције, мониторинга  и  контроле  свих  облика  

загађивања , 
- зауставЈвање  дае  деградације  простора, угрожавања  и  уништавања  природних  

ресурса  и  добара , 
- подизање  и  јачање  нивоа  еколопЈке  свести, информисања  и  образовања  

становнипітва  о  еколопЈким  проблемима  укЈіучивањем  јавности  у  доноџЈење  

одлука  у  погледу  мера  заштите  животне  средине. 

5.2. Поређење  варијантних  решења  и  лриказ  разлога  за  избор  најп0в0лнијег  

решења  са  аспекта  заштите  животне  средине  

пореiјење  варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  негативних  

утицаја  које  би  оне  имапе  на  простор, а  којИ  С  дати  у  претходном  поглавњу. 

Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  заLнтите  )кивотне  средине, јесте  она  

варијанта  која  би  омогућила  побоњшање  квалитета  животне  средине  применом  
мера  за  

спречавање  негативних  угицаја, попјтовање  принципа  одрживог  развоја, као  и  

рационално  коришћење  свих  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  најповоѕњније  варијаНте: 

I .У  варијанти  да  се  Гlлан  не  усвоји  и  да  се  развој  настави  no досадашњем  тренду  

могу  се  очекивати  бројни  негативни  ефеІсги  по  животну  средину  —недовоњан  капацитет  

депонијс. загађење  земњиідта, ваздуха  и  лодземних  вода, нерегуларно  одлагање  

отпадник  материја  и  сл. 
2. У  варијанти  да  се  План  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  

ефекти  на  

све  компоненте  )јсивотне  средине . 

На  основу  описа  у  претходним  поглавЈІима  (досадашњи  начин  одлагања  
отпада, 

постоје1 с  стање  депоније, као  и  опредеЈЂење  Града  у  погледу  будућег  управњања  

комуналНим  отпадом), јасно  се  може  закњучити  да  се  санација, рекултивација  и  

затварање  гіостојеће  депоније  (сметлипіта) у  Новом  Саду  намеће  као  нужност. 

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

(усвајање  Плана  генералне  регулације  Регионалне  дспоније  и  далековода  110 kV 

између  ТС  Нови  Сад-3 и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду) представња  Најповоњнију  

варијанту  са  аспекта  заЈЈјтите  животне  средине. 

5.3. вероватноhа, инТензиТеТ, сложеносТ, реверзибилност , временска  и  просторна  

димензија  утицаја  плава  

У  наставку  стратешке  процене  угицаја  извршена  је  евалуација  значаја , 

просТорних  размера  и  вероватноће  угицаја  лланских  решења  предложене  
варијанте  

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

су  потврдиле  своју  вредност  у  земіЂама  Европске  уније. 

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

просторне  размере  на  којима  се  може  остварити  уrицај . Утицаји, одНосно  ефекти , 

планских  решења, према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -3 до  +3, где  се  

знак  минус  односи  на  иегативне , а  знак+ на  позитивне  промене  (табела  З). 

28 



Табела  7: Критеријуми  за  оцењивање  величине  vт  
Величин  утицаја  Ознака  Опие  

Критичан  Јак  негативан  утицај  
Већи  Већи  негативан  утицај  
Мањи  -i Мањи  негативан  утицај  
Нема  утицаја!нејасан  
утицај  

О  Нема  утицаја, нема  података  

Позитиван  +1 Мањи  позитиван  утицај  
Поволан  Већи  позитиван  утицај  
Врло  поволан  Јак  позитиван  утицај  

Табела  8: Критеријуми  за  оиењив  
Рапсре  утицаја  

. 

Озјјака  
-----

г  
OnІIC 

Регионални  

Оппјтински  
Могућ  утицај  у  простору  регије  
Могућ  утицај  у  простору  општине  

Градски  

Локални  
: Могућ  утицај  у  подручју  града  

Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  грдда  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  догодити  у  стварности  такође  
представња  важан  критсријум  за  Доношењс  одлука  у  току  израде  плана. Всроватвоћа  
утицаја  одређује  се  према  следећој  скали: 

Табела  9: Скала  за  процену  ве  
. 

Вероватноћа  
-- - 

Ознака  
----Ј- 

Оппс  
јОО% Угицај  известан  
Више  оД  50% Утицај  вероватан  
Мање  оД  50% М  Утицај  могућ  
Мање  од  1% Н  Утицај  није  вероватан  

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

Табела  10: Врсме  трајања  угицаја  
Ознака  Опис  

Дуготрајни  

при  времен  и-по  времен  и  

 

 

На  основу  критеријума  процеве  величине  и  nросторних  размера  утицаја  плапских  решења  ua цињеве  стратешке  процене  врши  се  евалуација  значаја  идентификованих  
утицаја  за  остваривање  цињева  стратешке  процене  утицаја . 

У  наредној  табсли  дата  су  плавска  рсшења  у  предлогу  плана  обухваћена  
процевом  утицаја : 

Табела  lt: Планска  рсшења  у  предлогу  плана  обухваћсна  проценом  утицаја  
............................................................-: 
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ј . Санација, рекудтивација  и  затварање  постојећихдепонијскик  поња  

2.   Формирање  новик  депонијСкИХ  поња  

3.  пречиІлћавање  отпадних  нода  (изградња  постројења  за  пречишћавање  отпа,дних  
вода) 

4.   Изградња  компостилишта  

5.   Изградња  рециклажног  центра  

б.  Формирање  зеленог  заштитног  појаса  

7. Измепјтање  дела  трасе  постојеГіик  далековода  1 10 kV 

кивотну  средин  
1 ВІЈIЈ1d .јћ L LјЈUЦВа 1Г1)Л t ,у  

Цињеви  спу  
г - - - 

Планска  реніења  
І  2 3 4 5 б  7 

очување  еколоілког  капацитета  простора  и  

побоњшање  квалитета  животне  средине   
+3 .-2 +3 +3 +2 +3 +2 

изградња реГионалног  система управЈЂања  

отпадом  и  изградња  регионалне  депоније   
+3 +3 О  О  О  О  О  

обезбеђивање  пре tіишћавања  процедних  вода  
О  О  +3 О  О  О  О  

обезбеђивање  МБТ  (Механичко -биолошког  

третмана  отпада) 

О  О  О  +3 +2 О  О  

искоригЈЈћсње  депонијског  гаса  +2 +3 О  О  О  О  О  

обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  поаећају  општекорисне  

фуикције  

+3 -2 О  О  О  +3 +2 

саНација деградираних простора на  

површинама  угроженим  подземним  водама  

процедним  водама  и  одлагањем  отпада   

+3 О  +2 О  О  +2 О  

санација  загађености  земјЂишта  и  конТрола  

квалитета  зсмњиідта  
+3 О  +2 О  О  +2 О  

побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  

сТандардима, смањењем емисија из  

гехнолошких  процеса  и  транспорта  

+2 -2 +2 О  О  +2 О  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса тј. 

повећање безбедности запослсних и  

становништва  из  бгјиже  и  даЈЂе  околине  

О  О  О  О  О  О  О  

смањење  количине  продукованог  отпада  по  

становнику  који  треба  одпожитН  на  депонију  
О  +3 О  О  О  О  О  

побоњшање квалитета  живота становника  

индиректно преко санирања  сметлишта и  

смањења  ризика  по  здраање  њуди  

+3 +3 О  +І  + +3 О  

смањење притиска На необновјЂиве и  

делимично  обновњиве  ресурсе, као  и  њихово  

рационално корншћење, кроз боње  

искоришГзење  сировина  енергије, спреііавање  

Настајања отпада (повећање степена  

рецикпаже ), безбедно  депоновање  Неопасног  

отпада  

+3 +3 +3 +3 О  О  

оіување околних  екосистема, зауставњање  

процеса  дајс  деградаци ;е  животне  средине   
+3 _ +3 +1 +1 +2 +1 

успоставњање мониторинга регионалне  

депоније  

+2 +3 О  О  О  О  О  
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3 5 4 
и  и  и  

б  7 
и  и  

Пла  ска  решења  
2 

и  и  
и  и  

и  
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Табела  13: Процена  просТорІІих  разNтера  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  

ЦИЈЂеВИ  спу  Планска  ремења  
1 2 3 4 5 6 7 очување  еколошког  капацитета  простора  и  

побол,пјање  квалитета  животне  Средине   
Г  л  Л  Р  Р  Л  Л  

изградња регионалног система управлања  
отпадом  и  изградња  регионалне  депоније   

Р  

обезбеђивање  пречишћавања  Процедних  вода  
л  

обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолошког  
Третмана  отпада) Р  Р  

искоришћење  депонијског  гаса   Л  Л  
обнавлање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  
функције   

л  л  Л  Л  

санација деградираних простора на  
Површинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада   

л  л  Л  

санација  загађености  землипіта  и  контрола  
квалИтета  землишта   л  Л  Л  
поболшање  квалитета  ваздуха  у  скдаДу  са  
стандарднма , смањењем емисија из  
технолоnиих  процеса  и  транспорта   

л  Л  Л  Л  

смањивање  рпзика  од  хемијског  удеса, тј . 
повећање безбедности запослених и  
становништва  iјз  ближе  и  даје  околине   
смањење  колнчине  продукованог  отпада  по  
станОвнику  који  треба  одпожити  на  депонију   

Р  
поболшање квалитета живота становннка  
индиректно  преко  санирања  сметлишта  и  
смањења  ризнка  по  здравле  луди   

г  Р  р  р  л  

смањење притиска на необновливе и  
делимичпо  обновјЂиве  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење, кроз боле  
искорнlдћеЊе  сировина  енергије, спречаваі hе  
настајања отпада (повећање степена  
рецикЈіаже ), безбедно  депоноВање  неопасног  
отпада   

л  Р  Р  Р  

очување  околних  екосистема , зауставлање  
процеса  дале  Деградације  животне  средине   

л  Л  Л  Р  Р  Л  Л  
успоставлање мониторинга регионалне  
депоніе  л  л  

Табела  14 : Процена  вероваТІјоће  утицаја  планских  реідења  на  ЖИгзотну  средину  и  елементе  одрживог  развоја   
Цилеви  сПу  

очување  еколошког  капацитета  простора  и  
побол tuање  квалитета  животне  средине   
изградња  регионалног  система  управлања  
отпадом  и  изграДња  регионалне  депоНје  



обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода  

обезбеђивање  МЕТ  (механичко -биолоілког  
третмана  отпада) 

И  И  

искорииiћење  депонијског  гаса  И  И  
обнавуbање  и  подизање  заuпитног  зеленила  на  

најин  да  се  очувају  и  поаећају  огііuтекорисне  

функције   

И  И  И  В  

санација деградиравих Ііростора на  

поврillинама  угроженим  подземним  водама, 

водама  и  одлагањем  отпада  

И  И  И  

процедним   
санација  загађености  земл,ишта  и  контрола  

земл,ишта  квалитета   
В  В  В  

побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем емисија нз  

процеса  и  транспорта  технолошкиХ  

В  И  В  И  

смањивање  ризика  од  хемијскоГ  удеса, тј. 

повећање безбедности запослених и  

из  ближе  и  дање  околине  становнипјтва   
смањење  количине  проДукованоГ  отпада  по  

који  треба  одложити  ва  депонију  
И  

становниКу   
побоЈЂІЈЈање квајзитета живота становника  

индиректно преко санирања  сметлипЈта и  

по  здравње  ЈћуДн  смањења  ризика   

В  14 В  В  В  

смањење притиска на необновњиве и  

делимично  обновњиве  ресурсе, као  и  њихово  

рационално кориiнћење, кроз бојве  

искоришћење  сирОвина  евергије, спречавање  

нас-тајања отпада (повећање степена  

рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  

стпада   

И  И  И  И  

очување  околник  екоснстема, зауставњање  

ДаЈЂе  деградације  животне  средине  
И  И  И  И  И  И  И  

процеса   
успоставњање мониторинга регионалне  

иј  е  

В  И  
депон  

Табела  15: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  репЈења  на  животну  
средину  и  

елемснтс  одрживог  развоја  

Цињсви  сПу  Планска  рсІпсња  
1 2 З  4 5 6 7 

очување  еколошког  капацитета  простора  и  
побоњџјање  квалитета  жиоотне  средине   

д  д  д  д  д  д  д  

изГрадња реГионалног  система управњања  

отпадом  и  изградња  реГионалне  дегтоније   
Д  Д  

обезбеђнвање  преLiишtзавања  процедних  вода  

Д  

обезбеђивање  МЕТ  (меканичко -бнолошког  

третмана  отпада) 

Д  Д  

искориuiћење  депонијског  гаса   д  I д  
обнавњање  и  подизање  заІЈпитног  зеленида  на  

начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  

функције   

Д  д  Д  д  

санација деградираних простора на  Д  Д  Д  
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повр LіЈинама  угроженим  подземвим  водама, 
процедвим  водама  и  одлагањем  отпада  
санација  загађености  3еМлишта  н  контрола  
квалитета  земзњишта  д  д  д  
поболціање  квалитета  ваздуха  у  скзіаду  са  
стандврдима, смањењем емисија из  
Технолошких  процеса  и  транспорта  

д  д  д  д  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј. 
повећање безбедности залослених и  
сјановништва  из  ближе  и  дале  околнне  
смањење  количине  продукованог  отІіада  по  
становнику  који  треба  одложити  на  депонију  д  
поболшање квалитета живота  становника  
индиректдо преко санирања сметлиајта  и  
смањења  ризика  по  здрав)bе  зњуди  

д  д  д  д  д  

смањење притиска на необновњиве и  
делимично  обновливе  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење, кроз боле  
искоришћење  сировина  енергије, спречавање  
дастајања отпада (повећање степена  
рециклаже), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

д  д  д  д  

очување  околних  екосистема, зауставјњање  
процеса  даЈње  деградације  жнвотне  средине  

д  д  д  Д  д  д  д  
успостаDлање мониторинга регионалне  
депоније  П  П  

Резиме  знаtтајних  утицаја  плана: 
На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаних  у  претходним  табелама, 

закЈњучује  се  да  импзтементација  плана  не  производи  стратешки  значајіw негативне  
угицаје  на  планском  подру tІју, оДносНо  да  ће  планска  решења  уз  примену  адекватнвх  
мера  заштите  имати  позитивне  ефекте  на  )јсивотну  средину. 

5.4. Кумулативни  н  синергетски  ефехпіт  

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  15.) стратешка  процена  треба  да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката. Ови  ефекти  су  делом  
идентификовани  у  претходном  поглавњу, али  значајни  ефекти  могу  настати  као  резултат  интеракције  између  бројних  мањих  угицаја  постојећих  објеката  и  ај(тивности  
и  различитих  пданираних  активности  на  подручју  nлана. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајаі -і  утицај , а  неколико  индивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  пример  се  може  навести  загаивање  Ваздуха, вода  или  пораст  буке. 
Синергетски  еd екти   настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  производе  укупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетски  ефекти  се  најчешће  манифестују  код  њудских  заједница  и  природних  станишта . 
ИдеnтифиІсација  кумулативних  и  синертетских  ефеката  планских  репіења  на  животну  средину  приказанаје  у  наредној  табели: 
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Табела  16: Идентификација  могућих  кумулативних  и  синертетских  ефеката  

ИRтеракција  
планских  
регпења  

Област  стратешке  процене  утицаја  

Управњање  KB2nUTCTOM ваздуха  
1, З, б  Санација, рекултивација и затварање постојећих дегіонијских пола. 

пречишћавање  отпадних  вода, као  и  формирање  зеленот  заuјтитног  појаса  
имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  ваздуха. 

2 Приликом  формирања  нових  делонијских  пола  доГіиће  до  ггривременог  
штетног  утицаја  на  квалитет  ваздуха  (npauіuua, издувни  тасови  услед  кретања  
механизациј  е  и  сл.). Такође  приликом  ехсгјлоатације  нових  депониј  ских  ггола  
може  доћи  до  ширења  непријатних  мириса. 

Упр2Вњање  и  заштита  В0д2 

3 Изградња  Постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  са  простора  депоније  

долринеће  спречавању  загађења  подземних  и  површкнских  вода. 

3аштит2 и  коришћење  земњишта  
1, З, б  Санација. рекултивација и затварање постојећих депонијских пола, 

пречишћавање  отпадних  вода, као  и формирање  зеленог  заштитког  појаса  
имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  земјbишта. 

2 Формирање  нових  депонијсхих  пола  подразумева  одређене  землане  и  
грађевинске  радове  који  могу  имати  привремене  іптетне  утицаје  на  квалитет  
землишта. Ови  утицаји  престају  након  завршетка  грађевинских  радова. 

3аштит2 од  буке  
б  ФормирањезеЈхенот  заштитног  појаса  утицаће  се  на  смањење  г-јивоа  буке. 

1, 2, З  

• 
• 

У  фази  санаднје  и  рекултивације  постојећих  депоиијских  пола  и •лриликом  
ископа  нових  депонијски  пола,очекују  се  повећани  нивои  буке, услед  рада  
механизадије . Таође : при  раду  Посројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  
могу  се  региоватиловећани  нивои  бе. : - - - 

Управлање  отпадом  
1, 2, 4, 5 Санација, рекултивација и затварање постојећих депонијсхих пола, 

формирање нових депонијских појња, изградња компостилишта и  

рециклажног  центра  имаће  позитивне  ефекте  на  систем  управлања  отпадом. 

Становништво  и  њудско  здравле  
1, 2, 3, 4, 5, б  Санација, рекултивација  постојећих  депонијских  пола, формирање  нових  

депонијсгсих  пола, пречишћавање  отпадних  вода  са  простора  депоније, 

изградња  компостилишта  и  рециклажнот  центра, формирање зеленог  
загнтитног  појаса, имаhе  позитивне  ефскте  на  здравле  становнишво  и  
побојњшање  квалитета  живота. 

5.5. Процена  утицаја  планираних  активности  на  животну  средину  
Депонија  комуналног  отпадаје  специфичан  објекат  који  има  негативан  утицај  на  

животну  околину, иако  не  постоји  директан  и  тренуган  угицај  експлоатације  депоније  

на  зњудско  здравње . 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  

изабраних  техничко-технолошкик  реІпења  при  проје lповању  и  изградњи  овако  

комплексног  објекта. 

5.5.1. Ваздух  
Проблсматика  аерозагађења  код  депонија  коуНалног  отпада  изражена  је  у  два  

основна  вида. Први  вид  аерозгађења  је  последица  саобраћаја  при  транспорту  
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комуналног  отпада  до  дспонијског  простора. Овај  вид  аерозагађења  прсдставла  чињсницу  која  објективно  постоји  свуда  где  постојс  саобраћајни  токови  и  која  се  не  можс  избсћи . други  и  значајнији  вид  јс  затађење  ваздуха  као  послсдица  различитих  процеса  који  сс  одвијају  у  току  сксплоатације  комуналнс  депонијс . Овај  вид  асрозагађења  представла  мсродавни  критеријум  за  простор  у  непосрсдном  окружсњу  и  правилним  избором  технологије , организационих  мера  и  сгІовођсњсм  технолојлке -радне  дисцигглинс  овим  видом  асрозагађења  могуће  је  улравњати , односно  сводити  га  у  прописанс  норме. Загађењс  ваздуха  које  се  јавла  као  последица  експлоатације  комуналнс  дспоније  настаје  гІрвенствено  као  nослсдица  издвајања  депонијског  гаса, затим  подизањем  прашине  са  радног  чела  дневних  ћелија  за  одлагањс  отпада  и  лаког  отгіада  (гІапир, пластичне  кесе  и  сл.) локренутих  ваздушним  струјањима . 
Гасови  који  се  стварају  приликом  разградње  органских  материја  на  Дспонијама  могу  посредно  или  нспосрсдно  утицати  на  околину. У  највећој  количини  присутни  су  метн  и  угњен  диоксид, док  су  у  мањој  Количини  лрисугни  сумпороводоник  и  азот. Биоразградиви  отпад  органског  гІорекла  подлсжс  аеробним  и  анаеробним  процесима  разградње. Последица  ових  рсакцијаје  ослобађањс  енсргијс  и  гасова, који  моту  имати  негативан  угицај  на  околину. 

Проссчни  састав  депонијског  гасаје  следећи: 
- метан  - 55 %, 

- угњен  диоксид  - 45 % 

- и  остали  гасови  у  битно  мањим  количинама  
Мстан  јс  гас  који  у  количини  5 15 % са  Ваздухом  ствара  сксплозивну  смепју  па  је  неопходно  nрсдузсти  све  мсре  како  би  се  спрсчила  могућност  сксплозије  и  пожара  на  депонији . Из  тог  разлога, потребно  је  вршити  контролисано  одзрачивање  депоније . 
Утицај  углен  иоксида  ва  околину  осликава  се  и  у  томе  пiто  је  тсжи  од  Ваздуха  и  пада  на  дно  дспоиије, где  се  раствара  у  води, формирајући  карбонску  киселину, која  ловећава  Корозивност  и  киселост  процедне  воде. 
У  процесима  анаеробне  разградње  генерише  се  сумпорводоник , који  поред  токсичности , догІриноси  и  ширсњу  екстрсмно  непријатних  мириса  са  простора  депоније. 

Ширсње  нсугодних  мириса  прати  рад  сваког  постројења  за  пречијпћавањс  отnадних  вода, што  је  nоследица  ослобађања  лако  испарњивих  једињења  из  отnаднс  водс  и  продуката  разградње  матсрија  током  пречишћавања . 
Системи  за  пречимћавање  отпадних  вода, такође  доприносе  ослобађању  загађујућик , аеросолних  јсдињсња, који  се  састоје  од  ситних  честица  чврстих  и  тсчних  материја, дисгіергованих  у  гасу, формирајући  npu том, колоиднс  системе. 
При  извођењу  санационо -рекултивацио радова  на  постојећој  дспонији, асрозагађсње  сс  може  јавити  као  последица  рада  ангажованс  грађевинске  механизацијс  у  току  извођења  техничке  фазе  санационо -рекултивацион  радова. Погонско  гориво  овнх  машина  је  дизел  гориво, те  се  услед  тога  у  појачаном  интснзитету  рада  може  очекивати  емисија  већег  броја  полутаната  у  атмосфсру. Сnецифичну  емисију  загађујућих  материја  карактсрише  ослобађањс  продуката  потпуног  и  uепотпуног  сагоревања  мотора  са  унутрашњим  сагоревањем . Састав  ових  гасова  зависи  од  врсте  и  квалитета  горива , као  и  од  исправности  самог  мотора . Процентуална  заступњсност  ових  јсдињења  у  издувним  гасовима  дизел  мотора  при  пуном  радном  оптерећењу  приказанаје  у  нареденој  табели! 
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Табела  бр  17. процешiiуоЈlна  аступіиflосТ  појединих ]едињењаУ  издувним  г000вима  

загађујућа  матерпја   Садржај  (%) 

оксиДИ  угњеника   13,8 

оксиди  азота   0 ,5 

ОКСИДИ  сумпора   0,03 

угњоводОІ1ИВ  0,5 

алдехиди  0,009 

чађ  1,00 

У  сунітини  у  оДНосу  на  садатлњи  ниво  смитовања  
издувних  гасова  у  току  

извођења ационОрекултивацИОННХ  радова  нсћс  доћи  до  значајнијих  промена. 

знатно  повећање  асрозагађења  реално  је  очекивати  
при  формирању  заврІдне  

формс  тела  депоније  и  спровођењу  тсхничКе  фазс  
рскултивационих  радова  при  

-јаноНlењу  слоја  ГЛиНОвиТОГ  материјала , дренажног  слоја  пјунка  и  споја  зсNтЈbишно-

хумусног  материјала  за  биолошку  фазу  рскултивационих  
радова. Такође, при  извођењу  

навсдених  радова  можс  доћи  До  појаве  емисијс  пратНинс, гтосебно  ако  се  радови  изВоде  

у  Летњсм  псриоду  када  је  време  углавном  
суво  или  при  встровитом  времену. Овај  

утицај  могуће  јс  рслативнО  лако  
епиминисати , пЛанИрањсм  извођења  радова  у  току  

Влажнијег  периода  године  или  ороіпавањем  радник  површина . 

5.5.2. Вода  
проблсматика  загађивања  вода  (површинскик  И  подзсмних) као  последица  

егзистенције  и  експлоатације  депонија  комуналног  
отпада  представЈbа  један  од  

основних  критеријума  код  дефинисања  њсног  односа  
према  животној  средини. Оно  

што  је  од  првог  трснутка  јасно, а  што  се  односи  на  ову  проблематику , садржано  је  у  

ињсници  да  успешно  ре iиење  могућих  утицаја  у  смислу  спречавања  загађења  

повріННнсКИХ  Н  n0д3емник  вода  прсдставња  књучни  корак  у  елиминисању  
већине  

могућих  нежењсних  утицаја  и  последица. 

Основни  гіотенцијални  загађивач  поврілинсКИХ  И  
тlодземних  вода  јс  процедна  

вода  (филтрат) чијс  квалитативне  и  квантитативнс  караКтеристике 
 зависе  од  великог  

броја  парамстара . дефинисањс  свих  ових  параметара  захтсва  
прецизгјо  познавање  свик  

локацијских  карактеристика  карактсристика  отпадног  материјала , технологије  

дспоновања  и  поступака  управњања  експпоатацијом . 

Концентрације  загађења  у  филтрату  су  у  функцији  од  састава  отпада, годишњег  

доба, старости  депоније  и  укупнс  количине  одложсног  
отпада  и  ло  правилу  вишеструко  

прсвазилазе  загађења  која  можемо  констатовати  у  отпадним  
водама  из  домаћинства . 

У  филтрату  се  могу  наћи  Микроорганизми  изазивачи  
цревник  и  другик  обоњења  

Код  ЈЂдИ  и  животиња  (трбушни  тифус, дизентерија , туберкулоза , тетанус , антракс , 

разни  паразити  и  др.)! 

Приликом  продора  процедник  вода  са  депоније  у  околину  
и  земњиште  испод  тсла  

дсnоније  ( подзсмње (<) доЛази  до  u1ирења  загађујућих  материја , nосебно  неорганскик  

јона  и  тстЈіко  растворњивик  органскнх  јсдињења. Смер  кретања  загађсња  је  директно  у  

функцији  крстања  гіодзсмниХ  вода. 
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Решавањем  спречавања  загађења  вода  изолацијом  тела  депоније  (прикупњањем , каналисањем  и  одвођењем  гіадавинских  вода  и  т-та  тај  начин  константним  смањењем  количине  процедног  филтрата  током  времена) истовремено  се  врши  и  заштита, оДносНо  елиминација  могућик  загађивања  земњишта  у  постексплоаТациоНом  веку  депоније . 

5.5.3. ЗСNІЈЈиште  
Основне  карактеристит( извора  загађења  зсмлиііјта , карактеришу  се  кроз  две  битне  фазе  које  се  одНосе  на  гіериод  изградње  и  период  експлоатације  депонијс . 
У  фази  експлоатације  депоније  загађење  земњипјта  може  углавном  бити  Последица  следећик  процеса: неконтролисаног  вођења  поврЈлинскик  вода  отеклих  са  присТупНих  и  манипулативі -јих  површина , продора  филтрата  у  слојеве  исгіод  депоније, разношење  смећа  ветром, просипање  различитик  терста , таложење  из  атмосфере  и  разізејавање  услед  кретања  воЗила . 

Процесе  који  се  догађају  у  телу  депоније  карактерише  разградња  органских  супстанци  при  чему  се  уГлени  хидрати  оксидишу  до  углене  киселине  и  воде, масноће  се  распадају  иа  глицерин  и  Масне  киселиве  које  се  дале  оксидишу  до  угњеНе  киселине  и  воде. Распадање  беланчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  амонијум  соли  које  дале  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине . Као  продукти  разградње  органских  супстанци  јавлају  се  угњена  киселина , минералне  соли  и  хумусне  материје  (хумусне  и  фулво  киселине  и  њихове  соли  хумати  и  фулвати). 
Управњањс  ризиком  оД  контаминације  тла  у  ОЈ(олини  и  испод  депоније  се  Постиже  применом  одговарајуће  технологије  депоновања  која  подразумева  редовно  Прекривањс  депоније  унапред  припремленим  прекривним  материјалима  и  обезбеђивања  водонепропусног  дна  и  бокова  тела  депоније . 

5.5.4. пука  

Саобраћајuа  бука  
Саобраћајна  бука  на  депонији  настаје  првенствено  као  последица  кретања  Возила  која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристика fа  извора, караЈперистикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавЈ -ја  брзина), условима  гІриступног  пута  и  општим  условима  простирања . Саобраћајна  бука  генерисана  оД  возила  која  транспортују  отпад  на  депонију  неће  имати  значајнијих  негативннх  угицаја  на  животНу  средину. 

Бука  маіциЧа  iіa деііоuији  

Бука  генерисана  од  машина  које  на  депонији  обавњају  операције  разастирања , сабијања, прекривања  отпада, ископ  и  депоновање  прекривног  Материјала  Може  представлати  у  одређеним  ситуацијама  фактор  од  зНачаја  за  дефинисање  могућих  негативних  утицаја, Обзиром  на  полазне  претпоставке  технологије  депоНовања  која  у  најНеповолнијем  случају, с  обзиром  на  генерисање  буке, подразумева  сабијање  отпада  са  компактором  и  рад  дозера  і-та  ископу  прекривног  Материјала, извршена  је  анализа  меродавних  Показатења  по  следећим  іринципима : 
Ф Основу  за  прорачун  меродавне  буке  представњају  референтни  Нивои  наведених  машина  дефинисани  у  оквиру  стандардних  спецификација  произвођача ; 
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подразумсва  сс  истоврсмснИ  рад  машина  на  блиском  

одстојању  у3 услов  слободног  Ііростирања  звука  без  физичких  

препрека. 

Узимајући  у  обзир  добијене  рсзултате, тсхно.погију  дегјоновања  и  просторне  

карактеристике  дспоније  као  и  конкретнс  локацијске  карактсристике 
 које  се  односе  на  

намсне  повр Lпина  и  њихов  просторни  распоред, може  се  констатовати  да  бука  

генерисана  оД  машина  које  обавлају  потрсбне  
операције  на  депонији  комуналног  

отпада  неће  имати  значајнијик  негативних  утицаја  на  животну  
средину . Посебно  што  се  

тај  утицај  јавња  периодично  (у  Току  радног  
времена) и  ШТО  је  проЈіазног  карактсра  

(завршстком  радова  прсстаје ). 

5.5.5. Природна  добра  
Планске  активности  нсће  имати  угицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на  

ііростору  у  обухвату  плана  не  лостоје  евидснтирана  запјтићсна  
гіриродна  добра, док  су  

за  стани nіте  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA 18 (којс  се  налази  у  

Непосрсдном  окружењу), rІрописане  одговарајуће  мере  запЈтитс . 

5.5.6. становништво  
У  току  рада  са  отпадом  евидентна  је  продукција  Низа  оласних  

материја  LUтетник  

за  здравЈве , као  што  су  токсични  и  агрссивни  гасови, праnіина  и  др. Инсекти , глодари  и  

птице, потенцијални  су  нреносиоци  инфеІсгивнuх  и  заразних  болести. У  тслу  депоније  

ствара  се  метан  који  јс  у  одређеним  концентрацијама  
формиране  смеше  са  ваздухом  

експјозиван . 

С  обзиром  на  планирана  решења, забрану  депоновања  опасног  отпада, правилно  и  

благовремено  сабијањс  и  прекривање  депонованог  отпада  
инертним  материјалом , 

санитарно  извођење  нових  депонијскиК  поЈва, Механичко  
биолошки  третман  отпада, 

сакупњање  гіроцедних  вода  и  њихово  прсчишћавање  на  
планираним  постројењима , 

ггоставѕ&ање  биотрнова  за  одвођење  депонијског  гаса  и  његово  евентуално  

искоришћење , не  очекује  се  негативан  утицај  рада  планираних  садржаја  
на  околно  

становништво . 

5.5.7. непокретна  културна  добра  
Планске  активпости  неће  имати  штеган  утицај  на  културна  добра, с  обзиром  да  

на  простору  у  обухвату  Плана  нису  евидентирана  куЈітурна  
добра. 

5.5.8. инфаструктура  

5.5.8.1. саобраћајІ lа  инфраструістура  

Простор  унутар  обухвата  Плана  се  ослања  на  регионални  гіут  
Нови  Сад  - Бечеј  (Р  

- 120). Постојећи  приступни  пут  се  реконструише  и  уводи  у  
комплекс  депоније  у  

оквиру  кога  су  планиране  интерне  саобраћајнице , приступни  пугеви  и  паркинзи . 

Саобраћајно  решење  унугар  комплекса  депоније, дато  у  графичком  приказу  број  2 

План  намене  земј&ишта, саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  Р  1 : 2500, могуће  је  

кориговати  у  кладу  са  коначним  решењима  комплекса  (диспозицијом  
садржаја  и  

објеката). 
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Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза ) је  3,5м  и  6 м. 

Решење  саобраћаја  је  прилагођено  функционалној  шеми  депоније  и  обезбеђује  
етапну  реализацију. 

5.5.8.2. Водна  внфраструктура  

Снабдевав,е  водом  

Сиабдевање  водом  за  пиће, простора  обухваћеног  овим  ггланом , решиће  се  преко  
планиране  водоводне  мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  
Новог  Сада. 

Гіланира  се  решавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  О  ј  ООмм, која  ће  се  повезати  на  постојећу  примарну  водоводну  мрежу, 
профиіа  О300мм, која  је  изграђена  дуж  државног  пута  ііA-WO u која  представЈва  
доводник  водс  за  насење  Ченеј , односно, на  доводник  воде  за  потес  Немановци  
профила  Ојоомм . 

Планирана  водоводна  мрежа  обезбедиће  потребе  водом  за  пиће  за  све  објекте  који  
имају  потребе  за  истом, реализоваће  се  као  независна  водоводва  мрежа  са  свом  
припадајућом  опремом  и  араматуром . 

Снабдевање  водом  за  противпожарву  заштиту, односно, за  технолошке  потребе, 
решиће  се  преко  планиране  водоводне  мреже  са  пратећим  објектима  (бунар  и  
резервоар), за  ову  намену. 

Планирана  водоводна  мрежа  реализоваће  се  као  прстенаста , минималног  профила  
ОјООмм, са  одговарајућим  бројем  надземних  и  подземних  хидраната, као  и  свом  
хгрипадајућом  опремом  и  арматуром  које  захтевају  противnожарни  услови, односно , да  
би  се  у  случају  потребе  користила  успешно  за  противпожарне  [готребе. 

Планира  се  реализација  бушеног  бунара  са  припадајућим  резервоаром , 
минималног  капацитета  1011ѕ, за  захватање  технолошкик  вода  из  подземња . Бунар  је  
опремњен  одговарајућом  хидромашинском  и  електро  опремом. 

Режим  и  количинс  захватања  нодземне  воде, бувјсним  бунарима, биће  дефинисан  
посебним  условима  од  стране  надлежног  органа . 

Бунаром  захваћена  вода  складишти  се  у  планираном  резсрвоару  за  технолопЈку  
воду. 3апремина  резервоара  је  од  јОО  до  150м3, односно , према  услову  да  обезбеде  
довоњну  количиву  воде  за  заштиту  од  по)кара. Резсрвоарје  оггремњен  са  одговарајућом  
хидромашинском  и  електро  опремом. 

Противпожарна  заштита  покрива  целокупан  простор  депоније . 
На  простору  радне  зоне, а  у  оквиру  комплекса  депоније , планира  изградња  

прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  запЈтиту  са  поставњањем  одговарајућег  
броја  спојњних  и  унуграшњих  хидраната . Споњни  хидранти , на  овом  делу  простора , Могу  се, поред  функције  гашења  пожара, користи  за  прање  платоа, саобраћајница  и  опреме. 3аштита  од  пожара, овог  дела  простора, употпуниће  се  и  одговарајућим  бројем  МобиЈіник  апарата  за  гаіцење  пожара. 

На  простору  тела  депоније  планира  се  изградња  прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  заштиту, која  се  полаже  између  насипа  плах•Iиране  косине  депоније  и  
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манипулативних  саобраћајница  и  са  поставњањем  одговарајућег  броја  споњних  

хидраната, на  одговарајућем  међусобном  растојању. 

Планирана  водоводна  мрежа  за  технолошке  потребе  ослања  се  на  водоводну  
мрежу  за  противгіожарну  заштту  и  преко  ње  се  снабдевају  техничком  водом  објекти  

који  имају  потребу  за  истом  и  то  пре  свега  перионица  и  постројење  за  пречишћавање  

отгіадних  вода. 

Трасе  планиране  водоводне  мреже  за  пиће  и  водоводне  мреже  за  противгІожарну  

запттиту  и  технолошке  потребе, прилагодиће  се  положају  постојећих  и  планираних  

објеката  и  планираној  намени , као  и  условима  који  произилазе  из  планиране  намене. 

Процењује  се  да  he планирано  решење  снабдевања  водом, на  подручју  плана, 

очувати  и  унапредити  квалитет  животне  срсдине. 

Одвођење  отпадвих  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, простора  обухваћеног  овим  планом, 

биће  рептено  сепаратно , односно , планирају  се  одвојени  системи  за  одвођење  
санитарно-фекалних , технолошких  и  атмосферских  вода. 

Планирано  уређење  комплекса  депоније  претл0ставла  реализацију  свеобухватних  

техничких  решења, која  ће  омогућити  квапитетно  управњање  санитарно-фекалних  и  

технолошким  отпадним  водама  као  и  одвођење  атмосферскпх  вода, на  начин  да  се  

искњучи  могућнбст  било  каквог  загађења  подземних  и /или  површинских  вода. 

Одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода  решuће  се  преко  планиране  

канализационе  мреже  за  отпадне  воде, профила  0250мм, која  ће  прикуплене  отпадне  

воде  оријентисати  према  префабрикованом  уређају  за  пречишћавање  отпадних  вода. 

Пречишћена  отпадна  вода  ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Појединачни  објекти  са  малом  количином  отпадних  вода, као  и  објекти  које  је  
тешко  повезати  на  планирани  канализациони  систем  за  отпадне  воде, исте  могу  
ретпавати  локално  преко  водонепропусних  септичкихјама . 

Одвођење  технолошких  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  канализационе  
мреже  за  технолошке  отІзадне  воде, профила  0200мм, које  су  настале  прањем  опреме  и  
простора, погона  за  механичІсо -биолошки  третман  отпада  (МБТ), као  и  из  рециклажног  

дворишта. 

Прикугт.њене  технолошке  отпадне  воде  преко  планиране  црпне  станице  ће  се  

оријентисати  (потис  мјп. тірофила  0јООмм) према  постројењу  за  пречишћавање  
процедних  отпадних  вода. Пречишћене  технолошке  отпадне  воде, на  овом  постројењу , 

ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина  
решиће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, гтрофила  од  
0300 до  0 500мм  и  преко  два  сливна  гтодручја . Атмосферска  вода, пре  упуштања  у  
отворену  канаnску  мрежу, биће  третирана  на  сепаратору  нафтних  деривата. Упунітање , 

на  сепаратору  третираних  атмосферских  вода  и  упунјтање  истих  у  отворену  каналску  
мрежу  планира  се  гіреко  црпних  станuца. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  површина  
оријентисаће  се  на  зелене  поврпіине . 

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атмосферске  воде  кроз  тело  

депоније, заједно  са  водом  везаном  у  коМуНалноМ  отпаду, прихватиће  се  планuраним  
хоризонталним  дренажним  системом . Дренажни  систем  се  поставЈЂа  на  
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водонепрогіусну  и  нивелационо  уређену  поврпіину, која  представња  дІІо  санитарне  
депоније . Дно  санитарне  Депоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  
(гпах  нпв  75.89 м.н.в.). 

Процедна  вода, прикупњена  дренажним  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора), mіn. профила  25Олім, за  процедне  воде  и  дање  До  припадајуће  црпне  
станице, која  исту  транспортује  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  вода. 

Планира  се  реализација  6 (Јнест) засебних  касета  за  одлагање  отпада, које  ће  бити  
технолопіко -функционалне  целине . Касете  представњају  независна  сливна  подручја  и  
планира  се  да  се  свака  касета  одводњава  са  по  2 (две), односно, са  укупно  12 црпних  
сТаница. 

Свака  касета  саставњена  је  од  6 (шест) дренажних  поња  (подкасета). Ове  
подкасете  ће  бити  одвојене  зечијим  насипима, тако  да  ће  се  према  пречистачу  одводити  
само  процедна  вода  из  подкасете  у  експлоатацији , док  ће  се  атмосферска  вода  из  
празних  подкасеТа  у  највећем  делу  испарити . 

Пречиіпћавање  процеДних  отпадних  вода)  предвиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  
планира  реалнзација  постројења  за  предтретман , односно , за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода. Одабир  технологије  пречиџіћавања  биће  условњен  загађењем  
процедних  отпадних  вода  које  ће  се  пречишћавати  на  постројењу. 

Делимично  пречишћене  процедне  воде  на  предтретману  пречишћавања , враћају  
се  рециркулацијом  на  тело  депоније . 

Преостале  процеднс  воде, пре  упуіптања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
Врбак  морају  бити  потпуно  пречишhене  и  мора  се  обезбедити  потпуна  заштита  

реципијента  од  било  каквог  загађења . 

Атмосферске  воде, са  постојеће  саниране, рекултивисане  и  затворене  депоније  и  са  ппанираних  затворених  касета  нове  депоније, планира  се  преко  отворених  
атмосферских  ободних  канала  распоређених  око  депоније  и  преко  дренажних  цевовода, 
профила  25Омм, који  се  поставњају  по  ободу  депоније, а  реализација  ове  
канализације  прате  динамику  затварања  депоније, односно , касета  депоније . 

Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  затворене  и  рекултивисане  депоније  нису  
загађене  и  представњају  кишне  воде  које  се  могу  без  посебног  третмана  усмерити  
nрема  реципијенту, односно, у  nостојећу  мелиорациону  мре?ку. 

Предвиђа  се  одвођење  условно  чистих  атмосферских  вода  и  вода  насталих  
снижавањем  подземних  вода, преко  постојећих  отворених  канала  у  оквиру  комплекса  и  отворених  канала  који  функционишу  у  оквиру  мелиорационог  слива са  
планираним  nроІвирењем . 

У  цињу  заштите, надзора  и  одржавања, постојеће  отворене  мелиорационе  
каналске  мреже, дефининіе  се  заштитни  појас  уз  отворену  каналску  мрежу, пінрине  5.0 гп, обострано  и  мерено  од  ивице  канала. У  овом  појасу  могу  се  градитиједино  интерnе  
саобраћајнице , које  ће, поред  своје  примарне  функције, вршити  и  функцију  радно-
инспекционе  стазе, ради  одржавања  канала. 

Омогућава  се  делимично  зацевњење  постојеће  отворене  каналске  мреже, у  оквиру  мелиорационог  слива према  условима  имаоцајавних  овланіћења . 
Ограда  комплекса  депоније  мора  бити  мобилног  карактера  на  деловима  прилаза  отвореној  каналској  мрежи, а  ради  пролаза  механизације  у  цињу  одржавања  исте. 

Омогућава  се  реализација  и  других  објеката, у  области  водне  инфраструктуре , који  ће  бити  неопходни  приликом  реализације  и  уређења  депоније , али  исти  морају  
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бити  потврђени  израдом  нарсднс  ііројектнс  документације , а  прсма  посебним  условима  

од  стране  имаоцајавних  овлашћења. 

пројсктно-техничка  докумснтација  којаје  израђсва  у  току  поступка  израдс  Нлана  

представла  документациону  основу  овог  Ііланског  документа. 

Планом  су  дати  оквирни  капацитети  канализационе  мре)ке, док  ћс  сс  коначни  

капацитети , као  и  трасе  канализационе  мрсже  и  пратећи  објекти  дсфинисати  кроз  

израду  пројсктно-техничке  докумснтацијс . 

Процењује  сс  да  ћс  планирано  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода, 

на  nодручју  Плана, очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине . 

5.5.8.3. Енергетска  инфраструктура  и  електронске  комуникације  

Снабдевање  елеЈпричном  еиергијом  
Планом  гснералне  регулације  у  делу  сі-габдевања  слектричном  енергијом  планира  

се  изградња  нових  капацитета  - далековода  1 10 kV, 20 kV водова , трансформаторских  

станица  и  пратеће  дистрибутивне  мреже  и  мреже  јавног  освстлења . Планирана  

електроенерГетска  мрсжа  градићс  се  подземно . Предвиђенајс  и  заштита  далековода  110 

kV заштитним  коридором  у  коме  је  изградња  објеката  ограничсна  условима  надлежног  

имаоцајавних  овлааіћења . 

Сви  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  

регионалне  дсnоније  котребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  далековода  1 1 0 kV изван  

комплекса  депоније, уз  напомену  да  јс  рсконструкцију  далековода  неопходно  изврпіити  

Ііpc почетка  било  каквих  радова  на  проширењу  регионалне  депоније  у  заівтитном  

појасу  далекозода . 

Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цилем  да  се  спречи  

негативан  угицај  на  животну  средину . То  подразумева  примену  свих  норматива  и  

стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  поштовањс  услова  

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

изградњу  слсктроенергетских  објската . 

Снабдевање  топлотном  ејiергијом  
Планом  генералне  регулације  у  дслу  снабдсвања  топлотном  енергијом  планира  се  

снабдевање  топлотном  енсргијом  из  гасификационог  система  и  обновливих  извора  

енергије . Снабдевање  uз  гасификационог  система  могућс  је  са  постојеће  гасоводне  

мреже  ниског  притиска  или  из  планиране  MFC. Постојећи  нафтовод  има  свој  заштитни  

коридор , који  износи  збм  лево  и  десно  од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозволена  

изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  остали  објскти  се  могу  градити  уз  условс  и  

сагласност  предузећа  које  обавња  делатност  транспорта . Планира  сс  изградња  новс  

трасе  нафтовода  ДН-01 у  новом  енергетском  коридору  који  је  дсфинисан  на  ііодручју  

јужно  и  северно  од  дП  АІ  (Б7). Постојсћи  нафтовод  дн-01 ће  остати  у  земњи  

конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  новоположене  трасе  (који  

условлавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  активирати  као  алтернативна  

варијанта  постојећег  транспортног  система . Када  се  рсализује  нафтовод  дН-0I у  новом  

коридору, изградња  објеката  у  постојсћем  коридору  могућа  је  само  уз  условс  и  

сагласност  ,,Транснафта  а.д. Панчево . 
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Коришћење  обновјвивик  извора  енергије  има  велики  утицај  на  зашлпу  животне  
среДиЕІе . У  оквиру  одеЈЂка  о  обновЈЂивим  изворима  снергије  дати  су  услови  за  пасивно  
и  активно  коришћење  соларне  енертије, коришћење  енергије  биотаса , биомасе  и  
геотсрмалне  енергије. 

Потребно  је  да  се  све  активности  везаве  за  планнране  цијвсве  у  овој  области  одвијају  са  цијвем  да  се  спречи  нетативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  прописане  мере  заштите  и  
текнички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планиране  активности  у  вези  са  електроенертстском  и  
Термоенергетском  инфраструктуром  неће  имати  угицаја  на  очување  и  унапређење  
квалитета  животне  средине. 

Електронске  комункације  
Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућик  објеката  у  систем  електронских  

комуникација , изградњом  подземне  мреже  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  
инсталација  електронских  комуникација . Планира  се  и  поставјвање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. На  
подручју  плана  могућа  је  и  изградња  базник  станица  и  антенских  стубова  мобилне  
телефоније  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  актиВности  везане  за  планиране  цињеве  у  области  електронских  
комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  сnречи  негативан  утицај  на  животну  средину. 
Уз  све  потребнс  мсре  заштите, процењујс  се  да  ііланиране  активности  нсће  имати  
утицаја  на  очувањс  и  унапређење  квалитета  животне  средине. 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАІјИЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНх  УТИЦАЈА  
НА  ЖиВОТНУ  СРЕДИНУ  

Интегрални  систем  управњања  отпадом  обухвата  сакупњање , трансфер, 
одреЂени  третман, рециклажу, поновену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада, на  
начин  који  неће  нетативно  угицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  депонијс  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  
изабраник  тсхничко -текнолоаіких  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  
комплексног  објекта. Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  репіења, 
односно  спровођење  технолошких , организационих , санитарних  и  другик  мера  у  току  
сксплоатацијс  којима  сс  утиче  на  минимализацију  нсгативних  утицаја . 

При  санацији  постојеће  дспоније, пројстповању , изградњи  и  експлоатацији  вове  
санитарне  депоније, обавезноје  придржавати  се  слсдеbих  закона  и  подзаконских  аката: 

- Закона  о  заІвтити  )кивотне  средине  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр. 135/04, Зб!09, 
36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/1 8, 95/18, 95/1 8 др.закон); 

- Закона  о  управјвању  отпадом  ( Службени  гласник  РС1, бр. 36/09, 8/1О, 14/1 6, 
95/1 8 - др.заІсон); 

- Закона  о  амбала?ки  и  амбала)кном  отпаду  ( Службени  гласник  РС , број  36/09, 
95/1 8 

- др. закон); 
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- Закона  о  процени  у-гицаја  на  животну  средину  (,,Сл.гласник  РС , бр.135/04 и  

36/09); 
- Правилника  о  начину  сквадипlтења, паковања  и  обележавања  опасног  отпада  

( Службени  гласник  РС , број  92110); 

- Правилника  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  (1 Службени  

гласник  РС1 , број  56/10, 93/19); 

- Уредбе  о  одлагању  отnада  на  депоније  ( Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- Правилника  о  условима  и  начину  сакугіњања , транспорта , складиштења  и  

третмана  опіада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  

( Службени  гласникРС , број  98/10); 

- Одлуке  о  уреивању  и  одржавању  депоније  ( Сл. Лист  Града  Новог  Сада , бр. 

бiоз  и  47/06 - др. одлука); 

-Стратегије  управњања  отпадом  за  период  2010-2019. године  (,,Сл.гласНик  РС  број  

29/10.), 

-Закона  о  заштити  од  буке  ( ,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), 

-Закона  о  заштити  од  нејонизујућег  зрачења  (,,Службени  гласник  РС  бр.  36/09), 

-Правилника  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Слкбени  

гласник бр.1 04/09), 

-Правилника  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса, врстама  

извора , начину  и  периоду  њиховог  исгіитивања  (,,Службени  гласник 104/09). 

На  основу  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  

РС1 , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбе  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  

процена  yгицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  

животну  средину  ( Службени  гласник  РС 1 , бр. 114/08), потребноје  спровести  поступак  

процене  утицаја  на  животну  средину. 

За Lптита  земњиіпта, подземних  и  површинских  вода  постиже  сс  комбинацијом  

геолошке  баријере  и  доњег  непропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  

комбинацијом  геоло Lпке  баријере  и  горњег  непропусног  слоја  за  време  пасивне  фазе, 

након  затварања  депоније. 
Контрола  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  

анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  променс  даваhе  се  

процена  стања  животне  средине. Систем  праћења  обухвата  следеће: 

- систем  контроле  вода  (гтроцедних , подземних  и  nовршинских ), 

систем  контроле  депонијског  гаса, 

- оскултвција  тела  депоније  (контрола  слеГања) и  

- визуелни  мониторинг. 
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6.1. Запдтита  ЗемЛишта  
У  фази  експлоатације  депоније  загађење  землинјта  може  углавном  біти  

Последица  следеhих  процеса: неконтролисаног  вођења  површинских  вода  отеклих  са  
приступних  и  манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније , 
разноіпења  смећа  ветром, Просипања  различитих  терета, таложења  из  атмосфере  и  развејавања  услед  кретања  возила. 

Управјвање  ризиком  оД  контаминације  тла  у  околини  и  испод  депонија  постиже  
се  применом  дефинисане  технолотије  депоі-товања  која  подразумева  израду  
водонепропусног  изолационог  слоја  (од  глиновитог  материјала  или  уградњу  хоп  
фолија  и  дренажног  еистема) и  редовно  прекривање  депонованог  Материјала  унапред  
припремњеним  прекривним  материјалом . 

Просипање  терета  је  једна  од  могућих  акцидентних  ситуација  унутар  простора  
депоније. Уколико  се  све  мере  контроле  и  процеса  санационо -рекултивационих  радова  
спроводе, ова  ситуација  није  од  посебног  значаја  за  загађење  земњиціта. 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја. 

6.2. Заштита  ваздуха  
Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  основна  вида. Први  вид  аерозагађења  је  последица  саобраћаја  при  транспорту  

комуналног  отпада  до  депонијског  простора . Овај  вид  аерозагађења  представња  чињеницу  која  објективно  постоји  свуда  где  постоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  може  избећи. друти  и  значајнији  вид  је  загађење  ваздуха  као  последица  различитих  процеса  који  се  одвијају  у  току  експлоатације  комуналне  депоније . Овај  вид  аерозагађења  представња  меродавни  критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  правилним  избором  технологије , организационих  мера  и  сповођењем  технолошке -
радне  дисциплине  ОВИМ  видом  аерозагађења  могућеје  управњати, односно  сводити  га  у  пропнсане  норме. Загађење  ваздуха  које  се  јавња  као  Последица  експлоатације  
коМуналне  депоније  настаје  првенствено  као  последица  издвајања  депонијског  гаса, затим  подизањем  прашине  са  радног  чела  дневних  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  
отпада  (папир, пластичне  кесе  и  сл.) покренутих  ваздушним  струјањима . 

У  објекту  хале  и  у  кабини  за  сортирање  отпада  у  току  врелих  петњих  дака  
долази  и  до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  труњења  који  је  лети  
веома  убрзан  због  високuх  температура . 

Непријатни  мириси  који  се  ослобађају  при  манипулисању  комуналним  отпадом  
неизбежна  су  последица  коју  јс  тешко  у  потпуности  елиминисати . Пошто  се  истовар  и  
обрада  отпада  врпіи  у  хали, прашина  и  неnријатни  мириси  углавuом  су  ограничени  на  
њену  унутрашњост . 

У  цињу  запјтите  ваздуха  предвиђене  су  следеће  мере  запјтите : 
- у  објекту  халс  треба  користити  природну  и  всштачку  вентилацију ; довод  

свежсг  ваздуха  у  халу  треба  остварити  преко  врата  (када  су  отворена) и  преко  отвора  на  
фасади; 

кабина  за  мануелно  сортирање  отпада  мора  бити  климатизована ; 
редовно  контролисање  функционалности  постојећих  биотрнова; 
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- приликом  изградње  нових  депонијских  поња  потребно  је  извести  нови  

пасивни  систем  за  одвођење  депонијског  гаса  из  тела  депоније  (биотрнови ); 

инсталацијом  активног  система  за  одвођење  гаса, проблеми  неоријатних  мириса  ће  

бити  сведени  на  МИНИМУМ  И  онітећења  рекултивисане  депоније  ће  
бити  спрсчена . 

сп&њивањем  биогаса  на  високотемпературној  бакњи  ћс  се  смањити  емисија  СН4, као  и  

негативан  утицај  на  озон ; 

у  цињу  смањења  емисијс  депонијског  гаса  у  ваздух , озбињно  размотрити  

опцију  искоришћења  депонијског  гаса  у  цињу  комбинованс  производње  
елсктричне  и  

топлотне  енергије  коришћењем  гасних  турбина  и  измењивача  топлоте ; 

- свакодневно  прекривање  одложеног  отпада  слојевиМа  инертног  

Материјала  на  телу  депоније  у  цињу  смањења  емисије  неугодних  мириса; 

-
у  цињу  спречавања  појава  велики ? количина  прашине , нарочито  лети, 

саобраћајне  гіовршине  и  сви  бетонски  платои  морају  се  редовно  поливати  ВодоМ; 

3елени  заштитни  појас  око  комплекса  депоније  треба  да  садржи  у  највећсм  

проценту  Високо  дрвеће , врсте  отпорне  на  неповоњне  утицајс  средине , и  да  буде  

различите  висине, разгранатости  в  всгетационог  опсега. 

6.3. Заштита, унапређење  и  управњање  кВалитеТо N вода  

караісгеристикс  локације  (у  геолопјком , хидрогеолошком  и  геоморфолошкрм  

погледу), садапЈње  стање  депоније , планирани  санациони  и  рекултивациони  радови  

захтевају  да  се  посебна  пажња  посвети  карактеристикама  основног  загађивача . Основни  

потенцијални  загађивач  поврідинскик  и  ггодземник  вода  је  процедна  вода  (
филтрат) 

чијс  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  броја  
параметара . 

Заштита  вода  подразумева  примену  следећих  прописа: 

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

95/1 8 -др. закон), 

- Уредбе  о  граничним  вредностиМа  емисије  загађујућих  матсрија  у  воде  и  

роковиМа  за  њихово  достизањс  ( Службени  гласник  РС  бр. 67/1 1, 48/12 и  1/16), 

Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  гіовршинскс  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  

гласник  РС , број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностиМа  загађујућих  матсрија  у  површинским  и  

гіодземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њиково  достизање  (,,Службени  
гласник  

РС  број  50/12), 

- Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хсмијсКог  статуса  површинскик  вода  

и  параМетрима  хсмијског  и  квантитативног  статуса  подземник  
вода  (,,Службени  

гласник  РС  број  74/1 1), односно  примсну  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 
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На  депоиији  ће  се  спроводити  технички  услови  који  обезбеђују  да  површинске, подземнс  и  падавинске  воде  са  Околних  површика  или  са  подручја  ван  депонијс  нс  долазс  у  контакт  са  телом  депонијс . 
Планским  репјењем  предвидети  МОНИТОрИНГ  И  контролу  током  периода  санације  депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  загађујућих  Материја  на  подземј-је, Површинске  воде  и  земјЕ.иште, а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоНије . 
Одговарајућом  водонепропусном  Подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  процедну  воду  и  Изолацијом  дна  депоније, мора  сс  спрсчити  инфилтрација  Процедних  вода  у  подземне  издани. 

Обезбедити  контролисано  управлање  отпадним  водаМа  и  комплетно  пречипјћавање  технолошких  отпаднИх  вода  депоније  на  уређају  за  пречипјћавање  у  оквиру  КомПлекса , прс  испуштања  у  реципијент . 
Забрањено  јс  на  околно  зеМ.ЈЂиціте  и  у  подземне  водс  уношење  опасник  и  штетних  материја  и  осталих  загађујућих  материја  које  могу  да  угрозе  квалитет  (хеМијски  статус) тј . узроковати  физичку, хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  чланом  97. Закона  о  водама, као  и  Испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферскик . 
Неопходно  је  обезбедити  да  се  спречи  било  какво  изливањс  непрсчишћсник  атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  Депокије  у  мелиорационе  и  друге  отвореие  канале . 

Предвидети  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплскса  дспонијс  посебно  за  сакуплање  и  одвођење  санитарно -фскалник  отпадг-јих  вода, посебно  за  сакупјЂање  и  одвођење  тсхнолопјких  отПадник  вода  (процедне  воде  из  трупа  депоније, воде  од  прања  возила, опреме  и  манипулативних  поврnЈина) и  посебно  за  условно  чисте  атмосферскс  водс  са  кровова  објеката  комплскса . 
Чистс  атмосферске  водс  са  кровова  објеката  чији  квалИтст  одговара  1! класи  воде  могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију, мелиорациони  канал  за  одводњавање  и  др., путсм  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије. 
За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаник  површина  (манипулативни  простор  и  паркинг), пре  улива  у  рсципијст, планирати  одговарајући  предтретман  

(сепаратор  уња, Таложник). 
Свс  остале  атмосферске  водс, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  са  отпаДм, морају  се  усмсритu на  постројење  за  пречипіћавањс  процедних  отпадних  вода  депоније . 
Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  градски  упоВ. 
Тсхнолојпке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажnог  дворишта, могу  се  Испуштати  у  јавну  какализациону  Мрежу, према  условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  прсдузећа, уколико  сс  одабраном  технологијом  пречисте  до  квалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  јН, Уредбе  о  граничним  вредностима  еМисије  загађујућих  материја  у  водс  и  роковима  за  њихово  достизање  тј. у  складу  са  санитарно-технич условима  за  Испуппањс  
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отпадних  вода  у  јавну  канализациопу  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  

приорИтетних  и  приоритетних  хазардник  супстанци  мора  да  заДовоЈЂи  

вредности  дате  Уредбом  о  граничним  Вредностима  приоритетних  и  

приоритетвих  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  

њихово  достизање . 
достизање  граничних  вредности  емисије  затађујућих  материја  не  може  да  сс  

врши  путем  разблажења  на  основу  чзіана  5. Уредбе  о  граничним  вредностима  

смисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Тсхноло Lпке  отпадне  воде  из  потона  за  механичко-биолошки  третман  се  Могу  

испупітати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  уколико  се  предвиди  адекватан  

предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефивисан  у  подпотлавњу  

44. Граничне  вредности  емисије  оТпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  

третман  отпада, Прилога  2, Глава  ј, Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  

граничним  вредНостима  емисијс  затађујућих  матсрија  у  воде  и  роковима  за  

њихово  достизање . 
Технолошке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  простора  и  из  

рециклажнот  дворишта  се  могу  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  

само  након  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  отпадних  

вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  мора  

најмање  испувити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога, Глава  

11 Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујуllих  материја  у  

воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетн uх  и  приоритетних  

хазардних  супстанци  мора  да  задовол.и  вредности  дате  Уредбом  о  граничнИм  

вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  

површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  контролисано  прикупЈЂати , примарно  

пречићавати  и  враћати  на  тело  депоније . 

Забрањено  је  процедне  воде  мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  

депоније  (за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  

рециклажног  дворишта), или  их  испуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  

други  отворен  канал. 

3а  планирану  рециркулацију  пречишћених  процедних  вода, неопкодно  је  у  

оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонепропусну  ретензију  довознс  

запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  мора  бити  

заштићена  од  атмосферских  угицаја. 

Обезбедити  мониторинт  поврLвинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 

мониторинг  подземних  вода  и  др., а  у  складу  са  3аконом  о  водама  и  Уредбом  о  

одлагању  отпада  на  депоније. 
Предвидети  изградњу  осматрачкИх  објеката  (пијезометара ) за  редовно  праГіење  

режима  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторИнг  вода. Локацију  и  број  

пијезометара  одабрати  у  непосредној  близини  објската  који  може  да  изазове  загађење  

подземних  вода  у  скгіаду  са  кидрогеоло lлким  карактерuстикама  простора. 
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Забрањено  је  у  повріпинскс  и  подземuе  воде  унонјење  опасних  и  штетвих  
материја  којс  Могу  угрозити  квадитет  (еколошки  статус) тј. узроковати  физичку, 
хемијску, биолопіку  или  бактериолојпку  nромсну  вода  у  сіспаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  водама. 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испупјтање  осталих  отпаднах  вода  у  
Водотоке, претходно  се  морају  комплетно  Ііречистити  (Ііредтретман , примарно , 
секундарно  иди  терцијално), тако  да  задовол.авају  прописане  граничне  
вредности  квалитста  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  Вредвостима  емисијс  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  67/11, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  повріпинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Сдужбени  гласник  РС, број  50/12). 

Забрањено  је  у  подземне  воде  унопЈење  загађујућих  Материја, односно  
узроісовање  поторідања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностиМа  загађујућих  материја  у  повртинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 

6.4. Замтита  од  буке  
Бука  и  вибрације  сејавњају  за  време  истовара  сировина  из  специјалних  каМиона, 

у  току  рада  преса  и  транспортНих  трака  постројења , као  и  булдо)кера  који  гурају  отпад  
на  траке  и  врше  манипулацију  балираног  отпада . 

Расгіростирање  букс  и  њен  негативан  утицај  на  околину  едиминисан  је  следећим  
Мерама  запјтите : 

nодизањем  задјтитног  зеленог  nojaca око  депоније, 
техничком  исправношћу  Механизацијс , машина  и  уређаја, 
смештањем  извора  буке  у  затворене  објекте. 

6.5. ЗаLдтита  од  отпадних  материја  
Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управЈњању  

отпадом  ( Службени  гласник  РС 1, бр. 36/09, 88/10, І 4/16, 95/1 8 - др.закон) и  подзаконским  актима  која  проистичу  из  овог  закона. 
На  основу  Правидника  о  усаовима  за  поставјњање  посуда  за  сакупњање  отпада  

(,,Служ5ени  дист  Града  Новог  Сада , број  19/2011 и  7/2014) угврђују  се  број, места  и  технички  услови  за  поставЈњање  посуда  на  јавним  повртинама  на  територији  Града  Новог  Сада. Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  одржавању  чистоће  (,,Слу)ісбени  лист  Града  Новог  Сада , број  25/2010, 37/2010, 3/2011, 
21/2011, 13/2014, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депонија  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 6/03,  47/Об-др.одлука  и  13/14). 

49 



Санитарана  депонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  
депонија  

неопасног  отпада. Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  чланом  3 прописано  је  који  

се  отпад  може  одлагати  на  депонијама  отпада. 

Отпад  који  се  одлаже  на  различитим  класама  депонија  траба  да  
испуњава  

граничне  вредности  параметара  према  листама  параметара  за  испитивање  
отпада  за  

одлагање  утарђеним  посебним  прописом  којим  сс  уређују  категорије , испитивање  и  

класификација  отпада  ( у  дагем  тексту: граничне  вредности  параметара  за  одлагање  

отпада). 
На  деnонију  неопасног  отпада  одла)ке  се: 

1. комунални  отпад; 

2. неопасан  отпад  било  ког  порекла  који  задовоњава  граничне  

вредности  параметара  за  одлагање  неопасног  отпада; 

3. чврст, нереактиваН  опасан  (солидификован ) чија  је  процедна  вода  

еквивалентна  са  оном  за  неопасан  отпад  из  тачке  2 овог  става  и  који  

задовоЈЂава  граничне  вредности  параметара  за  одлагање  оnасног  отпада  на  

депоније  неопасног ; 

У  наредној  табели  дате  су  nланиране  врсте  отnада  који  ће  се  прихватати  на  

депонији  на  одлагање , према  Каталогу  отпада  утврђеНог  према  Правилнику  о  

категоријама , испитивању  и  класификиацији  отпада  (,,Службени  гласник  
Рс

, бр. 

56/2010 и 93/2019). 

Табела  I 8. Планиранс  врсте  отпада  који  ће  се  прикватати  на  депонији  на  
одлагање, 

талогу  отпада  

Назив  материјала  
Индексни  број  

Отпад  од  билног  
т  ки  ва  

02 01 03 

Биодеградабилни  
отпад  

20 02 

Остали  
небиодеградабилни  
отп  ад  

20 02 03 

Мешани  комунални  
ОТП  2Д  

20 03 01 

Отпад  са  пијаца  
20 03 02 

Остаци  од  чишћења  
улица  

20 03 03 

Кабасти  отпад  20 03 07 

Биодеградабилни  отпад  са  њива, из  вртова, паркова  и  гроб.ЈЂа  прихватаће  се  на  

одлагање  до  изградње  компостилишта  и  постројења  за  третман  
биоразградивог  отпада. 

предвиђсно  је  да  се  зелени  отпад  третира  на  компостилиіПТУ , дОК  ћс  начин  за  

третирање  осталог  органског  отпада  бити  дефинисан  пројектом  
за  Регионални  центар  

за  унравЈЂање  отпадом. 
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Кабасти  отnад  ће  се  прихватати  на  одлаГање  док  се  не  изгради  Fециклажно  дворијјјте  у  коме  ће  се  отпад  привремсно  складипјтити  у  цињу  даЈЂег  третирања.5  

6,6. Заштпта  од  акцидсјјата 6  

На  Простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају: 
пожаре, који  Могу  бити  изазвани  спонтаним  сагоревањем , непажњивим  руковањсм, или  намерним  подмстањем ; 

експлозије  депонијског  гаса  и  ваздуха ; 

клижење ; 

нестабилност  отпада  на  дегіонији ; 

акциденте  са  опремом /возилиМа  у  радној  зони; 
акциденте  са  ВОзилиМа  током  транспорта  отпада; 
појаву  опасног  отпада; 

блокирање  система  за  одвођење  и  nрераду  гаса. 

Све  наведене  удесне  ситуације  у  мањој  или  већој  мери  могу  бити  узроци  негативних  утицаја  на  животну  стредину. 

Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  Депонији  прсдставња  реалну  могућност  чија  је  Вероватноћа  појавњивања  утолико  мања  уколико  се  технологија  депоновања  приближава  поступцима  прописаног  санитарног  депоновања . Најчешћи  извори  пожара  

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, ТЕНNОНІDRоЅFЕР  DOo - Веоп  
- Акциденти  (удеси)-догађаји  на  пивоу  оператора , процесног  лостројења , фабрике  и  шире, који  Доводе  До  Ванредне  ситуације  са  и  без  поспедица  по  њудско  здравње, животну  средину  и  Материјална  добра. - Вулнерабилност  (повредивост) 

- Повредиви  објеісти-сви  на  удес  осетњивн  објекти  на  индустријском  комплексу  или  Іnupe, УкЈЂучујуІи  ЈЂуде, привредне, комуналне  и  стамбене  објејсге, Привредна  и  Природна  добра  као  и  супстрате  жипотне  средине. 
- Хазард  (опасност)- свака  ситуација  која  има  потенцијал  да  изазове  новређивав)е  и  uЈтету  по  здравње, животну  средину  и  материјалва  добра. 
- Хемијски  акциденти - акциденти  у  које  су  укњучене  хазардне  материје . 
- Одговор  на  Удес-скуп  мера  и  поступака  који  на  основу  анализе  последица  и  процене  ризика, а  у  складу  са  nланом  загдтите  у  случају  хемијских  удеса, треба  да  зауставе  и  изолују  хазардни  (опасни) процес, ограниче  ефекте, минимизирају  последице  и  саннрају  стање . 
- Овасне  и  штетНе  материје. гасовИге , течне  или  чврсте  материје  настале  у  процесу  производње, npu уптреби, промету, превозу, ускладиілтењу  и  чувању  и  које  могу  својим  особинама  угрозити  живог  и  Здравњењуди  илн  животну  средину )  kao Іі  сНровиНе  од  којНх  се  лроизводе  опасне  Материје  и  отпадн, ако  имају  особине  тих  материја . 
- Превенција- скуп  мера  и  поступака  на  ННВО  Општих  постројења ) индустријског  коплекса  u mupe заједнице, који  имају  за  цињ  сЛречавање  Настанка  удеса, смањнвање  вероватно I е  настака  удеса  и  минимизирање  последица. 
- Прихватњивост  ризика- прихватливје  оНај  ризик  којим  се  може  упранлати , односно  код  кога  су  могуће  последице  по  здравње  њуди,  животну  средину  и  Материјална  добра  сведене  у  границе  прихватњивости  - Процена  ризика- процес  којим  се  одређује  значајност  ризика  на  основу  вероватно hе  настанка  удеса  и  могућих  последица . 
- Управњање  ризиком- представња  Мере  и  поступке  превенције , припреме  и  одговора  на  удес, као  и  санацију  стања  у  цињу  Смањивања  ризика  и  стварања  услова  под  којим  рнзик  може  да  буде  лрихватњив . 
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су: саМозакаЈЂсње  одређених  врста  депонованих  материјала , одређене  природне  појаве  

(сунце, атмосферско  електри Liно  пражњење), намерно  и  случајно  паење  смета  као  

последица  непрофесионалног  управњања  радом  деповије , варнице  услед  рада  магпина  

или  трења  металног  отпада . Гјоследице  овако  изазваних  по)кара  су  загађења  ваздуха  и  

тла  као  и  могуће  уништење  флоре  у  ситуацијама  када  
се  ложар  са  депоније  пренесе  на  

заштитни  појас  или  околни  простор . 

Повргпински  пожари  на  депонији  се  гасе  корипћењем  изграђеног  

противпожарног  система  на  самој  депонији  чиме  се  најчешће  
подразумева  разастирање  

запаЈЂеног  материјала  и  његово  поливање  одом  из  противпожарног  система  или  

цисТрни . Уколико  су  ігожаром  захваћени  дуби  
делови  депоније, неопходно  је  

приступити  изолацији  тог  дела  депоније  прекривањем  са  већим  
количинама  прекривнот  

Материјала  и  створити  услове  за  елиминисање  услова  горења. 

Експлозије  на  депонијама  комуналног  отпада  су  појава  која  
је  могућа  у  склопу  

одређених  околности  везаНих  за  ослобађање  гасова  у  процесу  декомпозиције  

одложеног  отпада . Са  становиІлта  могуће  експлозије  свакако  је  
најопасније  стварање  

следећих  гасова: мстаНа  (СН4), угЈЂеНМоНоксида  (СО), сумпорводоника  (Н2Ѕ) и  

амонијака  (NН3). 

Основни  услов  који  се  мора  појптовати  у  смислу  минимизирања 
 појаве  пожара  и  

експлозија  је  услов  прописане . технологuје  депоновања  са  прекривањем  депонованог  

материјала , односпо  саационорекултивацион uх  радова, као  и  израда  поузданог  

система  за  дгасацију  депоније . Поред  наведеног  веома  је  ва)кно  адекватно  одржавати  

простор  око  тела  депоније  (сакупњање  расугих  материјала , редовно  коІлење  траве  и  сл)! 

Блокирањс  система  за  транспорт  и  сагоревање  депонијсісог  
гаса  је  могуће  

услед  физичког  прекида  и  ометања  цеви  или  биотрнова . У  случају  блокирања, може  

доћи  до  нагомилавања  депонијског  гаса  на  одређеним  
местима  и  појачања  ризика  од  

појаве  експлозије . Појава  блокирања  се  евидентира  проблемима  на  бакњи, или  

престанком  и  смањеним  интензитетом  пламена  на  бакЈЂи . физичким  прегледом  се  

утврђује  оштећење  и  оштећено  место  се  поправЈЂа  или  премогнћава . 

зачепњење  у  биотрновима  се  може  десити  услед  уласка  муа  
или  затварања  

перфорација  током  годиНа. Прописаним  мониторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  
и  

утврђена  зачепњености  биотрна  се  може  прочистити  удувавањем  ваздуха  јіод  

притиском  или  у-гискивањем  воде  такође  под  притиском . Утврђене  запуіпености  или  

физичке  нелравилности  у  биотрну  (настале  тОкОМ  рада  булдожера ) могу  се  угврдити  и  

мобилним  камерама  које  се  спуінтају  у  биотрн  и  снимају  његову  
струІсгуру . У  случају  

физичке  деструкције  биотрна , откопава  се  іі  замев.ује  се  или  се  у  близини  формира  

нови  биотрн . 

б.7. Загдтита  оД  јопизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

3аштиту  од  затечених , реконструисаних  и  нових  извора  нејонизујућих  зрачења  

спровести  у  складу  са  3акон0м  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  

гласник  РС , бр. 36/09) и  припадајућим  му  праВилницама : Правидник  о  границама  

излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  РС , брЛО4/09) и  Правилник  о  

изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебНог  интереса , врстама  извора, начину  и  

периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  
гласник  рС ; 104/09). 

Ради  заштите  становниІптва  од  јонизујућег  зрачења  
поТребНо  С  обезбедитн  

услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  
радним  процесима  и  

успоставити  систематску  контролу  радиоактивне  
контаминације  животне  средине. 
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6.8. Зашпіта  Првродних  добара  

У  непосрелном  окружењу  Регионалног  центра  евидентирано  је  станиште  
заіцтићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA 18 у  оквиру  кога  није  дозвоњено  
испуштање  непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиијтење  
опасних  материја, одјіагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, узимање  
земњишта  за  радове  на  депонији, као  ни  обавњање  активности  које  нису  у  складу  са  
очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  природних  вредности . У  појасу  од  200м  
од  наведеног  станишта  пројектним  регнењима  максимално  обезбедити  примену  мера  
заштите  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  утицаја  загађења , 
светлости  и  буке. Овим  планом  су  у  цињу  заштите  станиіцта  NЅA І  8, a y његовој  
заштитној  зони  око  планираних  садржаја  Регионалног  центра, дефинисани  зелени  
заштитни  појасеви . 

У  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  дефинисани  су  следећи  услови: 
услов  за  проширење  тела  депоније  је  да  се  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземне  воде, уз  примену  савремених  грађевинско -
техничких  решења  и  најбоњих  доступних  техника  којима  се  спречава  
продирање  загађеник  вода  са  тела  сметлинјта , система  одводних  канала  и  
пречистача  у  окружење , 

- не  планирати  грађевинско -техничка  и  друга  решења  којима  се  трајно  
нарушавају  карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  иг-Ітегритст  
станишта  и  опстанак  заштићених  и  строго  заuјтићевих  дивњих  врста, 

- планирање  динамике  коришћења  простора  за  изградњу  Регионалног  центра  
вршити  фазно, коришћење  забареник  површина  размотрити  у  носледњој  
фази  планирања  Регионалног  центра  и  
постојеће  забарене  повргпине  у  обухвату  плана  и  уз  његове  рубове, које  нису  
у  фази  коришћења  за  изградњу  тела  депоније  и  других  садржаја , очувати  у  
Максимално  могућој  мери, кроз  спречавањс  њиховог  засипања  и  затрпавања . 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолопжим  и  
хидролошким  карактеристикама  терена: 

- план  озелењавања  припремити  на  основ  фитоценолоіпких  снимања: 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станипЈта), 
висоісо  зеленило  садити  дуж  виших  рубних  делова  депресије , а  унугар  
депресије  очувати  исконску  вегетацу  коју  треба  одржавати  редовним  
кошењем , 

фаворизовати  аугохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  
кориідћења  инвазивних  врста, 
што  веhи  проценат  постојеће  аутохтоне  вегетацијс  задр)гсати  на  поврнјинама  
где  се  неће  врнјити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  
активности , на  простору  чија  је  намена  заштитно  зеленило , а  ва  осталим  
површинама  је  очувати  до  момента  отпочињања  радова. 
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забрањеі-іо  је  упуштање  непречишћеник , односно  недоаоѕнто  пречишћених  

отпадник  вода  у  водопријемник . Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  

правилима  одвођења  и  пречишћавања  отпадних  вода  и  према  захтевима  Уредбе  о  

граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  води  и  роковима  за  њихово  

достизање  ( Службени  гласник  РС  бр.  67/11, 48/12 и  1/16). 

динамику  контроле  угрожавајућих  параметара  у  подземним  водама  планирати  

зависно  од  осетјbивости  подручја  на  загађивање . гЈоставити  најмање  један  пијезометар  

према  станињту  заштићеник  и  строго  заштићених  дивих  врста. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  онемогући  пристугіа  ситним  

глодарима  и  другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  

приступа  и  у  периоду  након  завршетка  експлоатације  (присуство  травне  вегетације  на  

ревитализованој  поврLнини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  
тровања). 

Приликом  поставјЂања  стубова  далековода , користити  најмању  неопходну  
поврпіину  за  поставзЂање  стопе  стубова  и  околно  барско  земЈbиі-нте  након  радова  
вратити  у  nрвобитно  стање. 

6.9. Захдтита  културних  добара  

Обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова , у  складу  са  чланом  109. Закона  о  

културним  добрима  (,,Слуисбени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 Г  .. др. закон, 99/1 1 - др. 

закон  и  б/20-др.закон) да, уколико  приликом  извођења  зеМЈЂаних  радова, унугар  целог  

обухвата  ллана, наиђе  на  археолошко  налазиште  или  археолоЈлке  предмете , одмах  без  
одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којсм  су  пронађени  и  да  одмах  о  
налазу  обавесте  Завод  за  запітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.10. Заштита  зелеЈІила  и  заштита  зелевилом  
Савремена  депонија  по  уређености , треба  да  представЈ bа  простор  са  елементима  

уређења  слободних  површина  који  се  примењују  код  већине  индустријских  комплекса . 

У  односу  на  величину, поједине  намене  унугар  депоније , стране  света, природне  
факторе  и  околне  просторе  потребно  је  успоставити  баланс  и  принципе  уређења. 

Простор  депоније  у  Новом  Саду, у  основном  концелту  озелењавања, обухвата  
три  различита  сегметна  обраде: 

хортикултурно  уређење  на  улазном  делу  и  око  објската  депоније , 

фиторемедијацију  сегмената  одлагања  и  
подизање  зеленог  заштитног  појаса. 

Хортикултурно  уређсње  планира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката: 

управне  зграде, хале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  простори , 

платои  и  рециклажна  двориігіта  потребно  је  да  су  међусобно  одвојени  високим  дрвећем  

и  живим  зеленим  оградама. декоративно  зеленило  планира  се  уз  управну  зграду. дуж  
саобраћајница  и  паркинга  планирају  се  дрвореди  од  високе  липіћарске  вегетацијс . 

дрвореде  поставити  у  складу  са  положајем  инфрастругурних  коридора . Травњаке  
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засновати  оД  отпориих  врста  трава  и  рсдовно  их  одржавати  (заливање, кошење, прехрањивање). 

Фиторемедијација  сегмената  одлагања  је  један  оД  начина  биолошке  рекултивације  nростора  за  депоновање  отпадака . Вегетациона  простирка  може  бити  у  ВиДу  евапотранспирационе  простирке  која  служи  за  спречавање  контаката  падавинских  и  Површинских  вода. Зеласте  бил,ке  и  Траве  у  Многоме  могу  да  умање  пiирење  штетних  материја. 

Фиторемедијациона  простирка  обухвата  комбинацију  приземне  вегетације  и  дрвећа, са  функцијом  спречавања  отицања  вода  и  разлагање  коНтамината  (метаболизам  6илака  и  микроорганизама  који  живе  у  ризосфери  дрвећа). дрвеће  својиМ  ексудатима  корена  разлаже  LTJTCTHe материје  и  метаболизује  их. 3ел,асте  бињке  у  свом  ткиВу  задржавају  Тешке  метале. І(оренов  систем  мора  бити  у  контакту  са  отпадом, а  повећањем  његове  дубине, ттовећава  се  и  слој  чистог  землишта . 
Рекултивација  подразумева  комnлекс  мера  запЈтитс  Животне  средине  која  има  за  цињ  да  сгtречи  ерозију  површине, неконтролисано  разношење  отпада , поремећаје  у  декомпозицији  отnада  и  издвајању  гасова, као  и  неравномерно  слегање  терена. Поступак  рекултивације  подењен  је  на  техничку  и  биолоніку  фазу. У  фази  техничке  рекултивације  се  на  претходно  формирани  Терен  наноси  слој  одговарајуhег  супстрата  (наношење  новог  педолошког  слоја  на  суnстрат  од  депонованог  материјала  заштићеног  Водопропусном  тлином  и  сл.), са  цилем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  вегетације . После  дспоновања  отпадака  врши  се  засипање  землом  и  нивелисање  у  благом  нагибу  ради  одвођења  вишка  атмосферске  воде. Најбола  јс  мсшаВина  Песковитог, глиненот  и  хумусног  материјала . Земла  за  засипање  се  узима  са  позајмишта , али  је  потребно  водити  рачуна  да  се  не  деградира  само  позајми nЈте. Органске  материје  подлежу  декомпозицији  и  лаганој  стабилизацији . Процес  Минерализације  у  депонији  траје  до  діест  Година. Периодично  затравњивање  сваког  сегмента  Потребно  јс  из  функционалног , санитарног  и  естетског  разлога. У  биолошкој  фази  се  заснива  вегстациони  покривач, уз  примену  неопходних  мера  које  треба  да  олакпЈају  и  убрзају  покрстање  педолошких  процеса. Биолошка  рекултивација  започиње  како  је  Предвиђено  одмах  по  заврnIеној  техничкој  рекултивацији . С  обзиром  да  се  сетва  семена  може  обавнти  на  почетку  или  на  крају  веГетационог  периода, активности  претходне  фазе  треба  ускладИтИ  са  тим. Ливадска  вегетација , у  условима  правилне  неге, обезбеђује  континуирану  гіокровност  nовршиuе  землиnіта, као  и  раваомерну  покровност  слоја  по  целој  њсговој  дубини  корењем  и  жилама. Овим  се  обезбеђује  заштита  од  ерозије , унапређује  се  структура  земњишта, обогаћује  сс  углен  диоксидом  и  тако  се  оно  сменом  годишњих  циклуса  одумирања  и  обнавњања  вегетације  обогаћује  хумусном  комлонентом  која  се  затим  повсзује  у  органо  Минерални  коМплекс . 

Затравњивање  новоформираних  Површина  (заврпіни  планум  и  косине) извргпиће  се  травном  смеuіом  виnіегодишњих  трава  (енглески  ЈЂуЈЂ, обична  ливадарка , јежевица, црвени  вијук, зубача, жути  звездан). 
Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  општој  концепцији  ВезиВања  новоформираних  поврnіина  веГетацијом . Касаије  је  могуће  размишлати  и  о  промени  

55 



културе, што  зависи  од  будуће  намене  третиране  површине, али  способност  

самообновњивости  омогућује  опстанак  травног  покривача  и  после  наведеног  периода. 

Нове  објекте  намене  која  није  компатибила  депонији  могуће  је  градити  
тек  

након  десет  година  од  затварања  депоније, а  према  будућој  планском  документацији  

која  ће  бити  рађена  за  овај  простор . Пре  озегіењавања  и  изградње  објеката  потребно  је  

обавити  педолоІлко , геохемијско  и  геостатичко  мерење . 

По  функцији , положају  и  величини  гіоврпЈина  у  границама  
депоније  на  западном  

делу  подручја  плана  планира  се  подизање  интензивнијег  зсленог  заштитног  појаса  
око  

200м, на  ју)кном  око  Опі, са  северне  стране  око  40м  и  заштитно  зеленило  са  источне  

стране  аіирине  чак  преко  400лі. На  овај  начин  је  предМетни  комплекс  максимално  

заіптићен , тако  да  нс  постоји  могућност  било  каквих  утицаја  садржаја  депоније  
на  

окружење . 
Зелени  заштитни  појас  формиран  у  виду  прстена, трсба  да  садржи  у  највећем  

проценту  високо  листопадно  дрвеће, затим  средње  високо  и  високо  шибње  и  мањи  

проценат  четинара . Овде  треба  да  су  заступЈЂене  врсте  отпорне  на  неповоЈћнс  утицаје  

средине  у  складу  са  анализом  педолопЈког  супстрата  и  нивоа  подземних  вода  на  
овом  

подручју, различите  висине, разгранатости  и  вегетационог  опсега . Планира  се  

корипЈћење  следећих  врста: багрем, топола , брест, јавор, врба, бреза, дафина , спиреа  и  

сл. Већи  део  простора  трсба  да  заузима  шумска  вегетација . 

У  северозападном  делу  обухвата  плана, у  зони  изградње  објеката  у  функцији  

депоније , планира  се  учешће  зеленила  које  ће  представњати  део  зеленог  запјтитног  

појаса  (зелсног  прстена) око  депоније, чија  је  основна  улога  заштита  станипіта  

заштићеник  и  строго  заштићених  дивЈЂИХ  врста  које  сс  налази  у  непосредном  

окружењу . Планира  се  садња  високе  лидіћарске  вегетације  која  ће  бити  распоређена  у  

зависности  од  просторне  организације  и  позиције  објеката  и  инфраструктурних  

садржаја . Гјрилазе  и  улазе  могуће  је  нагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  

слободних  зелених  површина  попунити  високом  вегетацијом  у  највећој  могућој  мери. 

Учешће  зеленигІа  у  овој  зони  треба  да  буде  минимум  20%. 

У  цијњу  заштитс  биодиверзитета  аграрних  површина  и  квалитета  животне  

средине, ради  спречавањаlсмањења  гпирења  буке  и  емисије  загађујућих  материја  у  

околни  простор , неогіходно  је  подизање  загnтитног  зеленила  унутар  граничног  дела  

обухвата  планског  простора . Приликом  подuзања  заЈіітитног  зеленила  са  улогоМ  

виuјефункционалног  пуфер  појаса  потребно  је  следеће: 

зелене  зовршине  повезати  у  целовит  систем  зеленила, уз  одговарајућу  

разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегетације  

заштитних  појасева; 

учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  најмање  20% (оптимално  

50%), а  примену  четинарских  врста  (максимум  20%) ограничити  само  на  

интензивно  одржававим  зеленим  поврілинама  (гіод  локалним  климатским  

условима  лишћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  

и  побоЈћшању  урбано  - руралне  климе); 

- избегавати  кори iлћење  инвазивних  врста; 
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изоловањем  функције  саобраћаја  приликом  формирања  зацпитног  зеленила  
дуж  границе  простора  према  фреквентним  саобраћајницама  избегавати  
садњу  врста  са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  животиње , а  јавне  
паркинг  просторе  равномерно  покрити  високим  липіћарима. 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолошким  и  
хидролошким  карактеристикама  терена: 

простор  за  озелењавање  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  утицаји  
депоније  не  окружење  најефикасније  смањују, укњучујући  подизање  и  
одржавање  зеленила  читавом  дужином  приобања  водотока(канала; 
план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања : 
плавњеност  герена  проценити  на  основу  постојеће  Вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станитнта); 
што  већи  проценат  аутохтоне  вегетације  задржати  на  поврпіинама  где  се  неће  
вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  активности , на  
простору  чијаје  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  површинамаје  очувати  
до  момента  отпочињања  радова . 

Ограда  у  окружењу  тела  депопије  мора  да  обезбеди  искњучење  приступа  ситним  
глодарима  и  другим  животињама . Депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  приступа  и  у  периоду  након  завршетка  рекултивације  (присуство  травне  вегетације  на  ревитали30ван0ј  поврnЈини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  тровања). 

Испод  игіфраструктурних  коридора  користити  ниску  и  партерну  вегетацију . Шкарпе  канала  обрадитн  ливадским  травњацима . 

Високу  вегетацију  уз  петњу  ва  државном  путу  І  реда  Е-75 обликовати  у  складу  са  брзинама  кретања  возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраћаја  и  информационих  Табли! 

6.11. Услови  за  нзградњу  саобрајјајјих  поврпЈина  
Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  могІтажних  бетонских  елемената  или  плоча. Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. Іперфорираним 1 плочама  - префабрикованим  танкостеним  пластичним  (или  сл.) елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  (узгајањс) ниског  растиња. 

Коловоз  и  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Коловозе  пројектовати  за  кретање  тешких  теретних  Возила. Ширина  интерних  саобраћајница (коловоза)јеЗ 5 м  и  бпі. 
Минимална  ширина  тротоара  за  двосмерна  кретања  је  1,6 м, а  за  једносмерна  0,8 м. Најмањи  радијус  кривина  у  уличној  мрежи  саобраћајница  препоручује  се  да  буде  бм. 

Ширина  паркинг  простора  за  управно  паркирање  износи  од  2,3 гп  до  2,5 м, а  дужина  од  4,6 м  (са  препустом  и  препоручује  се  због  уштеде  простора) до  5 м. Уколико  се  организује  nоду)кно  парісирање , димензије  једног  паркинг  - места  морају  бити  5,5 х  2м. 
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6.12. Мере  заштите  у  области  водие  инфраструктуре  

6.12.1. Снабдевање  водом  
Њградњом  планиранс  водоводне  мрсже  на  простору  где  она  тренутно  не  

постоји, реконструкцијом  дотрајалих  азбест  цемснтНих  цевовода, као  и  усклађивањем  

одговарајућег  профила  цеви, обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квантитет  

сНабДевања  водом, са  могућношћу  дале  надоградње . 

ПлаНираНа  водоводна  мрежа  мора  бити  реализована  у  свему  према  важеГіим  

законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област, чиме  ће  се  негативни  утицаји  на  

квалитет  животне  средине  свести  на  минимум . 

6.12.2. Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Изградњом  планиране  канализационе  мреже  са  одвојеним  системима  за  

одвођење  санитарно-фекалних, технолошких  и  атмосферских  вода, и  реализацијом  

постројења  за  пречишћавање  процедних  отпадник  вода, обезбедиће  се  одговарајући  

квалитет  и  квантитет  у  погледу  канализационог  систе1ма, као  и  висок  степен  сигурности  

функционисања  система  у  периоду  експлоатације . 

Планирани  систем  канализационе  мреже  мора  бити  реализован  у  свему  према  

важећим  законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област, чиме  ће  се  негативни  

утицаји  на  квалитет  животне  средине  свести  на  минимум . 

Водни  услови  
Исходовани  су  водни  услови  у  поступку  припреме  и  израде  Плана  генералне  

регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 ОКУ  тс  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  

4 у  Новом  Саду. 
Водним  условима  одређени  су  технички  и  други  захтеви  који  су  

имnлементирани  при  изради  планског  докумената  за  уређсње  лростора, а  ради  

усклађивања  са  одредбама  Закона  о  водама  и  прописима  донетим  на  основу  њега, и  

то; 

Планска  документација  израена  је  у  складу  са  планском  документацијом  

виіuег  реда, важећим  гtрописима  и  нормативима  за  планска  реіпења  и  

обезбеђено  је  поштовање  прописа  који  регулишу  потпуну  заштиту  водног  

режима  и  водних  објеката  у  условима  корипЈћења  вода , заштите  од  аода  и  

заштите  површинскик  и  подземник  вода  од  загађења , уз  усклађивање  

планираних  објеката  с  постојећим  водним  објектима  и  хидромелиорационим  

уређењем  предметног  подручја  и  општим  концептом  снабдевања  водом , 

каналисања , пречишћавања  и  дислозиције  отпадник  вода  на  нивоу  града  Новог  

Сада, као  и  са  следећим  Законима  и  подзаконским  актима ; 
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Закон  о  водама  (Службени  гласник  рс, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 
и  95/I8-др• Закон), 

) Уредба  о  класифиІацији  вода  (Службенигласник  срс, број  5/68), Урсдба  о  граничним  Вредностима  загађујућих  материја  у  ПОврјдинским  и  подземним  водама  и  седимснту  и  роковима  за  Њихово  достизање  
(Службени  гласник  РС, бр  50/12), 
Уредба  о  Граничвим  ВРсДносТима  емисијс  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  иихово  досТиЗање  (Службени  гласник  РС, број  67/1 1, 48/12 и  1/16). 

) Уредба  о  гравичним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  Њихово  достизање  (службсни  гласник  РС, број  24/14), 
Закон  о  запјтити  животне  средине  (Службени  гласник  РС, број  135/04, 36/09, Зб/09-др. закон , 72/09-др• закон, 43/II-Одлука  УС, 14/16 и  76/18), 

Закон  о  упраВЛању  отпадом  (Службени  гласник  Рс, број  36/09, 88/10, 
14/16 и  95/I8-др. закон), 
Закон  о  комуналним  дслатностима  (Службени  гласник  РС, број  88/1 1, 
104/1 6 и  95/18), 
Уредба  о  одлагаЊу  отпада  на  депоније  (Службени  гласник  РС, број  92/1 0). 

1.2. Планским  репјењем  уваженаје  намена  водног  и  приобалног  землишта, према  члану  8, 9. и  10. Закона  о  водама . 

I.2.1.Планским  уређењем  простора  обезбеђеноје  неометано  функционисање  водних  објеката, одржавање  и  уређење  водних  објеката, стабилност  објеката  за  заідтиту  од  поплава, ерозије  и  бујице, заштиту  од  штетног  дејства  уиутрашњих  вода-одводњавање  и  др, дефинисаних  чланом  13, 15, 16 и  17. Закона  о  водаМа . 

на  насиnима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  материјал , прелазити  и  Возити  моторно  возило , осим  на  мсстима  на  којима  је  то  дозвол,ено  и  обавјј,ати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  водних  објеката , 
на  водном  землиНјту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  Пропусна  моћ  корита, забрањено  је  одлагати  чВрсти  отпад  и  оласан  и  штетан  материјал , складиштити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начин  којим  се  ремете  услоВи  flроласка  великих  Вода, 
мењати  или  пресецати  Токове  поземних  вода, односно  искорипј hавати  те  воде  у  обиму  у  којем  се  уГрожава  снабдевање  ПИтком  или  технолојдком  ВОДОМ, угрожавају  минерална  и  термална  ИЗВОријЦТа , стабилност  тла  Н  Објеката , 
градити  објскте, садити  дрвеће, орати  и  копати  зеМлу  и  обавлати  друге  радње  којима  се  реМети  функција  или  угрожава  стабилност  
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мелиорационих  канапа  за  одводњавање  и  у  обостраном  rіoJacy ширине  

оД  најмање  5м  од  тих  канала  предузимати  радње  којима  се  омета  

редовно  одржавање  оВих  канала, 

Сви  радови  се  морају  планирати  тако  да  не  угрозе  стабилност  и  

отежају  одржавање  регулационих , заштитних  и  другик  водник  

објеката . 

2. Израдом  планске  документације , уважени  су  гіодаци  о  водним  објектима  на  

предметном  простору: 

Простор  обухваћен  Планом  припада  сливу  рекс  дунав  и  водном  подручју  

дунав. 

На  простору  обухваћеном  Планом , налазе  се  део  хидромслиорационог  слива  

МС) Врбак. Унутрашње  воде  хМС  Врбак, путем  цС пребацују  се  у  

хМС  Калиште  и  преко  ЦС  ,,Калиівте , и  ислуuјтају  у  реципијент , реку  дунав . 

хМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  су  сливови  пројектовани  за  одвођење  сувишних  

вода  са  припадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим , усвојени  

су  хндраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  каrіацитети  и  режими  рада  

црпних  станица  сливова. 

2.1. У  оквиру  обухвата  лредметног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  цС  

,,Врбак  - мелиорациони  канали : врбак-главни  канал  слива  (од  државног  

пута  првог  реда  іА- ј  до  приступне  саобраhајпице  комплекса  депоније  .. к.п. бр. 

209/1, 207/1, 207/3, 210/2, 205/2, 210/3 и  делови  к.п. бр. 208, 209/2 и  3175/1, све  

к.о. Нови  Сад  јј1), Свињарев  (нова, измештена, траса  канала  у  оквиру  

комплскса  постојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр. 3177/3 к.о. 

Нови  Сад  111), Ада  (оддржавног  пута  првог  реда  1А-1 до  канала  Свињарев  к.п. 

бр.3176/1 к.о. Нови  Сад  јТј), Б  ј1 (к.п. бр. 206 к.о. Нови  Сад  јП), E ІІI (K.n. бр. 

139 к.о. Нови  Сад  111), Е  1У  (део  к.п. бр. 208 к.о. Нови  Сад  1ј1), Бр. 11 (к.п. бр. 

198/1 к.о. Нови  Сад  Нј), Бр. І  (к.п. бр. 199/1 к.о. Нови  Сад  111 и  Велики  рит  (од  

улива  у  канал  Врбак  до  државног  пута  првог  реда  IА-1 - део  к.п. бр. 3 75/1 к.о. 

Нови  Сад  111). 

2.2. Подаци  о  сливу  ЦС  ,,Врбак  
дужина  свих  канала  у  сливу  цС  ,,Врбак  је  19.762ів, а  каналисаност  слива  је  

12,92 мlћа. 

Црпна  станица има  капацитет  од  1,0 мјѕ  (lхl,О  м3/ѕ) са  режимом  

радних  нивоа: 

кота  укњучења  73,00 ііLn.m. 

кота  исісњучења  72,50 м.п.м.. 

Главни  канал  слива  цС  ,,Врбакје  канал  Врбак, дужинеје  I=б.500м. Повр tпина  

припадајућег  слива  канала  је  1.529ћа. Пројектовани  хидраулички  елемснти  

канала  су: 

ширинадна  b3,5-1,0 м  

- пад  нивелете  дна  ЈО,07 чо  

- количина  воде  Q=1,O м3/з  
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- висина  воде  h1,2-1,б  м. 

канала, уваженојс  следсћс : 
3.1. Планским  реІдењем  сс  није  угрозио  слободан  протицајни  профил  

мелиорационик  канала  у  свим  условима  рада  Систсма, као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала. 

3.2. Континуитет  и  правац  инспскционих  стаза  у  обостраном  појасу  (запјтитни  
појас  канала) ширине  од  намање  5,Ом  од  мслиорационих  канала, сачуван  је  за  
пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал . 
У  овом  заІдтитном  појасу  канала  нијс  дозвоњена  изградња  никаквих  објската , 
поставњање  ограде, депоновањс  Материјала , садња  дрвеће, као  и  
предузимање  другик  радњи  којима  сс  ремети  функција  или  угрожава  
стабилност  канала  и  омета  редовно  одржавање  канала. 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођсње  са  мелиорационим  каналима  
З.З.1.Поставњање  подземне  инфраструктуре  на  водном  земјњишту, паралелно  са  

мелиорационим  каналом, планирано  јс  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  
линији  границс  парцелс  водног  земњишта  (парцела  канала), односно  унутар  
парцеле  водног  земјњипјта  на  одстојању  највише  до  1 ,Ом  од  границе  парцеле  и  
да  је  обезбеђсно  управно  растојање  између  трасе  инсталацијс  и  ивице  обале  
канала  најмање  у  nЈирини  Инспекционе  стазе  (запітитног  појаса  канала) прсма  
услову  3.2. 

Поставњањс  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  земјЂипјта , планирано  је  
паралелно  са  каналом , изван  ширине  инспскционс  стазе  (заштитног  појаса  
каназја) према  услову  3.2. 
Линијски  објскти  планирани  су  најмање  1,Ом  испод  коте  терсна  и  обсзбсђени  
од  утицаја  механизације  за  одржавање  канала. 
Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  nіто  је  могуће  ближе  углу  од  
90°  у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојсћег  
моСта/пропуста  односно  минимално  за  ширину  заnітитног  појаса  планиранс  
инсТалације , уколикоје  проиисан  појас  заштитс  инсталације  шири  од  5,Ом. 

З.З.2.Заштитни  коридори  далековода  планирани  су  изван  заштитног  појаса  канала  
према  услову  3.2. Обезбеђен  је  несметан  и  безбедан  рад  меканизације  за  
одржавање  овнх  водних  објеката . 
На  месту  укрпітања  далековода  са  каналом , обезбеђена  јс  сигурносна  висина  
далековода  од  минимум  7м  од  коте  Тсрена  канала  (кота  терена  је  кота  обале  у  зони  радно-инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  планиранс  
су  што  је  могуће  ближе  углу  од  90°  у  односу  на  осу  канала  и  удањсна  
Минимално  5,Ом  од  ивице  постојећег  Моста/пропуста  односно  минимално  за  Інирину  заштитног  појаса  инсталације , укозіико  је  прописан  појас  заштите  
Инсталацијс  шири  од  5,Опі . 

3.4. Саобраћајне  површине  планиране  су  изван  парцеле  водног  зсмњијпта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребна  саобраћајна  кОмуникацијаповезива леве  и  
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десне  обале  канала, иста  је  планирана  уз  изградњу  мостоваlпропуста . 

3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  планирано  је  упупітање  

атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поштују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет) реципијента . ГГланским  решењем  обезбеђена  је  

функционалност  хидромелиорационог  система, услова  одржавања  водних  

објеката  и  сигурност  од  преливања  по  околном  терену . С  обзиром  на  то  да  

количине  атмосферских  вода  са  простора  планиране  регионалне  депоније  

представзЕају  додатно  хидроло uіко  - хидрауличко  огfтерећење  
хидромелиорационог  система  за  одводњавање , неопходно  је  израдити , 

хидролошко -хидрауличку  анализу, сагледати  планирано -ново  стање  и  

утврдити  капацитет  и  динамику  упуштања  планираних  атмосферских  вода  у  
систем  за  одводњавање , као  и  евентуалну  реконструкцију  дела  водних  објеката  

постојећег  система  (канали, пропусти , црпне  стаНице  и  др.), чиме  ће  се  

постиtхи  ефикасно  одводњавање  слива  у  ноВим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  муња, вегетације , масти, уња, 

нафтних  деривата , лебдећих  и  пливајућих  материја, упуштаће  се  у  канал  путем  

уређених  испуста, на  начин  којим  се  неће  нарушавати  стабилност  обала  

канала . 

4. Услови  коришћења  вода  
4.1. Водоснабдевање  предметног  простора  планираноје  изјавне  водоводне  мреже  

према  условимаЈсагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа. 

4.2. Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  Законом  о  

водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  

заuјтите  изворитнта  водоснабдевања  (Слугсбени  гласНик  РС, број  92/08). 

4.3. Воду  потребну  за  технолоІнки  процсс  и  техничке  потребе, уколико  се  не  може  

обезбедити  изјавног  водовода , могућеје  обезбедити  захватањем  поврпјинских  

или  подземних  вода  према  намени , условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 

одређеним  чланом  71. Закона  о  водама. 

Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  nачин  којим  се  не  ускраћује  право  

коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цијеви  животне  средине. 

Планирано  техничко  реuіење  базирано  је  на  рационалном  и  економи Tіном  

коришћењу  воде, уважавајући  следеће: 

4.3.LПодзсмне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 

снабдевање  становни uЈтва, санитарно -хигијенске  потребе , напајање  стоке , за  

nотребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 

фармацеутска  и  др.)  и  потрсбе  малих  потрошача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  

користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гапіење  по)кара, нити  на  начин  који  би  

негіовоњно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. 3акона  о  

водама . 

4.3.2. Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  

водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  
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билансом  и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  
о  водама, одн. хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  н  
начином  извођења  геолонікик  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  
геолошка  истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви , издапјност  и  
квалитет  воде  на  одређеном  изворицјту, према  члану  79. Закона  о  водама . 

5. Услови  заштите  вода  
Планско  рејцење  регионалне  депоније , уз  санацију  постојеће  
депоније, у  складу  је  са  оггштим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  дисггозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Нови  Сад, уз  уважавање  следећег : 

5.LI.Планирано  ретдење  санације  и  рекултивације  ггостојеће  депоније  у  складу  је  са  Законом  о  управлању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . Планираном  рекултиВацијом  обухваћене  су  све  техничко -технолоіцке  Мере  и  примењене  најбоње  доступне  тсхнике. 
5.l.2.Планиранје  водонепропусни  покривии  слој  депонијс  ради  спречавања  дотока  атМосферских  вода  на  тело  депоније  и  формирања  нових  Процедuих  вода. ПлаІ-tом  су  дефинисане  врсте  и  количине  отпадних  вода  које  моу  да  настану  у  оквиру  депоније , обезбеђено  је  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  сгіречепо  било  какво  изливањс  непречипјћених  атмосферскихи  других  отпвдних  Вода  са  простора  депоЈ-Іије. 
5.I.3.Планом  је  дефиuнсана  класа, КОличина  и  структура  отпада  и  интерног  Материјала  потребuог  за  санацију , технолошка  процедура  дањег  планираног  привременог  и  контролисаног  одлагања  отпада , детањни  Технолошки  гіоступак  nnaua санације , време  Трајања  санацијс  и  Детањно  технолошко  решење  затварања  депоније  са  рскултивацијо . 
5.I.4.Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  зеМЈЊишта , подземних  и  површинских  вода  у  случају  ванредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  nриступних  и  манипулативних  површина, разношења  ветром, просипањсм  терета  и  сл. 
5.2. Плаuским  реЈпењем  предвиђен  је  мониторинг  и  контрола  током  псриода  санације  депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земњиште, а  у  складу  са  3аконом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 5.3. Планирана  изградња  деnоније  је  у  складу  са  одредбама  и  критеријумима  прописаним  Уредбом  о  одлагању  отпада  ua депоније, и  то: 
5.3.1. Одговарајућом  водонепропусноМ  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније, сПречена  је  инфилтрација  процедних  вода  у  подземне  издани. 
5.З.2.Обезбеђено  је  било  какво  изливањс  непречипјћених  атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  Отворсне  канале . 

5.З.З .Планомје  предвиђено  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комплетно  
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пречишћавање  текнолошких  отгіадник  вода  депоније  на  уређају  за  

пречишћавање  у  оквиру  комплекса , пре  испуштања  у  реципијент . 

5 З .4.деггонија  ће  се  обавезно  оградити  жичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  

се  спречило  неконтролисано  разноІпење  отпада  угицајем  ветра  и  др. 

5.З .5.Прописане  су  мере  за  спречавање  загађења  земњиіпта, подземних  и  

површинскик  вода  у  случају  ванредених  ситуација  или  услед  неконтролисаног  

отицања  са  приступних  и  манипулативних  површина, разно lіЈења  ветром , 

просигіањем  терета  и  сл. 

5.З .б .Складиштење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  

танкванама . 

5.4. Предвиђенје  сепаратки  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  

посебко  за  условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса , 

посеб iіо  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде, посебно  за  тсхнолошке  отпадне  

воде  (из  погона  за  механичко -биоло LіЈки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  

и  из  рециклажног  дворишта) и  посебно  за  процедне  воде  из  трупа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферскс  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  се  могу  

без  пречишћавања  одвссти  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  

за  одводњавање  и  др, путсм  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозијс  

односно  према  условима  3.5. и  3.6. 

5.5.1.За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрланих  .површина  (манипулативни  

гіростор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијент , планиран  је  одговарајући  

предтретман  (сепаратор  ула, таложник). 

5.5.2. Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  

са  отпадом , планирају  да  се  усмере  на  постројење  за  пречи Lпћавање  процедних  

отпадних  вода  депоније . 

5.6. санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испуштаће  се  у  јавну  

водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  

предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  послова. 

5.7. је  дефинисан  реципијент  технолошких  отпадних  вода  депоније , 

технолошких  целина  и  централног  уређаја  за  пречишћавање  отпадних  

пре  испуста  пречиівћених  отпадних  вода  у  реципијснт . 

5.7.1.Техног1ошке  отnадне  воде  из  погона  за  механичко -биолопЈки  третман  

прања  опреме  и  простора  и  из  рецикланог  двориіііта , ће  се  испуштати  

јавну  канализациону  мрежу, према  условима /сагласности  надлежног  јавног  

комуналног  прсдузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  

кавалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  11! Уредбе  о  граничним  

вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  водс  и  роковима  за  њихово  
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канализациону постројење  за  

пречишћавање  отпадних Сада, лрема  
мрежу, а  потом  одвести  на  градско  централно  

вода  (ППОВ) града  Новог  

условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

5.6.1.Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђенајавка  канализација , 

као  привремено  решсње, санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  испуштати  у  
надгlежно  јавно  комунално  

D n a н  о  м  
локације  примарних  уређаја  за на  нивоу  појединих  пречиІпћавање  

вода, 

и  од  
у  



достизање  тј  у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуінтање  
отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритстних  хазардних  супстанци  мора  да  здовојњи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  поврјдинске  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање . Параметар  токсичност  за  рибе  ускладити  са  вреднојдћу  
2. 

5.7.1.Lдостизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врпји  путсм  разблажења  на  основу  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
смисије  загађујућих  Материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

5.7.2.Технолоціке  отпадне  воде  из  погона  за  Механичко -биолошки  третман  ће  се  
испупітати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  након  планираног  адекватног  
предтретман  којим  ће  се  гтостићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавњу  44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  третман  отпада, Прилога  2, Глава  Т  Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Појдтованје  услов  5.7.1.1. 

Ѕ.7.З.Технолошке  отпадне  воде  насталс  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  двориЈпта  ће  се  испуіnтати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  само  након  планираног  комплетног  прсчипіћавања  на  уређају  за  пречицјћавање  отпадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ -а  одабраном  технологијом  Мора  најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога  Глава  11 Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  Достизањс . Садр)кај  приоритетних  и  приоритстних  хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  Приоритетаих  хазардних  супстанци  које  загађују  поврціинскс  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Поштовати  услов  5.7.1.1. 
Ѕ.7.4.Процедне  отпадне  воде  из  тругіа  депоније  контролисако  ће  се  Нрикупзити , примарно  пречишћавати  и  враћати  на  тело  деПоније . Забрањено  је  процедне  воде  меіnати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  депоније  (за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  двориіnта), или  их  испупітати  у  мелиорациони  канал  или  неки  други  отворен  канал . 
5.7.4.1. Планирана  је  рециркулација  пречишћених  процедних  вода  и  у  оквиру  комплекса  депоније  предвиђена  је  водонепропусна  ретензија  довоЈЂне  запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  ће  бити  заіnтићена  од  атмосферских  утицаја. 
5.8. Планирани  су  и  сви  други  услови  за  сакупЈЂање , каналисање  и  диспозицију  отпадних  вода  које  пропише  надлежнојавно  комунално  предузеће . 5.9. Обезбеђен  је  мониторинг  поврінинских  вода, мониторинг  Процсдних  вода, мониторинг  Подземних  вода  и  др., а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 
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5.9.1. Предвиђена  је  изградња  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  

праћењс  режима  и  квалитета  подземних  вода, планом  ће  се  утврдити  садашње  

стање  квантитета  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода. 

Локација  и  број  пијсзометара  одабраће  се  у  непосредној  
близини  објската  који  

МоГу  да  изазову  загађење  подзсмх  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  

карактеристикама  простора  на  основу  истраживања  геолошке  срсдинс. 

б.	 Планом  се  забрањује  да  се  у  површинскс  и  подземне  воде  уносе  опаснс  
и  

uјтетне  материје  које  могу  угрозити  квалитст  (еколошки  статус) тј . узроковати  

физичку , хемијску, биолонЈку  или  бактсриолошку  промену  вода  у  складу  са  

чланом  97. и  133. (став  9) Закона  о  водаМа. 

ПланоМ  се  забрањујс  испуиЈтање  у  водотокс  било  каквих  вода  ОСИМ  
усЛОВНО  

чистих  атМосферских . 

Планира  сс  испуштањс  осталих  отпадних  вода  у  водотоке, претходно  

комплстно  прсчишћених  (предтретман , гіримарно , секундарно  или  

терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  
квалитета  

ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  

Материја  у  воде  и  роковиМа  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  

671Н , 48/12 и  1/16) и  Урсдби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  

површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  
за  њихово  

достизање  (Службсни  гласник  РС, број  50/12). 

Планом  јс  забрањено  уношење  у  подземне  воде  загађујућих  
материја , односно  

узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  
воде , у  складу  

са  Уредбом  о  граі-іичним  врсдностима  загађујућих  материја  у  повриЈинским  и  

подземним  водама  и  седиМснту  и  роковима  за  њихово  
достизањс  (Службени  

гласник  РС, број  50(12). 

7. іТпаном  није  промсњена  намена  водног  земњишта, односно  иста  се  не  можс  

мењати  бсз  сагласности  ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

6.13. Мере  заштите  у  области  енергетске  инфраструктуре  

и  електроНских  комуникација  

6.13.1. Електроенертетски  систем  
У  цињу  завЈтитс  од  електромагнетног  зрачења  надземних  водова  и  

заІЈЈтите  од  

самог  вода  потребно  је  поштовати  сигурноснс  висинс  и  сигурносне  
удањености  из  

Правилника  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  
елсктроенергстских  

водова  ј-іазивног  напона  од  1 кУ  до  400 кV (,,Службени  лист бр. 65 из  

1988.годинс; ,,Службеі-іи  лист  СРЈ  бр. 18 из  1992.годинс). такође  поојтовати  закон  о  

заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,службени  гласник  РС  
бр.зб/09) и  припадајућа  

му  подзаконска  акта. Током  изградње  електроенергстског  вода  долази  до  
тренутне  

деградације  земњишта  услед  ископа  или  до  евенТуалне  сече  
растиња  на  деоницама  

проласка  трасе  вода. 
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6,13.2. Систем  снабдевања  ТОnлотном  екергијом  
Током  изградње  гасовода  долази  До  тренутне  Деградације  земл,ијцта  услед  

ископа  или  до  евентуалнс  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе. Неопходно  је  због  тога, приликом  поставј},ања  гасовода, укопавање  вршити  у  ров, у  нјто  већој  мери  
ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  опгтећења. При  изградњи  
мсрно-регулационих  гасних  станица  (МРС) формира  се  заштитна  мрежа  или  ограда  око  МРС  која  Мора  бити  удањена  Најмање  Зм  од  споњних  зидова  МРС  и  висока  најмање  
2м, Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објската  мора  изноасити  најмање  lОм  (за  притиске  до  7 бара), односно  15м  (за  притиске  всће  од  7 бара). За  гасоводе  срсдњсг  притиска  и  МРС  (мернорегулационе  станице) потребно  је  попЈтовати  услове  који  су  дати  у  Правилнику  о  условима  за  несмстану  и  бсзбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  притиска  до  16 bar ( службени  гласник  РС , бр.аб/15). 

6.13.3. Елеіпронске  комуннкације  

У  току  експлоатације  Водова  електронских  комуникација  нема  негативног  утицаја  ua ?кивотну  срсдину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремене  Деградације  земл,ишта  која  се  неутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  зеМјЂиштеМ  
Антеаске  стубове  и  базне  станице  пројсктовати  у  складу  са  важећим  правилницима  И  Техничким  nрописима. Обавезно  поnітовати  све  одредбе  о  начину  и  периодима  испитивања, граuицама  излагања  и  евидснцији  извора  НејоНизујућих  зрачења. 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕ}ТА  УТШАЈА  НА  жИвотну  СРЕдИНу  НА  НИЖИМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ГјРОЈЕКАТА  НА  ЖИВоТну  СРЕДИНУ  

Прсма  члану  16. Закона  о  стратсшкој  процени  утицаја, Извештај  о  стратешкој  процени  садржи  разрађенс  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  Нивоима  којс  обухватају  дефинисање  потребс  за  израдом  стратсцјких  процсна  и  nроцену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  acneіcre заштиТе  животне  средине  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животну  средину  планова  и  програма  ни?кег  хијерархијског  нивоа. 
Ако  је  nлан  или  програм  саставНи  део  одређене  хијсрархијскс  структуре, стратепіка  процена  утицаја  на  животву  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  стратешке  процене  утицаја  на  Животну  средИну  плана  или  програма  вишег  хијсрархијског  нивоа. 
За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  УредбоМ  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  јс  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројската  за  које  се  Мо)ке  захтевати  процена  утицаја  на  Животну  средину, обавезно  је  покретање  лоступка  процсне  утицаја  на  Животну  средину. 
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Студију  лроцене  угицаја  за  постојсће  и  nланиране  садржаје  треба  радити  са  

цијњем  да  се  прикупе  јіодаци  и  предвиде  утицаји  на  здравѕе  Јњуди, флору  и  фауну, 

земЈЂиште , воду, ваздух , материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  

чинилаца  на  сваком  од  наведсних  објеката, као  и  мере  којима  се  штетни  утицаји  могу  

спречити , смањити  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИ}ІЕ  у  току  

СПРОВОЂЕЊА  ПЛАВА  (MOHІІTOPuHr) 

Успоставзњање  система  праћења  компонената  животне  средине , је  део  стратешког  

определења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно -историјских  вредности  

природног  добра, уз  одрживо  коришћење  обновѕњивих  природних  ресурса. Због  тога  

израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  

гіредставѕња  један  од  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  мониторинга  на  

І- ајбоњи  начин  осликавају  промене  у  времсну  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  

адекватног  и  правовременог  реаговања. кориговања  започетих  активности  и  тестирања  

исправности  утврђених  програма  заштите  и  развоја . 

Према  члану  69. Закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 

35/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/ 1-УС, 14/16 и  76/18), цињеви  

Програма  праћења  стања  животне  средине  су: 
- обезбеђење  мониторинга; 
- дефинисање  садржинс  и  начина  врпіења  мониторинга ; 

- одређивање  овлашћених  организација  за  обавњање  мониторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 

- успоставЈLање  информационог  система  и  дефинисање  начина  доставЈЂања  

података  у  цињу  вођења  интетралног  катастра  загађивача  и  

увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  према  лрогіисаном  

садржају  извештаја  о  стању  животне  средине . 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  

обуквате  главне  компоненте  животне  средине: 

- земњиціте , 
- воду, 
- ваздух,  
- буку. 

У  циЈњу  свеобухватног  сатледавања  свих  проблема , потребно  је  додатно  

консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савремена  

мрежа  која  одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  

животне  средине  веома  Важан  сегмент  нашег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Контрола  квапитета  животне  средине  односи  се  на  лериодична  узорковања  и  

анализе  изабраних  гјараметара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  
даВаће  се  

процена  стања  животне  средине. Систем  праћења  обухвата  следеће: 

- систем  контроле  вода  (процедних, подземних  и  површинских ), 

систем  коІ{троле  де rіонијс iсог  гаса, 
оскултација  тела  деповије  (контроЈіа  слегања) и  

визуелни  мониториІ -Іг. 
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МопиТоривг  метеородошких  података  

Табела  бр. 19 диіамика  мерења  метеоролоіиких  параметара  

: : ава  
Количина  падавина  дневно  Дневно, додаје  се  Месечној  

вредности  
Температура  (mіn,nіax y 14.00) дневво  Месечни  просек  

Брзина  и  смер  ваздушник  
струјања  

Дневно  Није  потребно  

Испаравање  (лизиметар) дневно  дневно , додаје  се  месечној  
вредности  

Атмосферска  плажност  ( у  
14.00) 

дневно  Месечни  просек  

Мерења  се  преузимају  од  најближе  метеоролошке  станице  докле  год  то  захтева  
надлежни  орган  у  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  деnоније. 

Програм  мониторинга  депонијског  гаса  и  површинских  и  подземних  
вода  на  дспонији  у  Новом  Саду  након  спровоења  санацијс  
Након  санације  тела  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребно  је  успоставити  

оптималан  програм  мониторинга  Депонијског  гаса  који  ће  обезбедити  информације  о  концентрацијама  конституената  депонијског  гаса, као  и  функционалности  система  за  
дегазацију  односно  евакуцију  депонијског  гаса  из  тела  депоније . 

Мерење  концентратије  СН4, С02, Со, Н2Ѕ  и  02 у  саставу  депонијског  гаса  на  
биотрновима  извршити  сертификованим  уређајем  за  мерење  састава  депонијског  гаса, 
са  следећим  мерним  опсезима: 

Табела  бр.20 Параметри  и  опсези  за  испитивање  деііоііијског  гаса  

Іспитивање  
СН4 Q5 - 100 %voi 
02 0,5 —25 %voІ  
С02 QI - 100 %vol 
Со  5-2000 ppі n 
Н2Ѕ  4,8 - 5000 ррм  

У  складу  са  зактевима  Уредбе  о  одлагању  отпада  на  Депоније  ( Сл. Гласник  РС 1 , бр. 92/2010), а  у  одсуству  дозволе  за  рад  којом  би  се  дефинисала  репрезентативна  мерна  места, потребно  је  сваког  месеца  спровести  мерење  на  трећини  доступних  биотрова  узимајући  у  обзир  да  сва  пола  депоније  буду  обухваћена . Избор  мерних  места  у  сваком  месецу  треба  тако  организовати  да  после  свака  3 месеца  сва  мерна  места  буду  анализирана . 
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С  обзиром  да  се  ради  о  несанитарној  депонији  на  којој  се  висина  депоновања  

отпада  више  пута  мењала  (повећавала) и  на  којој  је  због  тога, односно  под  угицајем  

неравномерног  слегања  отпада  у  претходном  гiериоду  више  пута  долазило  до  
нараушавања  конструкције  и  функционалности  система  за  дсгазацију  депоније , 

предлаже  се  да  се  будућа  мерсња  концентрације  наведених  конституената  депонијског  
гаса  поред  уобичајеног  мерења  у  делу  цеви  који  се  налази  изнад  тела  депоније , мери  и  

на  дубинама  од  З  и  б  метара  у  односу  на  поврпјину  депоније . 

Мерење  састава  депонијског  гаса  на  свим  мерним  местима  -Јетири  пута  годипјње  
са  по  3 узорка  са  различитих  дубина  у  оквиру  сваког  мерног  места  потебноје  спровести  
сертификованим  уређајем  за  мерење  састава  депонијског  гаса  од  странс  акредитоване  
лабораторије  за  испитивање  депонијског  гаса, која  има  техничкс  і-і  кадровске  
капацитете , као  и  вишегоди Lдње  искуство  у  испитивању  депонијског  таса. 

Програм  мониторинга  површинских , подземвих  и  процедних  вода  у  Новом  

Саду  након  спровођења  санације  

Након  санације  тела  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребко  је  успоставити  
оптималан  програм  мониторинга  површинских , подземних  и  процедних  вода  који  ће  
обезбедити  информације  о  концентрационим  нивоима  физичко-хемијских  и  
микробиолошких  параметара  како  би  се  спречило  загађења  површинских  и  подземних  
вода, обезбедило  контролисано  управање  процедним  водама  и  добили  подаци  за  
пројектовање  постројења  за  пречишћават-bе  процедних  вода. 

Узорковање  и  анализу  гіовршинских , подземних  и  процедник  вода  на  свим  
предложеним  мерним  местима  треба  да  се  реализује  од  стране  акредитоване  и  
овлашћене  лабораторије  за  испитивање  површинских , подземних  и  процедних  вода, 

која  има  техничке  и  кадровске  капацитете , као  и  виІЈјегодишње  искуство  у  испитивању  
површинских , подземних  и  процедних  вода. 

У  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  (Сл. Гласник  РС  бр.  92/2010) 

и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  

за  њихово  достизање  (Сл. Гласник  РС  бр. 1/2016) предлаже  се  следећи  програм  

мониторинга : 

Табела  бр. 21 Предложена  дииамика  мониторltига  

Површинска  вода  
Параметри  за  - • Учстајјот  мерења  Место  узојовања  
испІтивање  - - - - - - - - 

Температура  
пХ  врсдност  
Електропроводњивост  
Растворени  кисеоник  Место  где  се  
Мутноћа  Једанпут  утри  испуштају  отпадне  
БПК5 месеца/ квартално  водеу  околини  
ХЛК  депоније  
Амонијак  
Укупан  фосфор  
Укупан  азот  
Суспендоване  
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материје  
Хлориди  
Сулфати  
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  

Хром  
Олово  
Ц  инк  
Фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  

о:узбрkоњ  

Температура  
пХ  Вредност  
Елсктропроводл )ивост  
Растворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
Хпк  
Амонијак  
Укупан  фосфор  
Ортофосфати  
Укупан  азот  
Суспендоване  
материје  
Хлориди  
Супфати  
Сулфиди  
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  

Једанпут  у  шест  
месеци / два  пута  

годишње  

СВИ  пијезометри  на  
телу  Депоније  ИЛИ  
најмање  три  тачке  
(пијезометра))  

Таквог  распореда  да  
прате  кретање  
подземних  вода  

7 І  



Хром  ВИ  
Бор  
Олово  
Цинк  
Манган  
УкуІіан  органски  
угЈЂеник  (TOU) 

фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  
пРОЦБДНА  ВОДА   
Температура  
пХ  вредност  
Блектропроводњивост  
Растворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
XHі( 
Амонијак  
Укупан  фосфор  
Ортофосфати  
Укупан  азот  
Суспевдоване  
материје  
Хлориди  једанпУТ  месечно  

Ободни  канали  ( и  
Сулфати  или  МинимаЛно  

2) и  лагуна  
Сулфиди  

једанпут  у  три  
месеца  (квартално ) 

Ннтрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
Хром  ВИ  
Бо  р  
Олово  
Цинк  
Манган  
Укупан  органски  
углсник  (ТОЦ) 
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Табела  бр. 22 Одређиваіbе  стабилјјости  тела  депоније  

  

Особина  слегања  нивоа  тсла  
депоније  

 

 

Годиuјње  очитавање  

   

   

Токсичност  за  рибе  
УГЈLОВОДОНИЧНИ  
индекс  
Фскални  колиформи  
Укупни  колиформи  

Цр  евне  ентерококе  

Број  аеробІ-јих  
хетеротрофа  

Мониторинг  количине  падаВицејих  вода  

Мерењс  количинс  падавинских  вода  на  простору  депоније, њених  пратећих  објеката  и  у  широј  зони  заштите, врши  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  воде. 

Мониторинг  заштитних  слојева  

МОНИТОрИНГ  заштитних  слојева  
уграђеним  у  всштачку  облогу  (уколико  
лабораторији . 

Мониторинг  запітитних  слојева  
санациоНо -рекултивациони  радови  а  по  
сс  периодично . 

депоније, Bpnіu ce непрекидно  сснзорима  
јс  уграђена), а  подаци  се  прате  у  депонијској  

депоније, врnіи  сс  непрекидно , док  трају  
прсстанку  осматрањс  и  обрада  података  врnіи  

Мониторинг  стабилности  тела  дспоније  

Мониторинг  стабилности  тела  Депоније, врши  сс  кроз  праћење  података  мониторинга  (репера) о  депонији. Стабилност  тела  дспоније  одређује  сс  на  начин  који  следи  

Мониторинг  ПСдолошких  и  ГеолоШІсих  карактеристика  

Мониторинг  јјсдолошких  карактеристика  земЈLишта  и  геолошких  карактеристиіа  тла  у  непосредној  зони  дспонијс  за  нулто  стање , врnіи  сс  узимањсм  узорака  из  
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бушотина  у  непосредној  зони  депоније . Узорковања  се  вршеједном  у  І _іет  годиј-м  све  до  

одумирања  депоније . Испитивање  узорака  В LВИ  се  у  акредитованим  институцијама . 

Сви  гјодаци  добијени  мониторингом  се  евидентирају  и  достаањају  Агенцији  за  

заштиту. 

Нредвиђање  промена  параІиетара  квалитета  животне  средине  на  подручју  плана  

На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  животне  

средине, могуће  је  предвидети  спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  

мере  за  санацију  и  рекултивацију . 
Подаци  о  стању  и  квалитету  животне  средине  првенствено  треба  да  буду  

усмерени  на  формирање  информационих  основа  за  функционисање  система, іито  значи  

планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  

утврђеним  вредностима  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине. 

Прппрема  и  извођење  превентивних  акТиВНостИ  заштите  животне  средине  

Превентивне  активности  на  заІЈЈтити  животне  средине  се  припремају  и  изврнiавају  

на  основу  предвиђања  промена  стања  животне  средине , и  посредно , на  основу  анализе  

стања  и  кваггитета  )кивотне  средине. Припреме  и  извођење  превентивних  активности  на  

заштити  )І(ивотне  средине  треба  да  обухватају : 

- оперативни  план  превентивних  активности  заштите  животне  средине, 

израду  планова  превентивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 

- израду  планова  потребних  ресурса  за  планиране  превентивне  активпости  на  
запlтити  животне  средине, 
ітрипрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превснтивних  
активности , 
израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођења  превентивних  активности  заштите  и  

контролу  квалитета  извршених  поступака  на  заштити  животне  средине. 

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

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  

процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, предлога  регпења  за  

спречавање  и  ублажавање , односно  предлога  мера  заіптите  животне  средине  у  свим  
фазама  израде  и  спровођења  планског  документа . Методолоп-Іја  се  базира  на  

повітовању  Закона  о  заштити  животне  средине , а  пре  свега  Закона  о  стратешкој  

процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  рСјј , бр. ІЗ5/04 и  88/10). 

Будући  да  су  досадапіња  искуства  недовоЈbна  у  примени  стратеіnке  процене  

предстојн  решавање  бројних  проблема. У  досадапЈњој  пракси  стратешке  процене  

планова  присугна  су  два  приступа : 
1) технички: који  представЈЂа  проширење  методологије  процене  утицаја  

пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  гіринципе  
за  ЕIА  (процену  угицаја  на  животну  средину), 

2) Ііланерски : који  захтева  битно  другачију  методологију  из  следећих  
разлога: 

- планови  су  знатно  сложенији  од  пројеката , баве  се  стратепким  
питањима  и  имају  мање  детаЈbних  информација  о  животној  
средини , 
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планови  се  заснивају  на  концспту  одрживог  развоја  и  у  већој  Мери  поред  еколопіких  обватају  друштвсна  и  еІсоноМска  
питања, 
због  комплексности  структура  и  процсса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  подручју  nucy примсњиве  симулационе  
математичке  Методе, 
при  донојпењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавностн, због  чега  примсњене  Методе  и  рсзултати  
процене  Морају  бити  разумњиви  учесницима  процеса  процене . 3бог  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешће  експергске  методе  као  іпто  су: контролне  листе  и  упитници , матрице, мултикритеријална  авализа, просторна  анализа, ѕwoT анализа, делфи  метода, оцењивање  еколошког  капацитета , анализа  ланца  узрочно-последичиих  веза, процена  повредивости , процена  ризика  иТД. 

Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавњују  се  Матрице  којима  се  испитују  промеве  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабраНих  варијанти  (укњучујући  и  ону  да  се  план  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставњањем  односа  између  цињева  плана, планских  рсшења  и  цињева  стратешке  процене  са  Одговарајућим  индикаторима . 
У  овОј  стратешкој  процени  примењена  ЈС  Мстодологија  процене  која  је  код  нас  развијана  и  допуњавана  у  последњих  Неколико  година и  која  је  углавном  у  сагласности  са  новијим  приступима  и  упугствима  за  израду  стратешке  процсне  у  Евроііској  Унији. І 0 

Опnіти  методолошки  поступаіс  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  процене  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

Дефинисање  садржаја  сТраТешке  

фаза  

ТТТттгт --- 
дефинисање  обима  стратешке  

лроцене- 

Дефинисање  књучних  (битних ) 

јlоомена  

Процена  у  ужем  смислу  

Предвиђање  (сагледавање ) 

Последица  
ј  

Стојановић  . , Процева  утицаја  ва  ?кивогну  средину  и  услови  за  заштиу  и  унапређење  животне  средине, Секторски  npuJіor за  ,,Генерапни  план  Приштине , ИАУС, 99б  
Стојановић  п., Управање  животном  средином  у  Просторном  и  урбанисТичком  планирању  Стање  и  перспективе, у  монографнји  Новији  пристуІ1и  и  искуства  у  Плавирању 1 , ИАУС, 2002, стр. 119-14о  Стојановић  П., Н. Спасић, Крнтички  осврт  на  примену  закона  о  стратеідкој  Процеви  утицаја  на  ?КНвОтну  седину  у  просторном  и  урбанистичком  планирању , ИЗГРАДЊА, р.1, 2006, стр. 5-1 1 A Ѕource Hook on Ѕtrategі c Envі ronmenta! Aѕѕeѕѕnіent ofTranѕport іnfraѕtructure Planѕ  and Progranіѕ, European Conіnііѕіon DG TREN, Bruѕѕelѕ, October 2005 
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одређивање  мера  

Контро iа  и  ревизија  

kiмплем  ента  ци  ја  

Анализирајући  постуггак  израде  ИЗВеІнтаја, може  се  закЈЂучити  да  се  он  састоји , и3 

четири  основне  фазе; 
- полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 

процена  могућих  утицаја  на  животі-іу  средину, 

мере  заuјтите  животне  средине , 
- програм  праћења  стања  животне  средине. 

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

ИзвеuЈтај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израде  llлана  геиералне  регулације  
Регионалне  депоније  и  далековода  ! !O kV између  ТС  НС-з  и  ТС  НС-4 у  Новом  Саду. 

Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  учешћа  јавности  у  
разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процеви  пре  упу!ивања  захтева  за  добијање  
сагласности  на  Извештај  о  стратеіnкој  процени. 

Тешкоћс  npu изради  Стратешке  процене  угицаја  на  животну  средину  
У  процесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утицале  на  Ток  И  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  предметног  ГІлана  на  животну  средину . За  оцену  стања  животне  средине  
извршена  је  процена  на  основу  постојећих  Ііодатака  о  стању  животне  средине  планског  

подручја, услова  надлежних  институција , природних  карактеристика , као  и  друге  
доступне  документације . 

У  поступку  израде  Извештаја , успоставЈЂена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама , овггашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
гіослове  заіптите  животне  средине . 

Уочене  тешкоће, значајне  за  квалитетну  процену  стања  животне  средине  и  ток  
процене  угицаја  стратешког  карактера  су: 

- непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратешке  процене  
утицаја  на  животну  средину, 
неігостојање  гіодатака  који  се  односе  на  мониторинг  животне  средине  на  
простору  у  обухвату  гілана . 
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10. ЗАКЈБУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕ[НКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  урађена  је  у  посТупку  израде  Пзтанагенералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  НС-3 и  Тс  НС-4 у  Новом  Саду, на  основу  Решења  о  изради  стратешке  процене  утицаја  Плана  генсралве  регулацаје  Регионајјне  депоније  и  далековода  110 kV између  Тс  нс-з  и  Тс  НС-4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  У-35-836/18 од  18. 12.20 18. годинс, које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 
Примењена  методологија  је  описана  у  преткодном  поглавњу  и  сагласна  је  са  претпоставкама  које  су  дсфинисане  у  оквиру  3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извејлтаја  о  стратешкој  процени  утицаја. 
Могуће  сколошко  олтерећење  животне  средине  зависи  од  рсализације  планираних  садржаја  Регионалне  делоније, текнологије  депоновања  отпада, ре?кима  коришћсња  простора  и  предузимања  планираних  мера  заіптите  животве  средине. 
На  основу  анализе  постојећих  намена, комуналне  опремЛености  простора  плана, успоставл)еног  Мониторинга  животне  средине  и  планираних  аіпивности  процењени  су  угицаји  на  ваздух, земњиште, површинске  и  подземнс  воде  и  утврђсне  су  мере  зајдтите . 

Прописане  мере  заштите  животне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  
непосредно  окру)кење, на  постојећс  и  планиране  активности  и  Мерс  заштите  ?кивотне  
средине  које  сс  односс  на  укупну  инфраструктуру . 

Мањи  нсгативни  угицаји  којс  је  могуће  очекивати  реализацијом  планских  
рсшења  су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размсра. Да  би  се  овакви  утицаји  
свели  у  оквире  који  нсће  оптерстити  капацитете  простора, потребноје  спроводити  мсре  
за  сnречавањс  и  ограничавањс  негативник  утицаја  плана  на  животну  срсдину. 

Планско  решење  усаглашеноје  са  доставњеним  условима  надле)кник  институција . 
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11, КОРИШЋЕНА  ДоКУV[ЕНТАЦИЈА  

ПРОПИСИ: 
- закон  о  заштити  животне  средине  (1TСлужбени  гласник  РСT1 , бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- Др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/! 8, 95/18, 95/1 3 - др.закон); 

- закон  о  стратеіпкој  процеНи  угицаја  на  животну  средину  ( іСлужбени  гласник  РС , 

бр. 135/04 и  83/10); 

- закон  о  процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр.  Г  35/04 и  

36/09); 

- закон  о  планирањуи  изтрадњи  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 93/13 -УС, 132/14, 145/14, 33/18, 

31/19, 37/19-др.закон, 9/20); 

- закон  о  затптити  ваздуха  (1tСлуж6ени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13); 

- закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (1Службени  гласник  РС 1 , број  36/09); 

- 3акон  о  водама  ( Службени  гјтасник  РС1 , број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18- 

др.закон); 

- закон  о  заштити  природе  ( Службени  гласник  рС tТ , бр. 36/09, 88/10 и  91/10 - 

исправка, 14/16, 95/18-др.закон); 

- 3акон  о  културним  добрима  ( Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/1 1-др.закон, 

99/1 l-др.закон); 

- закон  о  управлању  отпадом  ( Службени  тласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95/1 8); 

- 3акон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (11Службени  гласник  РС IІ , бр.  36/09 и  
88/1 0); 

- закон  о  заштити  од  пожара  ( 1Службени  гласник  РС , број  111/09, 20/15, 87/18, 

87/! 8-др.закон); 

- Правилник  о  начину  складит.іітења , паковања  и  обележавања  оласног  отпада  
( Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- ГЈравилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извецітаја  о  мерењу  буке  
(1 Службени  гласник  РС t, број  72/10); 

- Гlравилник  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зона  (T1Службени  гласник  РС11 , 

број  72/10); 

- Правилник  о  садржини  гјолитике  гіревенције  удеса  и  садржини  и  методологији  
израде  извештаја  о  безбедности  и  ппана  заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , 

број  41/10); 

-Уредба  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  
индикатора  буке, узнемиравања  и  іuтетних  ефеката  буке  у  животној  средини  
( Службени  гласник  РСll, бр.  75/10); 

- Уредба  о  условима  за  мониторинт  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  
гласник  РСI, бр.  l 1/10, ?5/10, 63/13), 

- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,1Службени  гласник  

РС1 T, бр.104/09), 
- Правилник  о  изворима  нејонизујућик  зрачења  од  посебног  интереса , врстама  

извора, начину  и  nериоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС ; 104/09). 
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12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  

2. Извод  из  Плана  гснералне  регулације  простора  за  мепЈовиту  намену  у  северном  делу  Града  дуж  пурта  М-7 и  Е-75 АЗ  2. План  вамене  земјњитта  саобраћаја , нивелације  и  регулације  ...........Р  1 2500 З. ГТлан  регулације  ПОвртЈинајавне  намеве Р  1 : 2500 4. ГТлан  водне  и  енергетске  инфраструктуре Р  1 2500 5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  Површина Р  1 : 2500 
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РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМІ-ІА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
гРАд  нови  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-90/21 
дана: 11.032021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРЈЈЈЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕИЕРАЛHЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  
ДАЛЕКОВОДА  110 kV ТС  НОВИ  САД  З  - тс  нови  САД  4 У  НОВОм  САДУ  И  
НЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  пРОДЕНИ  УТИДАЈА  ПЛАНА  ГЕпЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦНЈЕ  ГЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОдА  110 kV ТС  НОВИ  САД  З  
тс  нови  САД  4 У  НОвОм  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИHУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  

ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV 
тС  Нови  Сад  3 .- ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10kV TC Нови  Сад  3 - тС  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду  на  животну  средину, обавњена  је  на  120. (јавној ) седници  Комисије  за  планове  
одржаној  11.03.2021. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  Т  спрату. 

120. (јавној) седници  присуствовали  су: Радоња  дібетиН, председник  Комисије, Зоран  
Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић , чланови  
І(омисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  землиніте  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈТј  1Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће ; 

даје  Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  l і 0kV TC 
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Ренісњем  о  изради  стратепјке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада1  број  60/18), 
усвојена  наХLУ  седници  Скуііпјтине  Града  І-јовог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године. 

Концептуални  окаир  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 1 0КУ  ТС  
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  био  је  изло)кен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  30. 
јануара 2о l9. годинедо  13. фебруара 2о l9. године . 

ј-јацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  деповије  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извеnітај  о  стратетпкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулаціје  
регионалне  депоније  и  далеісовода  110kV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  іурбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



На  120. седници  одржаиој  l 1 .03 .202 1. гоДине  Комисија  за  гтлаиове  разматрала  је  Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалве  депопије  и  далекопода  1 1OkV TC Нови  Сад  3 -ТС  Нови  Сад  4 у  Ноаом  Салу  и  том  приликом  коНстатовала  да  је  текст  за  ј-јацрт  одлуке  ПриПремлен  у  складу  са  Законом  о  гтлалиралу  и  изградњи  ( 1Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-испранка, 64/1 0 - УС, 24/11, 121/12, 42113-Ус, 50/13-УС , 98/13-Ус, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1 /19, 37/19- др.Закон  и  9/20). Тахође, Комисија  сматра  да  је  Извештај  о  стратешкој  процени  плана  генералне  регулације  регионалне  ДеПозпгје  и  далековода  1 lOkv TC Новн  Сад  3 - Тс  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  па  животну  средиау, сачињен  у  складу  са  чланом  12. 3акона  о  стратешкој  процеnи  утицаја  на  животлу  средину  ( 1Службени  гласннк  Републике  Србије  бр.135/04 н  88/10). 

Комисија  за  плаиове  прихвата  nрсдлог  обрађивача  да  се  коригује  текст  Нацрта  плана  на  стралама  6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 30, 36, 39, 40 и  45 у  складу  са  исправњеним  страНама  које  су  достаізл,ене  Комисији  на  седници. Комисија  за  плавове  тахође  прихвата  предлог  обрађивача  да  се  графичјси  прилог  бр. 4 - Плаu водне  и  енергетске  uнфраструктуре , допуии  следећим  симболима: уређај  за  пречишћавање  процедних  вода, уређај  за  пречишћавање  фекалпuх  вода, сеnаратор  уња  Н  Масти, бутпени  бунар  са  резервоаром . 

Комисија  за  планоnе  сматра  даје  потребно  кориговати  текст  Нацрта  плана  на  следећи  начин: на  39. страни  у  другом  ставу  летањније  дефинисати  услове  за  Изградњу ; 
- на  40. страни, тачка  8.4. ј  прецизиратн  спратност  објеката  тако  да  се  уместо  спратности  п  +2(3) наведе  сНрітпос -г  П+2+(3. гтов); 
- Ва  4 . странн, павссти  да  јс  шнрина  зјнтерцих  саобраћајница  (кВЈЈОвоа  .!инг  ално 35іг  Н  }ја !. страјЕи , нанссти  да  димензије  јсдног  Паркіінг  места  морау  бнти  минимално  5,5 х  2м; - назив  Нацрта  плана  ускладити  са  назином  којије  наведејІ  у  одЛуцн  о  Изради  плана  - 

Након  корекцнја  и  усаглајјЈавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, ј-Јацрт  плана  генералне  рсгулације  регионалне  депоннје  и  далековода  1 10kV Tc Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извсаітај  о  стратешкој  процеuu угицаја  плана  генералне  регуЈјацге  peruoііanne депоnије  и  далековода  ј  i оку  Тс  Нови  Сад  3 - ТС  ј-јови  Сад  4 у  Повом  Саду  на  животну  средилу  мог  сс  упутити  у  дањи  поступак  доногпења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закоnа  О  Планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 12 1/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/1 3-УС, 132/14, 145/14, 83/1 8, 3 1/19, 37/19- др.Захон  и  9/20). 

Извештај  доставити: 

1. .ЈП  Урбаиизам  Заізод  за  урбаиизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњијпте  н  иnвестиције  
3. Градској  управи  за  урбаиизам  и  грађевинскс  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архuви  



.- 

 

Секретар  Комисије  

  

  

Нада  Милић, дилл.инж.арх. 

Председник  Комисије  
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В.Д. Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послопе  

Дејан  fУіхајловић  

  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-90/21 
дана: 26.04.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈНІЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОНАЛИЕ  ДЕПОјНРЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV тс  нови  САД  З  - Тс  НОВИ  САД  
4 У  НОВОМ  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  НРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 ку  тс  

НОВИ  САД  З  - ТС  НОВИ  САД  4 У  НОВоМ  САдУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Комисија  за  планове  Скугпіпине  Града .Новог  Сада, на  127. (јавној ) седници  којаје  одржана  дана  
26.04.202!. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, 
у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  

1 OkV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

127. (јавној) седници  гірисуствовали  су  Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић , Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић , чланови  
Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 1 OkV TC Нови  Сад  
З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 lоку  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/1 8), усвојена  је  на  XLV седници  
Скуптптине  Града  Новог  Сада  одр)каној  27. децембра  2018. године. 

КонцеІітуални  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  
Сад  3 - ТС  Ногзи  Сад  4 у  Новом  Саду  био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  30. јануара  
2019. године  до  13. фебруара  2019. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10kV TC Нови  Сад  З  - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
региовалне  депоније  и  далеkовода  1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  
средину, израдилоје  Јавво  лредузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Ј-Іови  Сад. 

На  120. седници  одржаној  11.03.2021. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
генералне  регулације  регионалне  дегіоније  и  далековода  1 lоку  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  и  Извештај  о  сТратешгој  nроце i•ги  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  
депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  ј-Iовом  Саду  на  животну  средину  и  
том  приликом  дала  позитивно  мишњење  на  исти, уз  потребне  кореі(ције  Нацрта  наведене  у  
Изпеп.ітају  о  извршсној  стручној  контроли  пре  излагања  ва.јавни  увид! 

ј-јацрт  гІлана  генералне  регулације  регионалне  депоније  идалековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  
Ноаи  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Изнегuтај  о  стратешкој  nроцени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалие  депоније  и  далековода  I 10kV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
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животну  срсдИну  излоЖепИ  су  па  јавни  уид  У  гІериоду  од  22. марта  2021 годинс  До  20. априла  
2021. годинс  (чијсјс  оглашавање  објавЈЂсно  у  листу  1 дневник  оД  22. марта  202L). У  токујавног  
увида  доставЈЋсно  јс  1 1 (једаиаест) примсдби  на  Нацрт  плаuа, што  је  обрађивач  плаиа  копстатовао  
у  Извепітају  о  спроведеномјавном  увиду. 

ј-јакон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плалове  јс  на  127. (јавпој ) ссдници, одржаиој  26.04. 

202L годинс  (чије  оглалјавање  је  објавЈЂсно  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  
Извеіптај  обрађивача  плаиа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плала  гснералне  рсгулације  
регионалие  депоНије  и  далсковода  І  lOkV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

Т  затвореном  делу  седнице, ј(омисија  је  констатовала  да  јс  у  току  јавног  увида  поднегоН  
(једаласст) примедби  на  Надрт  плала  генералне  регулације  регионалвс  делоније  и  далековода  
1 1 OkV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, а  да  на  Извештај  о  стратејнкој  процени  
утицаја  плана  детајнс  рсгуладијс  простора  за  пословање  и  становање  северно  од  Булевара  војводе  
Степе  у  Новом  Саду  на  животну  средину  на  животну  средину, није  било  примедби . 

Примедбе  су  доставили : 

І . Електромрежа  Србије  а.д. 

2. Александар  Николић , ј-јовн  Сад. ј-јсмановци  18 и  други  (144 потписа  грађана) 

3. Алексаидар  Николић. Нови  Сад, Немановци  18 и  други  (304 потписа  јрађана) 

4. Горан  Ћора, Немановци  39 

5. НедеЈЂко  Мартиновић , Немановци  40 

б. Саша  Слијепчевић , Немаловци  43 

7. Њубаи  Вулић, Немаиовци  42 

8. Слободан  Вукаиовић, власник  парцеле  бр.96/1  КО  Нови  Сад  ЈН  

9. Еколошки  покрет  ј-Iовог  Сада, Булевар  цара  Лазара  бр.8/І -І  1, Нови  Сад  

10. Алексаидар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  др.  (843 потписа  грађана) 

1 І  Алексалдар  Николић , Нови  Сад, ј-јемаловци  18 и  др.  (190 потписа  грађаиа) 

Примедба  број  1  
(подносиоци : Електромрежа  Србије  а.д.) 

У  примедби  се  тражи  да  се  у  делу  текста  3.3. Енергетска  ітфраструктура  на  крају  реченице: 
HCBu  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  регионалне  
депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  даnековода  110 kV изван  комплекса  депоније , 

дода  следеће: уз  напомену  да  је  реконструкцију  далековода  неопкодно  изврііјити  пре  почетка  било  
кахвих  радова  на  проширењу  регионалне  депоније  у  зінјтитном  појасу  далековода . Таиође  се  
траки  да  се  у  делу  8.53. Правuпа  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  у  речепици : Траса  два  
двосистемска  далековода  са  заіптитним  појасом  којеје  потребио  изградити  до  нове  ТС  І  10/20 kV y 



3 

радној  зони  Kah ће  прелазити  преко  следеhих  парцела: 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 39, 140, 206 и  
207/, КО  Нови  Сад  јјј  уместо  речи  двосистемска  убаци  реч  једносистемска . 

Комисија  за  хілалове  ххрихвата  примедбу . 

Примедба  бро  2  
(подносиоци : Алексаидар  Николић, Нови  Сад, Немаиовци  18 идруги  (144 потписа  грађаuа)) 

У  примедби  се  тражи  доследно  поштоваие  законских  докумената  који  уређују  ову  област: У  
документу  Нацрта  плана  на  43. и  44. стр. Тачка  6. наведена  је: Уредба  о  одлагању  отпада  на  
депоније  наводи  се  - Раздањина  између  подручја  тде  стално  бораве  њуди  не  може  износити  мање  
сд  500 nі. Прсдиђепа  локацијадспонијеје  на  целом  севсрном  поњу  мања  одЗО0 івод  насењен  ........ 
кућа. Насење  Немаuовци  је  у  саставу  новосадске  МЗ  Пејићеви  салами  —Немаиовци  и  представња  
трајно  насеЈње  са  комлетиом  инфраструктуром : пут, струја, вода, гас  иредовна  градска  аутобуска  
линија.1  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  З   
(подносиоцu: Алексаидар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  други  (304 потписа  грађава)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 

Комисија  за  плапове  сматра  да  примедба  ннје  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  4  
(подносилац : Горан  Ћора, Немановци  39) 

Исти  садржај  као  и  прuмедба  бр.2 

Комисија  за  планове  сматра  да  лримедба  лије  основана , уз  образложењс  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  5  
(подносилац : Недењко  Мартиновић , Немаиовци  40) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2  

Комисија  за  плапове  сматра  да  примедба  дије  основана , уз  образложење  дато  у  Извсштају  
обрађивача  о  спроведеиом  јавиом  увuду. 

Примедба  број  6  
(подносилац : Саша  Слијепчевић , Немаиовци  43) 
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Hсти  садржај  іао  н  примсдба  бр.2  уз  додатнн  захтев  да  1 са  сгановишта  закпите  живоІuе  среди}іе  

трсба  тражити  мишзење  Покрајинског  секретаријата  за  заштиту  животне  средине  о  утицају  

Регионалие  дспоније  на  околину, као  и  мишлењс  Завода  за  заштиту  природе  о  угицају  iіa флору  и  

фауну  у  заллићеном  подручју  које  сс  налази  на  тсриторији  Немановаца  (тршћаци  и  барс). 

Комисија  за  плаиове  сматра  да  примсдба  лије  оспована , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  слроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  7 
(подносипад : Њубан  Вулић, Немаиовци  42) 

Исти  садDжај  Іcao H примедба  бр.2 уз  додатни  захтев  да  се  Регионална  депонија  планира -. 

другој  локацији  на  5-lоkм  од  Града  Новог  Сада, по  узору  на  Суботицу  и  Срсмску  Митровицу, ілто  
не  би  изискивало  измештање  далековода  и  на  локадији  која  би  имала  могућиост  проширења, тапо  
да  буде  трајно  решење . 

Комисија  за  плапове  део  лрнмедбе  нс  прихвата  а  за  део  нримедбе  сматра  да  пнје  освован , уз  
образложење  дато  у  Hзвситгају  обрађивача  о  сиропедеііом  јавііом  увиду. 

ГЈримедба  број  8  
(подносилац : Слободан  Вукановић, ізласник  парцеле  бр.96/1 КО  Нови  Сал  111) 

Подносилад  при1медбе  наводи  да  парцела  бр. 96/1 КО  Нови  Сад  јјј  чији  је  власіитк  нијс  у  обухвату  
плана, хасније  наводи  да  јс  графнчЕи  парцела  обрађена, ајпј  да  није  текстуално  у  смислу  
спратности , заузстости  парцелс, делатности  којс  се  могу  обавЈЂатн  и  сл.. 

Комисија  за  планове  сматра  да  прнмедба  пијс  осповапа , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  слроведеном  јавпом  увиду. 

Примедба  број  9  
(подносиоци: Еколошки  покрет  І-Іовог  Сада, Булевар  цара  Лазара  бр.8/1 - 1 1, Нови  Сад) 

Исти  са,држај  као  и  примедба  бр.2 

І !неија  за  плачове  сматра  да  примедба  иијс  основаіІа , уз  образложење  дато  у .ИзЕештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  10  
(подносиоци : Алексалдар  Николић , Нови  Сад, І-јемановци  18 и  др. (843 потписа  грађаиа)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 
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Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  пије  основана, у3 образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спропеденом  јавном  увиду. 

Примедба  број  11  
(подносиоци  Александар  Николић, Нопи  Сад, Немановци  18 и  др.  (190 потписа  грађана)) 

Исти  садржај  као  и  првмедба  бр.2 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  внје  основаиа, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  планове  прихвата  предлог  обрађивача  да  је  текст  Нацрта  плана  потребдо  
усісладити  са  обновленим  водiiим  условима  ЈВП  Воде  Војводине  бр.  1-243/2-21 од  
О2;ОЗ.2О2ј.године. 

Сходно  tтлаіју  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  доставла  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  nnana he плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивапа  у  процедуру  доношсња. 

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. 3оран  Вукадиновић, дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

З. Радосав  Шћепановић, дипл.инж.арх. 

4. Милаu Ковачевић, дипл.инж.арх  

5. Јасмина  Лазић, маст.ииж.арх. 

В.д. Начелника  

Градске  улраве  за  рбанизам  и  грађвинске  послове  

дсја ајловић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-90/21 
дана: 26.04.2021. године  
нОви  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  УЧЕШЋУ  ЗАИНТЕРЕСОВАНнХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  дАЛЕКОВОдА  110 КУ  ТС  НОВИ  
САД  3 - ТС  НОВИ  САд  4 У  НОВОМ  САдУ  НА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ  

Извегптај  о  стратешкој  процени  утицаја  rіnana генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду  на  животну  средину  изра,цило  је  ЈП  1 Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  
Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевннске  послове  је, на  основу  члана  1 8. 
Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (1Службени  гласник  РС , 
број  135/2004 и  88/10), дана  01.02.2021 .године  доставила  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  
ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  заинтересованим  
органима  и  организацијама  на  ми uлење, и  то: Градској  управи  за  загптиту  животне  
средине, ,,НИС  а.д., Нови  Сад, ,,Транснафта  а.д. Панчево, Завод  за  заштиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сад, Телеком  Србија  јјредузеће  за  телекомуникације  а.д., ЈКП  
Водовод  и  канализација , Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , 

ЈП  Србијагас , ЈКП  Информатика , ,,ЕПС  дистрибуција  Д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Покрајински  завод  за  заштиту  природе, ЈКП  
Чистоћа , ЈКП  Традско  зеленило , ЈП Министарство  одбране, 
Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , Електромрежа  Србије  ад  
Београд, Погоu ,,Нови ЈВП  ,,Воде  Војводиле  Нови  Сад, ЈП  Путеви  Србије  
Београд  и  ЈП  Војводинаіпуме . 

од  позвапих  органа  и  организација  своје  мипњење  су  пре  јавног  увида  
доставили : ЈП  Путеви  Србије, ЈІ(П  Чистоћа , Завод  за  замтиту  спомекика  културе  
Града  Новог  Сад, Покрајински  завод  за  заштиту  іірироде , Електромрежа  Србије  ад  
Београд, Погон  ,,Нови Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ваиредне  
ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, Министарство  одбране, Сектор  
за  материјалие  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , ЈП  ,,Емисиопа  техника  и  везе , ЈКП  
Градско  зеленило , ЈКП  Информатика , Електродистрибуција  Нови  Сад, ЈП  
Србијагас , ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  



В.д. НАЧЕЛНИКА  

ејан  Михајловић  

телскомуіјикације  а.д., Градска  управа  за  заштиту  животле  средине  ,,НИС  а.д., Нови  
Сад, ,,Транснафта  а.д. Папчево  ,,НИС  а.д., Нови  Сад  и  Јп  !ІВојВодинашУјеІг  

Пристигла  мишлења  на  Извештај  о  стратенікој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Новн  Сад  4 у  ј-јовом  Саду  на  животну  средину  разматрана  су  на  120. седннцн  Комисије  
за  плаиове  , одржаној  11.03.2021. године . 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  18.03.2021. године  утврдио  Нацрт  
плана  генералне  регулације  регионалне  дспоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералі-ге  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Fјови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животву  средину  изложио  га  на  јавни  увид  у  периоду  од  22. марта  до  
20. априла  2021. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  
плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извештај  о  стратеілкој  процени  утицаја  плана  
геиералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  жиаотну  средину . 

У  тој(у  трајања  jaBІ-ror увида  није  било  ігримедби , лредлога  и  сугестија  иа  
извештај  о  стратешкој  процени  утuцаја  плана  генералне  регулације  региовалне  
дспоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  ј-јовом  Саду  на  
животну  срсдијгу . 

ЈавІга  расппава  () ИЗВСІІІга ]у  о  стратепЈкоІ  ігроценн  угііца ]а  плагја  гснсраЈ nЈе  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 і(V TC Нови  Сад  3 - ТС  Новн  Сал  4 у  
Ј-Говом  Саду  на  животну  срсдину  одржана  је  на  127. (јавној ) седници , одржаној  
26.04.2021. године , заједно  са  расправом  о  Нацрту  плана  геіісралне  регујтације  
реі-ионалне  депоније  и  далсІ(овода  1 10 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду. 

У  току  јавне  расправе  нuје  било  примедби  ни  предлога  на  Извештај  о  
сгратешкој  процени  утицај  а  плана  генералuе  регулације  регионалне  делоније  и  
далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Ј-јови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животиу  средину . 

Комисија  је  гом  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извенітај  о  
стратешкој  процени  уті-јцаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  
заједно  са  Извештајем  Комисије, сагласно  члану  21. 3акона  о  стратешкој  процеви  
утицаја  на  животну  средину, доставн  Градској  управи  за  заштиту  )кивотне  средине  ради  
прибавЈЂања  сагласности . 
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