
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Ј-јовог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Гјредлога  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 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 , 
Скугпнтина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  110 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  11.03.2021, године  и  Извенјтај  о  обавњеномјавном  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  nроцени  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  Извенјтај  о  учешћу  заинтересованих  органа , организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратепікој  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. 

2. 3акњучак  са  Планом  и  извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-90/2021-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД МЅ  Јелена  Маринковић  Радомировић  



І-lа  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр . 72/09, 81/09 - исііравка , 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- ус, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 

- др. закон  и  9/20) и  члана  39. тачка  7. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), скупштина  
Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  202 1. године, доноси  

ПЛАН  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  

110 Ky тс  нови  слд  з  - Тс  НОВИ  САД  4 У  новом  слду  

УВОд  

Планом  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  
Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (у  далем  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 ha y Катастарској  општини  (у  
дањем  тексту : КО) Нови  Сад  јјІ. 

Планским  решењем  дефинипіу  се  мере  које  ће  на  еколошки  прихватњив  начин  
обезбедити  квалитетан  ниво  комуналних  услуга , у  смислу  рационалног  коришћења  
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  СМИСЛ  на  локал nтету  је  планиран  Регионални  центар  за  управњање  отпадом  у  чијем  
обухвату  ће  се  наћи  и  постојећа  дегіонија , 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  
Ва)кећом  регулативом . 

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

ТЕКСТУАЛНИДЕО  ПЛАНА  

І  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  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, којује  донела  
Скугпuтина  Града  І-јовог  Сада  на  XLV седници ,  27. децембра  2018. године, и  објавњенаје  



у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , број  60/18, као  и  Решење  о  изради  стратешке  
nроцене  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC 
Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  број  У-35-836/2018 од  18. 
децембра  201Ѕ . године . 

Гілански  основ  за  израду  Планаје  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. године  
(,,Службени  лист  Града  ЈІовог  Сада , број  39/06 - пречишћен  текст) (у  дањем  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  вишег  
реда  и  то: Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
1 1/12 и  9/21), (у  дањем  тексту: Просторни  план) и  Регионалним  просторним  планом  
Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  лист број  22/1 1), који  су  дефинисали  
карактер  депоније  као  регионални . 

У  протеклом  периоду  задржавање  и  пронјиривање  постојећег  локалитета  депоније , 
односно  његова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  Новог  Сада  
северно  од  ауто-пута  Е-75 нотврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратешка  документа  и  то: 
Јіокални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  
број  54/10) и  Регионални  план  управњања  отnадом  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 ha. 

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  сапитарно  депоновање  до  искорипіћења  депоније . Са  становишта  
могућности  коришћења  овог  простора, постоје  услови  како  за  депоновање , тако  и  за  
лоцирање  постројења  за  рециклажу  отпадака . Коришћење  постојеће  депоније  ва  простору  
Великог  рита  условњено  је  посебним  режимом  коришћења  јер  се  у  неnосредној  близини  
јгалази  насење  Клиса  и  производна  предузећа . 

Између  саобраћајница  и  депоније  планирап  је  зелени  заштитни  нојас. 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, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  45/10). 

Регионални  центар  за  управ.њање  отпадом  не  иск.њучује  друге  варијанте  
удруживања , што  ће  се  тачно  утврдити  после  потписивања  међуопштинских  споразума  и  
доношења  регионалних  концегІција  управњања  отпадом . 

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

Начин  уређивања  регионалне  депоније  дефинисаће  се  планом  дета.њне  регулације . 

Просторним  планом  планирани  су  заштитни  појасеви  око  депоније, а  у  приоритете  
у  области  заштите  )кивотне  срсдине  сврстаноје  управ.њање  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 . 

3. Опис  границе  обухвата  Плана  

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

3а  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  описа  број  1 на  пресеку  
планиране  источне  регулационе  линије  дп  ioo u планиране  северне  регулационе  линије  
приступне  саобраћајнице  у  КО  Нови  Сад  111. дање, у  правцу  истока  граница  прати  северну  
и  северозападну  регулациону  линију  приступне  саобраћајнице  до  тачке  описа  број  2 на  
тромеђи  парцела  бр. 22, 23/ і  и  3220 (пут). Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцелу  број  3220 
(пут) до  тромеђе  парцела  бр. 3220 (пут), 113/1 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, ј  13/1 и  109/3 (пут), Од  тачке  описа  број  3 граница  скреће  у  правцу  
североистока , пратијугоисточну  границу  парцеле  број  109/3, прелази  канал  Врбак, парцела  
број  3175, наставња  да  пратијугоисточну  границу  парцеле  број  137 (пут), до  тачке  описа  
број  4 на  пресеку  са  границом  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Ченеј  на  потесу  ј-Iемановци . дање, 
границе  скреће  у  правцу  југоистока , прати  границу  КО  Нови  Сад  ІІI u КО  Ченеј , затим  
границу  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Каћ  до  тачке  описа  број  5 на  тромеђи  парцела  бр. 4579 (КО  
Каћ), 3223/4 (КО  I-јови  Сад  јГЈ ) и  3300 (ДП  АI - Е75 у  КО  Нови  Сад  Iіі), затим  прелази  у  
кО  Нови  Сад  111, прати  северну  регулациону  линију  ДП  АІ  - Е75 до  тачке  описа  број  б  која  
је  натромеђи  парцела  бр . 102/2, 7/1 и  102/ і  (пут). дање  граница  прати  источну  планирану  
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регулациону  линију  дп  ioo u долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  тачку  границе  
Плана . 

Планомје  обухваћено  244,35 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  постоје hег  стања  

Градска  депонија  у  Новом  Садује  намењена  за  одлагање  неопасног  чврстог  отпада  
који  се  сакупња  на  територији  Града  Новог  Сада. 3а  депоновање  комуналног  чврстог  
отпада  користи  се  више  од  50 година  (од  1963. године). Налази  се  у  близини  раскрснице  
Државног  пута  ІА  реда  ознаке  А  1 аутопут  Е-75 (др?кавна  граница  са  Мађарском  (гранични  
прелаз  Хоргош) Нови  Сад  Београд  - Ниш  - Врање  - државна  граница  са  Македонијом  
(гранични  прелаз  Препјево )), (у  дањем  тексту : ДП  Ај ) и  Др?кавног  пута  IЈА  реда  ознаке  
102 (Кањижа  - Сента  - Ада  - Бечеј  - Темерин  - веза  са  државним  путем  100), (у  дадем  
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  
садржаји : плато  за  прање  возила, плато  за  третман  и  привремено  складиштење  отпада  који  
није  предметтретмана  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  балирагbе  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  заштитним  зонама . 

3елен  ил  о  

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

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

Саобраћајна  инфраструјпура  

Приступна  саобраћајница  комплексу  представња  везу  ДП  102. Интерним  
саобраћајницама  унутар  комплекса  депоније  се  сти?ке  до  одређеІгог  простора  на  депонији . 
Мрежа  саобраћајница  унутар  комплекса  је  прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  
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путНичких  и  теретних  возила  се  обавња  унутар  комплекса  депоније , а  коначна  мрежа  
унутрашних  сервисних  саобраћајница  биће  утврђена  након  разраде  гјланског  решења  кроз  
гіројектну  документацију . 

Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водоМ  

Снабдевање  водом  комплекса  депоније  врвји  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  мре?ки. 

Снабдевање  водом  за  техничку  потрошњу  врши  се  захватањем  воде  бушеним  
бунарима . Бунарима  се  захвата  водоносна  изда n и  у  оквиру  комплекса  реализова nа  су  три  
бушена  бунара . 

Одвојење  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадnих  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  депоније , спроводи  
се  сепаратно  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  септичкихјама ! 

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

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

Енергетске  инфраструктуре  и  електронске  коNlуникације  

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

Преко  подручја  прелази  три  далсковода  110 kV koju имају  дефинисан  заштитни  
појас  који  је  у  ва?кећем  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  регулације  је  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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јі. ПЛАНСКИДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  целине  

Простор  у  обухнату  Плана  са  може  поделити  на  следеће  просторне  целине : 

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

1.2. Намена  земњишта  

У  складу  са  регионалним  карактером  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 -биолошким  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  полима  
укупне  поврпіине  око  62 ћа. 

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

- управна  зграда , 
- улазна  партија  (nортирница, 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  
- садр?каји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  пречишћавање  отпадних  

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

На  обухваћеном  простору , поред  наведених  садржаја,  планиране  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  
заіптита  станишта  заштићених  и  строго  заштићеник  дивњих  врста  који  се  налазе  у  
непосредном  окружењу . 
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Позиције  и  димензијс  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  бDој  1: НvмеDички  показатењи  
Намена  Површина  (ha) 

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

постојећа  депонијска  пола  22,93 
планирана  депонијска  нола  са  
постројењем  за  нречишћавање  отпадних  
вода  и  платоом  за  инертни  отпад  

64,53 

заштитно  зеленило  на  новршинама  
јавне  намене  

105 50 

заштитно  зеленилао  на  површинама  
осталих  намена  14 90 

канали  иретензије  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  површиііејавне  намене  разграничене  од  осталих  намена . 0д  целих  и  
делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  за  поврідине  јавне  намене, односно  
за  улице, нрема  графичком  приказу  број  3 ,,Гјлан  регулације  nовршинајавне  намене , у  
размери  1 :2500. 

Површине  јавне  намене  су: 
- Регионални  центар  за  управњаіLе  отпадом : целе  nарцеле  бр. ]13/3, 114/5, 115, 

117, 118/1, 118/2, 118/3, 119/4, 119/п, 119/14, 119/15, 120/3, 120/4, 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, 

159/1,160, 164, 165,166, 167, 168, 169, 170/2, 171,172, 173, 174,175, 177/1, 178/3, 197/1, 
197/7, 197/8, 197/16, 199/1, 3177/2, 3177/5. 3222/3 и  делови  парцела  бр . 106/1, 106/3, 107, 
109/3, 113/1. 119/1, 119/12, 119/13, 120/2; 

- заштитно  зеленило : целе  парцеле  бр . 103/2, 20 1, 202, 203, 204 и  3223/4 и  делови  
парцела  бр. 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, 1 13/6, 113/8, 139. 197/1 1. 
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  нивелације  

План  нивелације  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина , саобраhаја, 
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  пола. 

3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраетруктура  

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  комгтлекса  
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  садржаја  и  објеката ), 

Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза) је  3,5 м  и  б  nl, 
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  противпо )карну  заштиту  
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  решавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  е  iоо  мм, која  ће  се  повезати  на  nостојећу  примарну  водоводну  мрежу, 
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профила  300 mnі, која  представња  доВодНик  воде  за  насејге  Ченеј, односно, на  доводник  
воде  за  потес  Немановци, профила  100 nіm. 

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  заштиту, односно. за  технолонтке  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  профила  
О  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  успеінно  за  противпожарне  потребе . 

Планира  се  реализација  бушеног  бунара  са  припадајућим  резервоаром , минималног  
капацитета  10 ilѕ, за  захватање  технолопіких  вода  из  подземња .  Бунар  је  опремњен  
одговарајућом  хидромашинском  и  електро  опремом . 

Режим  и  количине  захватагга  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 n, односно , према  услову  да  обезбеде  
довоњну  количину  воде  за  заштиту  од  пожара. Резервоар  је  опремњен  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  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  по)кара, 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  полаже  између  насипа  планиране  косине  депоније  и  
манипулативних  саобраћајница  и  са  поставјгањем  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  
заштиту  и  технолоінке  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  системи  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  
канализационе  мреже  за  отпадне  воде, профила  д  250 nіm, која  ће  прикупњене  отпадне  
воде  оријентисати  према  префабрикованом  уређају  за  пречишћавање  отпадних  вода. 
Пречишћена  отпадна  вода  ће  се  упустити  у  отвореnи  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  решавати  локално , 
преко  водонепропусних  септичких  јама. 

Одвоћење  технолошких  отпадних  вода  

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

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

Одвођење  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  
сепаратору  третираних  атмосферских  вода  и  упуглтање  истих  у  отворену  каналску  мрежу  
планира  се  преко  црпних  станица. 

Одвоћење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  површина  

Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  іі  условно  чистих  површинаоријентисаће  
се  на  зелене  повр Lпине. 

Атмосферске  процедне  воде  

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атмосферске  воде  кроз  тело  
депоније, заједно  са  водом  везаном  у  комуналііом  отпаду , прихватиће  се  планираним  
хоризонталним  дренажним  системом . дренажни  систем  се  поставња  на  водонепропусну  и  
нивелационо  уређену  површину, која  представња  дно  санитарне  депоније . дно  санитарне  
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депоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  (максимални  нпВ  75,89 м  
н.в ). 

Процедна  вода, прикупЈЂена  дренажним  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора), минималног  профила  е  250 мм, за  процедне  воде  u дае  до  припадајуће  ірпне  
станице , која  исту  транспортује  на  постројење  за  пречишћавање  процеднuх  вода. 

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

Свака  касета  саставЈЂенаје  од  6 (інест) дренажних  поЈЂа  (подкасета ). Ове  подкасете  
ће  бити  одвојене  зечијим  насипима, тако  да  ће  се  према  пречистачу  одводити  само  
процедна  вода  из  подкасете  у  екснлоатацији , док  ће  се  атмосферска  вода  из  празних  
подкасета  у  највећем  делу  испарити . 

Пречишћавање  процедних  отпадних  вода  

Пречишћавање  процедних  отпадн uх  вода, предВиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  
планира  реализација  nостројења  за  nредтретман , односно , за  пречишћавање  процедних  
отнадних  вода. Одабир  технологије  пречишћавања  биће  условен  загађењем  процедних  
отпадних  вода  које  ће  се  пречишћавати  на  постројењу . 

делимично  пречншћене  nроцедне  воде  на  предтретману  пречишћавања , враћају  се  
рециркулац uјом  на  тело  депоније . 

Преостале  процедне  воде, пре  унуштања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
морају  бити  потпуно  пречишћене  и  мора  се  обезбедитu потnуна  заінтита  

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  деnоі iије  и  са  
планираних  затворепих  касета  нове  депоније , планира  се  преко  отворених  атмосферских  
ободних  канала  распоређених  око  депоније  и  преко  дренажних  цевовода, профила О  
250 мм, koju ce поставЈЂају  по  ободу  депоније, а  реализац uја  ове  канализац uје  nрате  
дuнамику  затварања  деноније , односно , касета  деnонuје. 

Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  затворене  и  рекултивисане  деnоније  нису  
загађене  u представЈЂају  кншне  воде  које  се  могу  без  nосебног  третмана  усмернти  nрема  
реципијенту , односно, у  постојећу  мелиорациону  мрежу . 

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

У  цињу  заштитс , надзора  и  одр?кавања, постојеће  отворене  мелиорационе  каналске  
мреже, дефuнише  се  заштитнu појас  уз  отворену  каналску  мрежу, ширине  5 м, обострано  
и  мерево  од  ивице  канала. У  овом  појасу  могу  се  градити  једино  uнтерне  саобраћајнице  



12 

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  мрсжи, 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  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  сс  коначни  
капацитети , као  и  трасе  канализационе  мреже  и  пратећи  објекти  дефинисати  кроз  израду  
пројектно  техничке  документације . 

Подземне  воде  

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

Према  до  сад  расположивим  подацима  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  когітролу  квалитета) подземних  вода, пре  реализације  
као  и  током  експлоатације  депоније . 

У  експлоатационом  периоду  податке  о  кретању  подземне  воде, потребно  је  
усаглапЈавати  са  режимом  радом  мелиорационог  слива односно, правилним  
режимом  рада  пумпне  станице  ,,Врбак  треба  утицати  на  снижавање  нивоа  подземних  вода  
а  нарочито  у  време  повигнених  нивоа  подземне  воде . 

3.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  елекТрично NІ  енергијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  потрошача  биће  
трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту : ТС) 110/35 (20) kV ,,Нови  Сад  4, 

 ТС  110/20 
kV ,Нови  Сад  9  и  ТС  110/20 kV ,,Римски  Lпанчеви . Од  ових  објеката  ће  полазити  20 kV 
мрежа  до  ТС  20/0,4 kv, a од  ових  ТС  ће  полазити  мрежајавног  осветњења  и  нисконапоіјска  
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  всћом  
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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  приземњу  објекта, а  будућа  
20 kV мрежа  ће  се  градити  подземно . Свим  ТС  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  
піирине  минимално  3 м  ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . На  
просторима  планиране  изградње  потребно  је  изградити  и  инсталацију  јавног  осветјвења. 
Такођеје  потребно  каблирати  постојећу  надземну  20 kV u 0,4 kV мрежу  која  прелази  преко  
планираних  објеката  и  садр)каја  депоније . 

Преко  подручја  прелазе  следећи  110 kV далеководи : 

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

Сви  постојећи  далеководи  1 10 КУ  делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  
регионалне  депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  далековода  110 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  насеЈЂа  Каћ, од  далековода  број  1005 планира  се  
изградња  два  нова  далековода  110 kV која  би  се  по  принципу  улаз-излаз  повезала  са  новом  
ТС  1 10/20 kV. Плански  основ  за  измештање  постојећих  и  изградњу  нових  далековода  је  
овај  план, а  услови  за  њихову  изградњу  и  запгтиту  су  дати  у  оделку  8. НРАВИЛЛ  
УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА . 

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

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

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

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде : 

Елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  завітитном  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  
насеЈЂености  подручја,  потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  
1000 м  од  осе  далековода ; 
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Елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оггтички  каблови); овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отпорности  
тла  и  насеЈЋености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  
удањености  до  3000 гп  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  
водова. 

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

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

се  користе  онтички  каблови ). 

Предвидети  мере  гіопут  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  адаптацију ) 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  обновЈЋивих  извора  
енергије . У  обухвату  Плана  постоје  следећи  објекти  у  надлежности  Јавног  предузећа  

- Градска  гасна  мрежа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђена  од  челичних  цеви; 
- Мернорегулационе  стаг-іице  (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  нланиране  мреже  
притиска  до  4 bar, односно  у  случају  захтева  за  већим  количинама  топлотне  енергије , преко  
гасоводне  мреже  притиска  до  16 bar и  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  штетно  на  животну  средину , као  и  
коришћењем  обновЈЋивих  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  природног  гаса  гасоводима  притиска  до  
16 bar (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  Ѕб /15). 

Преко  југозападног  дела  подручја  прелази  нафтовод  дунав  (Бачко  Ново  Село) - Нови  
Сад  (ознака  ДН-01). Нафтовод  има  свој  заштитни  коридор , који  износи  30 м  лево  и  десно  
од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозвоЈЋена  изградпа  објеката  за  рад  и  становање, а  остали  
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објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузећа  које  о6авјта  делатност  
транспорга . Планира  се  изградња  нове  трасе  нафотовода  дн-01 у  ноВом  енергетском  
коридору  којије  дефинисан  на  подручјујужно  и  северно  од  дп  ni. Постојећи  нафтовод  
ДН-О1 ће  остати  у  земњи  конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  
новоположене  трасе  (који  условјтавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  
активирати  као  алтернативна  варијанта  постојећег  транспортног  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 . 

06новливи  извори  енерггiје  

Соларна  енсргија   
Пасивни  соларни  системи  

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

Активни  соларни  системи  

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

- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објеката, 
где  просторно -технички  услови  то  дозвоњавају ; на  планираним  објектима  
фасадни  елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  
панелима ; 

- површиг iејавне  намене  - на  стубовимајавііе  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.); 
површине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  у  оквиру  пословігих  
комплекса , тако  да  не  преІе  50 % укупне  паркинг  повріпине , док  остали  паркинг  
простор  треба  да  има  природну  заштиту  високим  зеленилом , 

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  и/или  
хлађења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставјтати  искњучиво  на  парцели  инвеститора , удањене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  потребноје  прибавити  сагласност  надлежног  органа. 
Обавезноје  извести  упојне  бунаре . І-Іије  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  
или  изливање  на  отворене  повріпине . 
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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  
топлотним  изворима ! 

У  склопу  депоније  комуналног  отпада  планира  се  изградња  постројења  за  третман  
прикупјвеног  депонијског  гаса. 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновливих  и3в0ра  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  поволној  
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  осветлења  у  објектима  упогребњавати  енергетски  ефикасна  
расветна  тела; 

поставјвати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозволавају ; 

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  прописана  енергетска  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  цињ  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потре6а5  план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката1  као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење, водовод1  јавна  расвета , управњање  отпадом , јавни  транспорт  
и  др.). 

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  чворишта  у  цињу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Улични  кабинети  се  могу  
поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  најавној  површини 1  у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 

Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини1  потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
нланираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . Уколико  се  кабинети  
поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту 5  потребно  имје  обезбедити  колски  приступ  
ширине  минимално  з  пl. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  
тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  поврілина  јавне  
намене  (на  стубовима  јавне  расвете1  семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  
осталих  површина  (на  објектима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
(Open 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  чот1  са  координатама  
45009 З.96N 190421 40.02 Е. 

Планира  се  потпуна  покривеност  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператсра . 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  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  објеката  у  
функцији  депоније  и  заштитном  зеленилу ; базне  станице  поставњати  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  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  nозитивно  мишњење  
надлежне  управе . 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

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

Простор  депоније  у  Новом  Саду, у  основном  концепту  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  нланира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката: управне  
зграде , хале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  нростори , 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  планирају  се  дрвореди  од  високе  лишћарске  вегетације . дрвореде  
поставити  у  складу  са  положајем  инфраструтурних  коридора . Травњаке  засновати  од  
отпорних  врста  трава  и  редовно  их  одржавати  (заливање , кошење, нрехрањивање ). 

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

Поступак  рекултивације  подењенје  на  техничку  и  биолошку  фазу . У  фази  техничке  
рекултивације  се  на  претходно  формирани  терен  наноси  слој  одговарајућег  супстрата  
(наношење  новог  педолошког  слоја  на  супстрат  од  депонованог  материјала  заштићеног  
водопропусном  глином  и  сл.), са  цињем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  вегетације . 
После  депоновања  отпадака  врјпи  се  засипање  земњом  и  нивелисање  у  благом  нагибу  ради  
одвођења  вишка  атмосферске  воде . Најбоњаје  мешавина  песковитог , глиненог  и  хумусног  
материјала . Земња  за  засипање  се  узима  са  позајмишта , 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  піест  година . Периодично  
затравњивање  сваког  сегмента  потребно  је  из  функционалног , санитарног  и  естетског  
разлога. 

У  биолошкој  фази  се  заснива  вегетациони  покривач , уз  примену  неопходних  мера  
које  треба  да  олакшају  и  убрзају  нокретање  педолошких  процеса . Биолошка  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  по  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  вињегодишњих  трава  (енглески  њуњ, обична  ливадарка , јекевица, црвени  
вијук, зубача, жути  звездан ). 

Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  општој  концепцији  везивања  
новоформираних  површина  вегетацијом , Касније  је  могуће  размишњати  и  о  ііромени  
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  озелењавања  и  изградње  објеката  потребно  је  обавити  
педолошко , геОхемијско  и  геостатичко  мерење . 

По  функцији , положају  и  величини  површина  у  границама  депоније  на  западном  
делу  подручја  Плана  планира  се  подизање  интензивнијег  зеленог  заштитног  појаса  око  200 
м, најужном  око  80 м, са  северне  стране  око  40 м  и  заштитно  зеленило  са  источне  стране  
ширине  чак  преко  400 м. Укупна  површина  под  заштитним  зеленилом  (заштитни  пОјас) 
износи  98,6 lіa, што  представња  чак  43 % од  површине  комплекса  Регионалног  центра. На  
овај  начин  је  Регионални  комплекс  максимално  заштићен , тако  да  не  постоји  могућност  
било  каквих  утицаја  садржаја  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  дслу  обухвата  Плана, у  зони  изградње  објеката  у  функцији  
депоније, планира  се  учешће  зеленила  које  ће  представњати  део  зеленог  зањтитног  појаса  
(зеленог  прстена) око  депоније , чија  је  основна  улога  заштита  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  дивњих  врста  које  се  налази  у  непосредном  окружењу . Плаг-іира  се  
садња  високе  лишћарске  вегетације  која  ће  бити  распОређена  у  зависности  од  просторне  
организације  и  позиције  објеката  и  инфраструктурних  садржаја . Прилазе  и  улазе  могуће  јс  
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нагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  слободних  зелених  површина  попунити  
високом  вегетацијом  у  највећој  могућој  мери . 

У  цилу  заштите  биодиверзитета  аграрних  површина  и  квалитета  животне  средине, 
ради  спречавања /смањења  ніирења  буке  и  емисије  загађујућих  материја  у  околни  гіростор , 
неопходно  је  подизање  заштитног  зеленила  унутар  граничног  дела  обухвата  планског  
просгора . Приликом  подизања  заштитног  зеленила  са  улогом  винјефункционалног  пуфер  
појаса  потребно  је  следеће : 

зелене  површине  повезати  у  целовит  систем  зеленила, уз  одговарајућу  
разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегетације  
заштитних  појасева; 
учепіће  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  лишћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  и  
поболшању  урбано-руралне  климе); 
избегавати  коришћење  инвазивних  врста; 
изоловањем  функције  саобраћаја  приликом  формирања  заштитног  зеленила  дуж  
границе  простора  према  фреквентним  саобраћајницама  избегавати  садњу  врста  
са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  животиње , 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, уклучујући  подизање  и  одржавање  зеленила  
читавом  дужином  приобања  водотока /канала; 
план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања : плавњеност  
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  за Lптитно  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  површини  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  АІ  обликовати  у  складу  са  брзинама  кретања  
возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраћаја  и  информацио iгих  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  дозвоњено  
исііуштање  непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складипітење  
опасних  материја, одлагање  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  200 nі  од  
наведеног  станишта  пројектним  решењима  максимално  обезбедити  примену  мера  заштите  
станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  утицаја  загађе[Ба, светлости  и  
буке. Овим  планом  су  у  цињу  заштите  станишта  NЅA 18, 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  загађених  вода  са  
тела  сметлишта , система  одводних  канала  и  пречистача  у  окру)кење; 
не  планирати  грађевинско -техничка  и  друга  решења  којима  се  трајно  нарушавају  
карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  интегритет  станишта  и  
опстанак  зајптићених  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: 

nnan озелењавања  припремити  на  осnову  фитоценолошких  снимања : 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (тиnови  
мочварних  и  ливадских  станишта), 
високо  зеленило  садити  дуж  виших  рубних  делова  депресије , а  унутар  депресне  
очувати  исконску  вегетацију  коју  треба  одржавати  редовним  кошењем , 

- фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  коришћења  
ипвазивних  врста, 
што  већи  проценат  постојеће  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  где  
се  неће  вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  
аіпивности , на  простору  чија  је  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  
површинамаје  очуватн  до  момента  отпочињања  радова . 
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Забрањено  је  упуштање  непречијлћених , односно  недоволно  пречишћепих  
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  гласникРС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

динамику  контроле  угрожавајућих  параметара  у  подземним  водама  планирати  
зависно  од  осетливости  подручја  на  загађивање . Поставити  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  поставлање  стопе  стубова  и  околно  барско  землиште  након  радова  вратити  у  
првобитно  стање . 

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

Према  условима  Завода  за  заштиту  спомсника  културе  Града  І-Iовог  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. Закона  о  културних  добрима  (,,Службени  гласник  РС,,, бр. 
7 1/94, 52/1 1 

- др . закон, 99/1 1 др.  закон  и  6/20 др.  закон), извођач  радова  је  дужан  да  ако  
у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова, наиђе  на  археолошка  налазишта  или  
археолонјке  предмете , одмах  без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  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  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  

Геолошкс  карактсристике  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1:100.000 лист  ј-Iови  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  геолоп t? арта  ширег  истражног  подручја  
(извор: ОФГ  Лист  Нови  Сад  L 34-100, 1:100 000) 

Легенда : аiр  - алувијални  седимснти : пескови,њлункови  прашинасти  пескови , фација  
поводња  и  корита; ам  - алувијалне  органогене  барске  глине  и  пескови , фација  стајача  

Инжењерско-геолошке  карактеристике  

На  основу  литературних  података  у  оквиру  истражног  простора, могу  сс  издвојити  
инжењерскогеолоњке  јсдинице  које  се  одликују  одређеним  гсомсханичким  
карактеристикама . 

На  профилу  терена  у  зони  истраживања , у  оквиру  алувијалног  седиментног  
комплекса , издвојене  су  следеће  инжењерскогеолошке  једnнице  

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

Пројекат  санације ,  рекултивације  и  затварања  дегіоније  у  Новом  Саду , тЕFоонІDRОѕгЕRл  DOO - Веоп  
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Површина  захваћена  депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  84,3 ћа. Одлагање  
смећа  вршено  је  без  претходне  припреме , селекције  и  контроле . У  хидролошком  смислу, 
обухваћени  простор  депоније  смештен  је  у  зони  хидрауличке  везе  подземних  и  
површинских  вода . 

Посматрајући  микролокацијски , релативно  је  уједначене  деблине , од  20-25 м. 
Вредности  физичко-механичких  параметара  на  основу  литературних  гіодатака, су: 
запреминска  тежина  ф  =10,00 кN/м3, д 8,ОО  кN/м3, вредности  параметара  директне  
чврстоће  на  смицање  (ф=18о, С=5,0 кN/м2) која  је  исказана  кроз  отпор  трења  и  модул  
стишливости  Мс=1000 kPa. 

Шњункови  и  пескови , алувијални  (І1ј,П) заступлени  су  у  виду  масе, веће  деблине , 
испод  комуналног  отпада  од  дубине  око  15 м. У  овој  средини  основу  чини  песак, ситнозрн , 
са  садржајем  прашинасте  компоненте  у  различитим  односима . Прашинаст  песакје  средіБе  
збијен  и  водозасићен . Физичко -механички  параметри  обухваћеног  простора  дати  су  у  
наредној  табели:2  

Табела  број  2: Вредности  физіічко -механичких  ііараметара  добијених  
лабораторијски Nі  пспитивањима  за  слој  алувијалних  шњункова  и  
пескова  (ш,П*) 

Dw rd Л 100-200 Г [kN/м
2] [kN/n12ј  ппп0п  

18,5* 15* 26,5* 15 000* / 510* 2325* 

* * Литературни  подаци  

Геотехнички  елаборат  о  условима  стабилизације  несанитарне  депоније  комуналног  отгіада  у  Новом  Саду, 
TEHNOH І DROЅFERA DOO - Беочин  
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На  основу  инжењерско -геолошке  карте  која  јс  рађена  за  потребе  израде  Просторног  
плана, на  простору  у  обухвату  Плана  заступњене  су  следеће  категорије  терсна  према  
погодносТи  за  изградњу : 

терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  2,5-
2 kg!см2, могућа  градња  свих  врста  објеката, изузев  посебно  осетњивих  
конструкција ), 

- терен  средњс  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
износи  1-2 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, уобичајених  
конструкција ), 
терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптсрећење  износи  
1,5-0,5 kglсм2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање), 
терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
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  садржај  песковите  

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

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

- седименти  савремених  мочвара, веома  богати  органским  материјама , врло  
стипiњиви. 

Педолошка  структура  

Тело  постојеће  депоније  смејптено  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 гп, испод  којег  се  налази  песак, nрашинаст  слабо  
заглињен , који  је  у  дубњим  деловима  прашинаст  до  средњезрн , лесоидан . дебњина  слоја  
песка  износи  40-60 м, засићен  је  водом, добро  водопропустан . Испод  слоја  песка  налази  
се  слој  глине, којаје  прашинаста  лесоидна, слабе  водопропусности . 

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

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

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

Сеиз  м  ич  ност  
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Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  карактери-
стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др . факторима . 

Посматрајући  сеизмолошке  карте, обухваћени  простор  представњен  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! 

Климатеке  карактеристике  

Имајући  у  виду  положај  простора  истраживања  и  топографију  терена, основни  
метеоролошки  подаци  су  преузети  са  сајта  Републичког  хидрометеоролошког  завода  
Србије  (http://wwwhіdmet.gov.rѕ/cі rі l/nіeteorologіja!klіmatoіogіja  ѕrednjacі php) за  најближу  
станицу  ,,Римски  LUанчеви  и  то  за  вишегодишњи  период  і 981--2010. године . 

Табела  број  3: Средње  месечне, годишње  и  екстремне  вредности  параметарау  периоду  
1981-2010. године  (хидрометеоролојика  станица  q,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 јі ,4 6,9 2,2 -1,5 6,5 
Нормална  вредност  0,2 1,6 6,4 11,8 17,3 20,1 21,9 21,6 16,9 11,8 5,9 1,5 11,4 
Апсолутни  максимум  18,722,3 28,3 30,8 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 
іЗ ,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 ј  6 11 11 2 0 0 0 32 

РЕЛАТШНА  ВЛАГА  (% • 

Просек  85 79 71 67 66 69 68 68 72 76 82 86 74 
ТРАЈАЊЕ  СИЈАЊА  СУНЦА  

Просек  64.8 99.0 156,4190,1250,8269,4303,6285,8205,7158,992,4 58,42135,3 
Бројведрихдана  З  5 5 5 5 6 11 12 9 8 4 З  75 
Бројоблачнихдана  14 10 9 7 5 5 З  3 5 6 11 15 94 

дАвИИ  (ніп) 
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 54,9 37,6 91,8 
Ср! бр.дана >=0,імм  12 10 11 12 13 12 10 9 10 9 11 13 132 
Ср! брдана >=10,0 
м  м  1 і  1 1 2 З  2 2 2 2 2 1 20 

ПОЈАВЕ  број  дана  са..!.) 
Снегом  6 7 З  0 0 0 0 0 0 0 2 6 24 
Снежннмпокривачем  13 10 З  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  закјвучује  да  је  најхладнији  месец  у  години  јануар  са  
просечном  вредношћу  од  0,2 бс, докје  іІајтоплијијул  са  просечном  вредношћу  од  21,9 °С. 
Просечна  вишегодишња  температура  ваздуха  износи  11,4 °С. Просечне  зимске  
температуре  износе  2,7 ос, док  су  пролећне  16,4 ос, летње  20,13 ос  ијесење  6,4 °С. 

Апсолутни  температурни  екстреми  забележени  су  у  износу  од  +4  1,6 °С  односно - 

27,6 ос, 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 - 

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  издана. У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводе  до  замрзавања  
зем.њишта  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  представ.њајун  (91,4 мм), односно  најсув.њи  фебруар  (31,4 мм). 

У  летњем  периоду  количине  падавина  се  крећу  око  203 мм  (31 % годишњих  
гјадавина ). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (април—септембар ) износи  
432 мш  (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 . 

Ваздумна  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 . Примећеноје  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  
станицу  ,,Римскгј  Шанчеви  (гіросек  
1981-2010. године) 

6,2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређсња  животне  срединс  
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Интегралгги  систем  управања  отпадом  обухвата  сакупњањс , трансфер , одређени  
третман , рециклажу , поновЈbену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада , на  начин  који  неће  
негативно  утицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животігу  средину  зависи  највише  од  изабраних  
техничко -технолошких  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  комплексног  објекта . 
Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  реіпења, 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, 
Зб/09— др. закон, 72/09 — др. закон , 43/11 — уС, 14/16, 76/ і 8, 95/18— др, закон  и  
95!18— др. закон); 
Закона  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС  бр,  36/09, 88/10, 14/16 и  
95118 — др. закон); 

- 3акона  о  амбала?ки  и  амбалажном  отпаду  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  
95/1 8 

- др. закон); 
Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр . 
135/04 и  36/09); 
Правилника  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , број  92/10); 

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

- др,  одлука  и  13/ ј 4). 
І-Іа  основу  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  Уредбе  о  утврђивању  

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

Заштита  земњишта , подземних  и  површинских  вода  постиже  се  комбинацијом  
геолошке  баријере  и  доњег  непропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  
комбинацијом  гсолошке  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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Заштита  землишта  

У  фази  експлоатације  депоније  загађење  землишта  може  углавном  бити  последица  
следећих  процеса : неконтролисаног  вођења  површинских  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  испод  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  припремленим  
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  земњишта . 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  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  аерозагађења  је  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  последица  различитих  процеса  који  се  одвијају  у  
току  експлоатације  комуналне  депоније . Овај  вид  аерозагађења  представла  меродавни  
критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  правилним  избором  технологије , 
организационих  мера  и  сповођењем  технолошке  - радне  дисциплине  овим  видом  
аерозагађења  могуће  је  управњати, односно  сводити  га  у  прописане  норме . Загађење  
ваздуха  које  сејавла  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  летњих  дана  долази  и  
до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  труњења  који  је  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  врши  у  хали, прашина  и  непријатни  мириси  углавном  су  ограничени  на  њену  
унутраіпњост . 

У  цилу  заштите  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  преко  отвора  на  фасади ; 



30 

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

систем  за  одвођење  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  бакли  ће  се  смањити  емисија  СН4, као  и  негативан  утицај  на  озон; 

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

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

- у  цилу  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  непоізолне  утицаје  средине, и  да  буде  различите  висине, 
разгранатости  и  вегетационог  опсега . 

Заштита , унапређење  и  угјравњање  квалитетом  вода  

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

Заштита  вода  подразумева  примену  следећих  прописа : 
- Закона  о  водама (,,Службени  гласникРС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 

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

за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/11. 48/12 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС , број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , 
број  50/12), 

Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  гласник  Рс , 
број  74/1 1), одnосно  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област . 

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

Планским  решењем  предвидети  мониторинг  и  контролу  током  периода  санације  
депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  
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загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земЈLиште, 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  се  спречити  инфилтрација  
процедних  вода  у  подзсмне  издани . 

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

Забрањсно  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  бактериолопгку  промену  вода  у  складу  са  
чланом  97. Закона  о  водама, као  и  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . 

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

Предвидети  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  сакупњање  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  tјисте  
атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса . 

Чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  чији  квалитет  одговара  Іі  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  реципијет, 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  отnадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рецикла )кног  дворишта , могу  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мре)ку, према  условима /сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
квалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  Ііі, 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. Садр?кај  
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  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разблажења  на  оскову  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  уколико  се  предвиди  адекватан  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавњу  
44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  
третман  отпада , Прилога  2, Глава  І, 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  
рециклажног  дворишта  се  могу  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канаЈіе  
само  накоп  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  отпадних  
вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УГГОВ-а  одабраном  технологијом  мора  
најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога, Глава  јј  
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садр?кај  приоритетних  и  ггриоритетних  
хазардних  супстанци  мора  да  задовоѕи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
ііовршинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

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

3абрањено  је  процедне  воде  мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  
делоније  (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  пречишћеиих  процедних  вода, iiеопходно  је  у  
оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонепропусну  ретензију  довоњне  
запремине  за  нрихват  процедних  вода  са  тела  деnоније . 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  усноставити  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  површинске  и  подземне  воде  уношење  оnасних  и  штетних  материја  
које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку , 
хемијску , биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  скпаду  са  чланом  97. и  

33. (став  9) Закона  о  водама . 
Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  

атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  
водотоке , претходно  се  морају  комнлетно  пречистити  (нредтретман , примарно , 
секундарно  или  терцијално ), тако  да  задовоњавају  nрописане  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  површинским  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  ностојећег  хемијског  статуса  нодземне  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). 

Заштита  од  буке  

Бука  и  вибрације  сејавњају  за  време  истовара  сировина  из  сnецијалних  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  елимиuисан  је  следећим  
мерама  заштите : 

- подизањем  заштитног  зеленог  појаса  око  депоније , 

- техничком  исправношћу  механизације , машина  и  уређаја , 

- смештањем  извора  буке  у  затворене  објекте . 

Заштита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладнти  са  Законом  о  управњању  
отпадом  и  подзаконским  актима  која  нроистичу  из  овог  закона . 

На  основу  Правилника  о  условима  за  поставњање  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. 
Одр)кавање  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  денонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  депонија  
неопасног  отпада . Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  чланом  І  3. прописано  је  који  се  
отпад  може  одлагати  на  депонијама  отпада. 

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

I-іa депонију  неопасног  отпада  одлаже  се: 

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

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

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

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

Назив  материјала  Индекени  број  
Отпадодбињногткива  0201 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  чишћсња  
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  управњање  
отпадом . 

Кабасти  отnад  ће  се  прихватати  на  одлагање  док  се  не  изгради  Редикла)кно  двориште  
у  коме  ће  се  отпад  привремено  складиштити  у  цињу  дајег  третирања .3  

Заштита  од  акцидената  

На  простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају : 

- nо?каре, који  могу  бити  изазвани  спонтаним  сагоревањем , непажњивим  
руковањем , или  намерним  подметањем ; 

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

Пројекат  санације ,  рекултивације  и  затварања  дегіоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІDROЅFERA DOO - Веојп  
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- појаву  опасног  отпада; 
- блокирање  система  за  одвођење  и  прераду  гаса . 

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

Пожар  

Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  депонији  представла  реалну  могућност  чија  је  
вероватноћа  појавливања  утолико  мања  уколико  се  технологија  депоновања  приближава  
поступцима  прописаног  санитарног  депоновања . Најчешћи  извори  пожара  су: 
самозапалење  одређених  врста  депонованих  материјала , одређене  природне  појаве  (сунце, 
атмосферско  електрично  пражњење). намерно  и  случајно  палење  смета  као  последица  
непрофесионалног  управњања  радом  депоније , варнице  услед  рада  машина  или  трења  
металног  отпада . Последице  овако  изазваних  пожара  су  загађења  ваздуха  и  тла  као  и  могуће  
уништење  флоре  у  ситуацијама  када  се  пожар  са  депоније  пренесе  на  заштитни  појас  или  
околни  простор . 

Површински  пожари  на  депонији  се  гасе  коришћењем  изграђеног  противпожарног  
система  на  самој  депонији  чиме  се  најчешће  подразумева  разастирање  запаленог  
материјала  и  његово  поливање  водом  из  гіротивпожарног  система  или  цистерни . Уколико  
су  пожаром  захваћени  дубли  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  nроцесу  декомпозиције  одложеног  
отпада . Са  становишта  могуће  експлозије  свакакоје  најопасније  стварање  следећих  гасова : 
метана  (СН4), угленмоноксида  (СО), сумпорводоника  (Н2Ѕ) и  амонијака  (NНз). 

Основни  услов  који  се  мора  поштовати  у  смислу  минимизирања  појаве  пожара  и  
експлозија  је  услов  прописане  технологије  депоновања  са  прекривањем  депонованог  
материјала , одiiосно  санационо -рекултивационих  радова, као  и  израда  поузданог  система  
за  дегасацију  депоније . Поред  наведеног  веома  је  важно  адекватно  одржавати  простор  око  
тела  депоније  (сакуплање  расутих  материјала , редовно  кошење  траве  и  сл). 

Блокирање  система  за  транспорт  и  сагоревање  депонијског  гаса  

Блокирање  система  за  трансгіорт  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  
ексnлозије. Појава  блокирања  се  евидентира  проблемима  на  бакли, или  престанком  и  
смањеним  интензитетом  пламена  на  бакњи. Физичким  прегледом  се  утврђује  оштећење  и  
оштећено  место  се  поправла  или  премошћава . 

Зачеплење  у  биотрновима  се  може  десити  услед  уласка  мула  или  затварања  
перфорација  током  година. Прописаним  мониторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  и  
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утврђена  зачеплености  биотрна  се  може  прочисТити  удувавањем  ваздуха  под  притиском  
или  утискивањем  воде  такође  гтод  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  физичке  
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  3акона  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  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  за  
ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  процесима  и  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

7. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  ДРУГИХ  
НЕСРЕЋА  

Заштита  од  землотрееа  

Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  је  применити  Правилник  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20) ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  8° MCЅ  скале. 

Заштита  од  поплава  

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  обавла  се  преко  примарних  и  
секундарних  насипа. 

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

3аштита  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удаленошћу , 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  
3аконом  о  заштити  од  пожара, Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  
хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/1 8) и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област. Заштита  од  пожара  и  екплозија  обрађенаје  у  оделку  
6. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, пододејвак  6.2. 
Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине, део  Заштита  од  акцидената . 
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На  местима  где  може  доћи  до  пожара  морају  се  поставгпи  апарати  за  почетно  
гашење  пожара  као  и  сандук  са  песком . 

Оставла  се  могућност  да  се  део  nотреба  за  водом, у  цилу  противпожарне  заштите , 
обезбеди  захватаі uем  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  уземлена . Уколико  на  територији  
обухваћеној  Плагіом  постоје  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  прибавлени  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  УРЕЋЕЊА  И  НРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

8.1. Сјіровођење  Плана  

План  је  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  парцеле  сходно  Закону  
о  планирању  и  изградњу . У  складу  са  наведеним , плаііирани  комплекс  Регионалног  центра  
могуће  је  формирати  фазно  у  односу  на  елементе  дате  на  графичком  приказу  број  3 ,,План  
регулације  површина  јавне у  размери  1 :2500, односно  у  складу  са  могућности  
прибавлања  землишта . Такође , планирана  регулације  канала  у  северном  делу  комплекса  
биће  прецизно  дефинисана  у  поступку  израде  пројектно  техничке  документације . 

8.3. Правила  уређсња  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  простора , на  усклађивању  његовог  коришћења  са  могућностима  и  
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ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима  и  nотребама  
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  површине  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, лростор  за  одржавање  
возила, простор  за  разврставање  отпада , балирање  отпада  и  секундарне  сировине , простор  
за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин , садржаји  у  функцији  инфраструктуре  
(комплекс  за  пречишћавање  отпадних  вода  (објекат  са  припадајућим  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  
садржаја  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  рушење  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  положај  интерних  
саобраћајница , оријентациони  и  биће  тачно  дефинисан  пројектно  техничком  
документацијом . 

Постојећа  депонијска  поња  

до  реализације  Регионалног  центра  планираноје  депоновање  отпада  на  постојећим  
депонијским  полима, тако  што  ће  се  у  завршној  фазu сва  три  постојећа  пола  спојити  у  
једно . 

У  цилу  санације  и  затварања  постојеће  депоније  2020. године, израђен  је  и  
верификован  ,,Пројекат  санације , рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду  од  
стране  ,,TEHNOHІDROЅFERA 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  успоставјвање  поступка  рециклаже  ове  врсте  отпада , 

- планирање  попуњавања  гіостојећих  интерних  саобраћајница  отпадом , тако  да  се  
сва  три  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  коте  за  депонован  отпад  на  105.00 м  Н.в, (након  слегања  на  102.00 м  
н.в.), са  завргнним  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  депонијска  пола  са  постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода  

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

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

Заштитно  зеленило  

Око  комплекса  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  планиран  је  заштитни  
појас  зеленила . Зелене  зањтитне  површине  планиране  су  и  у  оквиру  садржаја  у  функцији  
дегјоније, у  цињу  заптите  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  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. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  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  спратност  објеката  је  П+2+(3.пов). Обавезно  је  
формирање  заштитног  зеленог  појаса  према  садр?кајима  у  функцији  депоније , односно  
минимална  површина  зелених  повргnина  на  парцели  је  20 %. Кровови  објекта  су  равни  или  
благог  нагиба  до  15 %. Кота  пода  приземња  пословних  објеката  је  до  20 cnі  y односу  на  
планирану  нивелету . 

Интерни  саобраћај  организовати  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  (,,Службени  гласник  РС , број  22/19). Манипулативне  и  
паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса /парцеле  за  све  кориснике  према  
ігормативу  о  броју  запослених  (50 % занослених ). 

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

8.5.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча . 
Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама префабрикованим  
танкостеним  пластичним  (или  сл.) елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге , довоњне  за  наво)кење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  (узгајање ) 
ниског  растиња . 

Коловоз  и  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Коловозе  пројектовати  за  кретање  тешких  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  6 м. 
Ширина  паркинг-простора  за  управно  паркирање  износи  од  2,3 м  до  2,5 м, а  дужина  

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

8.5.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

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

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

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

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

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

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

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

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

Снабдевање  водоМ  из  јавног  водовода  врњи  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод. 

Прикњучак  најавни  ВодоВод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  се  
у  склоништу  за  водомер, заклучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  приклучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсгалација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Правилником  о  техничким  условима  за  приклучење  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  пист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10, 
8/11 - исправка, 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  нолиције ) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 mni, ca монта)ком  
водомера  DN 50 mnі . 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  сполашња  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  приклучка  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  опњте  канализације О  
300 мм. 

Трасе  отпадне  и  опште  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задоволи  пронисана  
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  темела  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  е  ката! 

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

Минималпа  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 nі , мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката ), а  на  месту  
планираног  приклучка  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  нредвидети  изградњу  доволног  броја  ревизионих  шахтова  на  nрописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 м. 



42 

Канализациони  прикњучци  

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

Пречник  канализационог  прикјгучка  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  вршењу  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  прикјвучка  угради  уређај  
за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упувітања  у  
канализацију . 

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

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

Код  решавања  одвода  употребјгених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Слу)кбени  лист  
Града  Ј-іовог  Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и  47/06 др. одлука). 

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

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

Процедне  воде  са  депоније, после  третмана  на  пречистачу , не  могу  се  упуштати  и  
канализациони  систем . 

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

Водни  уелови  

Исходовани  су  водни  услови  у  поступку  припреме  и  израде  Плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  i iокv тс  Нови  Сад  З  - 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  
Закона  о  водама  и  прописима  донетим  на  основу  њега, и  то: 

Планска  документација  израђенаје  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, запiтите  од  вода  и  заіптите  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  концептом  снабдевања  водом , каналисања , гјречишћавања  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  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
(Слу)кбени  гласник  РС, бр  50/12) 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  67/11, 48/12 
и  1/16) 
Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Слу)кбени  гласник  РС, број  24/14) 
Закон  о  заштити  животне  средине  (Слу)кбени  гласник  РС, број  135/04, 
36/09, 36/09-др. закон , 72/09-др. закон, 43/11-одлука  УС, 14/16 и  76/18) 
Закон  о  управњању  отпадом  (Службени  гласник  РС, број  36/09, 88/10, 
14/16 и  95/18-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  земњишта , 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  
заштиту  од  поплава , ерозије  и  бујице, заштиту  од  штетног  дејства  унутрашњих  
вода-одводњавање  и  др, дефинисаних  чланом  13, 15, 16 и  17. Закона  о  
водама. 

> на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  
материјал , нрелазити  и  возити  моторно  возило, осим  на  местима  на  
којимаје  то  дозвоњено  и  обавњатп  друге  радње  којима  се  може  угрозити  
стабилност  водних  објеката , 

> на  водном  земњишту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  
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  технолошком  
водом , угрожавају  минерална  и  термална  извор nшта, стабилност  тла  и  
о  бј  е  ката, 

> градити  објекте , садити  дрвеће , орати  и  копати  земњу  и  обавњати  друге  
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радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  ширине  
од  најмање  5м  од  тих  канала  предузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  ових  канала, Сви  радови  се  морају  планирати  тако  да  
ne угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  регулационих , заштитних  и  
других  водnих  објеката . 

> 
2. Израдом  планске  документације , уважени  су  подаци  о  водним  објектима  на  

предметном  простору : 
Простор  обухваћен  Планом  припада  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  гіреко  цС  ,,Калиште , и  испуштају  у  реципијент , реку  дунав . 
хМс  Врбак  и  ХМС  Калињте  су  сливови  гtројектовани  за  одвођење  сувиіпних  
вода  са  припадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  
хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  капацитети  и  режими  рада  
црпних  станица  сливова. 

2. 1. У  оквиру  обухвата  предмстног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  ЦС  
Врбак  - мелиорациони  канали : Врбак-главни  канал  слива  (од  државног  
пута  првог  реда  IА-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  111), Свињарев  (нова, измештена, траса  канала  у  оквиру  комплекса  
постојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр .  3177/3 к.о. Нови  Сад  јГј), 
Ада  (од  државног  пута  првог  реда  ІА-1 до  канала  Свигћарев  - k.n. бр. 3176/1 к.о. 
Нови  Сад  111), Е  11 (к.п. бр. 206 к.о. Нови  Сад  Јјј), Е  јјј  (к.гі . бр .  139 к.о. Нови  Сад  
ІІІ), E IV (део  к.п. бр. 208 к.о . Нови  Сад  IЈј), Бр. 11 (к.п. бр. 198/1 к.о. Нови  Сад  ІіІ), 
Бр. І  (к.п. бр. 199/1 к.о. Нови  Сад  ІІI u Велики  рит  (од  улива  у  канал  Врбак  до  
др)кавног  пута  првог  реда  јА-1 - део  к.п. бр .  3175/1 к.о. І-јови  Сад  Iі I). 

2.2, Подаци  о  сливу  ЦС  ,,Врбак! 

дужина  свих  канала  у  сливу  ЦС  ,,Врбак  је  19.762м, а  каналисаност  слива  је  
12,92 ііі /ha. 
Црпна  станица  .,Врбак , има  капацитет  од  1,0 м3/ѕ  (Iх1,0 м3/ѕ) са  режимом  
радних  нивоа: 
- кота  укњучења  73,00 m.n.rn. 
- кота  искњучења  72,50 м.п.м.. 
Главни  канал  слива  ЦС је  канал  Врбак, дужине  је  ј=б.500м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  ј .529ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  
канала  су: 
- ширина  дна  b3,5- і ,0 м  
- пад  нивелете  дна  Ј=0,07 %о  
- количина  воде  Q=I,0 пі3 /з  
- висина  воде  ћ 1,2-1,6 rn. 

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

3.2. Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (загјІтитни  појас  
канала) ширине  од  намање  5,Ом  од  мелиорационих  канала , сачуван  је  за  iiролаз  
и  рад  Механизације  која  одржава  канал. 
У  овом  заштитном  појасу  канала  није  дозволена  изградња  никаквих  објеката , 
поставлање  ограде , депоновање  материјала , садња  дрвеће, као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
канала  и  омета  редовно  одржавање  канала . 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођење  са  мелиорационим  каналима  
3.3.1.Поставлање  подземне  инфраструктуре  на  водном  землишту, паралелно  са  

мелиорационим  каналом , планирано  је  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  
линији  границе  парцеле  водног  землијцта  (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  
каuала  најмање  у  ширини  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала) према  
услову  3.2. 
Гіоставњање  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  землишта , планирано  је  
паралелно  са  каналом , изван  ширине  инспекционе  стазе  (заniтитног  појаса  канала) 
према  услову  3.2. 
Линијски  објекти  планирани  су  најмање  1,Ом  испод  коте  терена  и  обезбеђени  од  
утицаја  механизације  за  одржавање  канала. 
Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  што  је  могуће  бли)ке  углу  од  900 

у  односу  на  осу  канала  и  удаЈLити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојећег  
моста /пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  
инсталације , уколикоје  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,Ом. 

3.3.2.заштитни  коридори  далековода  планирани  су  изван  заштитног  појаса  канала  
према  услову  3.2. Обезбеђен  је  несметан  и  безбедан  рад  механизације  за  
одржавање  ових  водних  објеката . 
На  месту  укрштања  далековода  са  каналом , обезбеђена  је  сигурносна  висина  
далековода  од  минимум  7іп  од  коте  терена  канала  (кота  терена  је  кота  обале  у  
зони  радно-инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  
што  је  могуће  бли )ке  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удалена  минимално  
5,Ојп  од  ивице  постојећег  моста /пропуста  односно  минимално  за  ширину  
заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  
шири  од  5,Ом. 

3.4. Саобраћајне  површине  планиране  су  изван  парцеле  водног  землишта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација -повезивање , леве  и  
десне  обале  канала , истаје  планирана  уз  изградњу  мостова!пропуста . 

3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  плагирано  је  упугнтање  
атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поuјтују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет) реципијента . Планским  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  
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представлају  додатно  хидролошко  - хидрауличко  оптерећење  
хидромслиорационог  система  за  одводњавање , иеопходно  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  ћс  се  постићи  ефикасно  
одводњавањс  слива  у  новим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  мула, вегетације , масти, уња, 
нафтних  деривата, лебдсћих  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  планирано  је  из  јавне  водоводне  мреже  
према  условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

4.2. Све  садржајс  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  3аконом  о  
водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  
заштите  извориіпта  водоснабдевања  (Службени  гласник  РС, број  92/08). 

4.3. Воду  потребну  за  технолошки  процес  и  техничке  потрсбе , уколико  се  не  може  
обезбедити  из  јавног  водовода , могуће  јс  обезбедити  захватањем  повргниііских  
или  подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 
одређеним  чланом  7 ј . 3акона  о  водама , 
Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  сс  не  ускраћује  лраво  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цилеви  животне  средине , 
Планирано  техничко  решење  базирано  је  на  рационалном  и  економичном  
коришћењу  воде, уважавајући  следеће : 

4.3. ј .Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становнигптва , санитарно -хигијенске  потребе, напајање  стоке, за  
потрсбе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 
фармацеутска  и  др.)  и  потребе  малих  потрошача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  
користити  за  другс  сврхс , изузев  за  гашење  пожара , нити  на  начин  који  би  
неповолно  утицао  на  количиі iу  и  својства  воде, према  члану  72. Закона  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  
билансом  и  ако  су  претходно  обавлени  истражни  радови  у  складу  са  3аконом  о  
водама, одн. хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  
извођења  геолошких  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  геолошка  
истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви, издашност  и  квалитет  воде  
на  одређеном  изворишту , према  члану  79. 3акона  о  водама , 

5. Услови  заштите  вода  

Планско  решење  регионалне  депоније , уз  санацију  постојсће  
депоније , у  складу  је  са  оппітим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  I-Јови  Сад, уз  уважавање  следећег : 
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5.l.1.Планирано  решење  санације  и  рекултивације  постојеће  депоније  у  
складу  је  са  Законом  о  управњању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније . Планираном  рекултивацијом  обухваћене  су  све  техничко -технолошке  
мере  и  примењене  најбоње  доступне  технике . 

5.1.2.Планиран  је  водонепропусни  покривни  слој  депонијс  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  дањег  
планираног  привременог  и  контролисаног  одлагања  отпада , детањни  
технолошки  поступак  плана  санације , време  трајања  санације  и  детањно  
технолошко  решење  затварагuа  депоније  са  рекултивацијом . 

5.1.4.Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  земњипла , подземних  и  површинских  
вода  у  случају  ванредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  
приступних  и  манипулативних  nовршина , разношења  ветром , nросипањем  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  земњиште , а  у  складу  са  
Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

5.3. 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  непречипзћених  атмосферских  и  
других  отnадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  отворсне  
канале . 

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

5.34.депонија  ће  се  обавезно  оградити  жичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  се  
спречило  неконтролисано  разношење  отпада  утицајем  ветра  и  др. 

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

5.З .б.Складиштење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  
танкванама . 
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5.4. Предвиђен  је  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
ггосебно  за  условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса, 
посебно  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде , посебно  за  техколошке  отпадне  
воде  (из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  
и  из  редиклажног  дворишта ) и  посебно  за  процедне  воде  из  труnа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  се  могу  
без  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. 

5.5.1,3а  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрланих  површина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијент. планиран  је  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  у.ња, таложник). 

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

5.6. Санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испупітаће  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.б .1.Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђена  јавна  канализација , као  
привремено  решење, санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  испупітати  у  
водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  надлежно  јавно  комунално  
предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  послова . 

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

5.7.1.Технолојдке  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. према  условима /сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
кавалитета  прописаног  табелом  I, Прилога  2, Глава  111 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  хазардниух  супстанци  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. 

5.7.1.1.достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разбла ?кења  на  осггову  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  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  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавлу  
44. Граничне  вредности  емисије  отnадних  вода  из  постројења  за  биоло Lііки  
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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  простора  и  из  
рецикЛажноГ  дворишта  ће  се  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  планираног  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  
отнадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  
мора  најмање  исnунити  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  деnонијс  контролисано  ће  се  прикупњати , 
nримарно  пречинјћавати  и  враћати  на  тело  депоније . 3абрањено  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 . 

5.7.4.1. Планирана  је  рециркулација  пречишћених  процедних  вода  и  у  оквиру  
комплекса  депоније  предвиђена  је  водонепро nусна  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  nовршинских  вода, мониторинг  процедних  вода. 
мониторинг  nодземних  вода  и  др.,  а  у  складу  са  3аконом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

5.9.1. Предвиђенаје  изградња  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  праћење  
режима  и  квалитета  подземних  вода, планом  ће  се  утврдити  садашње  стање  
квантитета  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода . Локација  
и  број  пијезометара  одабраће  се  у  непосрсдној  близини  објеката  који  могу  да  
изазову  загађење  nодземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  карактеристикама  
простора  на  основу  истраживања  геолошке  средине . 

6. Планом  се  забрањује  да  се  у  површинске  и  nодземне  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) 3акона  о  водама . 
Планом  се  забрањује  испуштање  у  водотоке  било  каквих  вода  осим  условно  
чистих  атмосферских . 
Планира  се  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  комплетно  
пречишћених  (предтретман , примарно , секу iгдарно  или  терцијално ), тако  да  
задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  nрема  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  67/11, 4&/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). 

Планом  је  забрањено  уноінење  у  подземне  воде  загађујућих  материја , односно  
узроковање  погоршања  постојећсг  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  землишта , односно  иста  се  не  може  
мењати  без  сагласности  ЈВп  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

8.5.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  изградњу  и  измештањедалековода  11OkV 

далеководе  110 kV пројектовати  и  градити  према  Правилнику  о  техничким  
нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских  водова  називног  напона  од  1 kV 
до  400 kV (,,Службени  лист  СФРЈ , бр.  65/88 и  ,,Службени  лист  СРЈ  број  18/92). 

Тачан  положај  стубова  далековода  одредити  приликом  израде  пројектно  техІ•Iичке  
документације  и  Елаборатом  експропријације . 

Траса  далековода  са  заштитним  појасом  којеје  потребно  изместити  због  планиране  
изградње  депоније  (далеководи  бр. 175, 176/1 и  1005) ће  прелазити  преко  следећих  парцела : 
198/ ј , 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, ј 40 и  141 ко  Нови  Сад  јјј . 

Траса  два  једносистемска  далековода  са  заштитним  појасом  које  је  потребно  
изградити  до  нове  ТС  1 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  
llоку  

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  наруши  сигурносна  
удаленост  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  приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  
напонског  нивоа  110 kV. 

3абрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање , уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  прибли )ки  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  напонског  
нивоа  110 kV. 

Нисконапонске  прикњучке, телефонске  приклучке, приклучке  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  складиштење  лако  запаливог  материјала  у  запітитном  лојасу  
далековода . 

Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терсна , 
зем.њаних  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  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  прикњучка  
који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  
места  (ОММ)! Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  
улици, или  директно  из  тс . детањније  услове  за  приклучење  и  изградњу  лрикњучног  вода  
и  положај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд , Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификадиони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета! У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  мерно-регулационе  гасне  станице . детаЈЂније  
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  постојеће  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.Услови  приступачности  

Приликом  планирања  просторајавних , саобраћајних  и  пешачких  површина , прилаза  
до  објеката  и  пројектовања  објеката  потребно  је  примењивати  Правилник  о  техничким  
стандардима  планирана , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  
кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Слу)кбени  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  Ва?кећем  nравилнику  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  гІланирају , 
неопходан  услов  за  реализацију  ових  садржаја  је  системско  опремање  комуналном  
инфраструктуром . Ово  подразумева  прикзучење  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  највиіпе  стандарде  у  енергетској  сертификацији  истих, односно  који  ће  иматн  
таква  техничко -техііолошка  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  решења  о  одобрењу  за  извоl)ење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола . 

3акони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  важећи  пролис  за  одређену  област! 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 
Размера  

1. Извод  из  Плаuа  генералне  регулације А3 
2. План  намене  површина , саобраћаја , нивелације  и  регулације  1:2500 
3. Планрегулације  површинајавне  намене 1:2500 
4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре 1:2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина 1:2500. 

Hnau генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  објавлује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скуппітини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV ТС  І-јови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скуnштине  Града  
Новог  Сада, Жарка  3рењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 
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Ступањем  на  сиагу  оВог  плана  престаје  у  целости  да  важи  План  деталне  регулације  
регионалне  депоније  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: 
План  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) и  План  деталне  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  објавливања  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  

Председнаца  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  
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1. УВОДНЕНАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштити  животне  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  )КИВОТН  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  на  животну  средину. 

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

одлуком  о  изради  плана  генералве  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  
110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  60/18) чији  је  саставни  део  Решење  о  изради  стратешке  процене  угицаја  
плана  генералне  регулације  рсгионалнс  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  З  - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  У-35-836/18 од  18.12.2018. 
године  које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  угицаја  на  животну  средину. 

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

Стратепјком  проценом  утврдићс  се  утицај  планираног  рсшења  на  животну  
средину  у  цињу  утврђивања  смерница  за  заштиту  животне  средине , којима  ће  се  
обезбедити  заштита  )кивотне  средине  и  унапређивањс  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно -функционалној  организацији . 

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

Извештај  о  стратсшкој  процени  утицаја  плана  гснералне  регулације  регионалне  
дегјоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину  (у  дањем  тексту: Извептај ) урађен  је  у  складу  са  3аконоМ  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  цињева  плана  

Цињ  уређења  простора  депоније  је  безбедно  депоновање  неопасног  отпада, 

коришћење  отпадака, смањење  количине  оијада  и  простора  за  његово  одлагање . 
Одлагање  опасвог  отпада  није  nредвиђено  на  овом  простору. 

Предложено  реіпење  максимално  Гіе  рационализовати  све  расположиве  ресурсе  и  
уважити  сва  просторна  ограничења  у  цијbу  формирања  ефикасног  комплекса  
Регионалне  депоније . 

План  генералне  ретулације  Регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV између  ТС  
Нови  Сад-3 и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду, се  састоји  из  следећих  лотлавња: 

Текстуални  део: 

УВОД  
ј  ОпшТи  ДЕО  

1. l. Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  

2. документација  од  значаја  за  израду  плана  
3. Извод  из  Планова  виінег  реда  
3. 1. Извод  из  Генералног  ллана  
3.2. Извод  из  Просторног  ттлана  Града  Новог  Сада  
4. Опис  границе  обухвата  Плана  
5. Опис  постојећег  стања  

јј  ПЛАНСКИ  ДЕО  
1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  

ЗЕМІБИШТА  
ј .1.Подела  простора  на  просторне  целине  
ј  .2. Намена  земл.ишта  
1.3. Нумерички  показатењи  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРН]ИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  поврпіинајавне  намене  
2.2. План  нивелације  
3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКГУРЕ  

3. 1. Саобраћајна  инфраструктура  
3.2. Водна  инфраструктура  
3.3. Енергетска  инфраструктура  
3.4. Мере  енергетске  ефикасности  
3.5. Блектронске  комуникације  

4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

5. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  
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5.2. Мере  очувања  културних  добара  
6. МЕРЕ  И  услови  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
6. ј . Инжењсрско -теолошки  и  природни  услови  
6.2. Услови  и  мсре  запјтите  и  унапређења  животнс  средине  
7. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  ДРугих  
НЕСРЕЋА  

8. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  
8.1. Спровођење  Плана  
8.2.Правила  парцелације  
8.3. Правила  урсђења  и  грађења  за  Ііовршинејавне  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  површина  
8.5.2. Правила  приклучења  водне  инфраструктуре  
8.5.3. Правила  за  уређење  енсргетске  инфраструктуре  
8.6. Услови  приступачности  
9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  
10. ПРИМВНА  ПЛАНА  

ГРАФЧКИ  ПРИКАЗИ  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мепјовиту  намену  

у  северном  делу  града  дуж  пурта  М-7 и  Е-75 АЗ  
2. План  намене  земјLипјта, саобраћаја , нивелацијс  и  рсгулације Р  1 : 2500 
3. План  регулације  поврпіинајавне  намене Р  1 : 2500 
4. План  водне  и  енергетске  иифраструктуре р  1 : 2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина Р  1 : 2500 

2.2. Веза  са  плановима  вишсг  реда  и  другим  плаповима  
Основ  за  израду  Плана  јс  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. године  (Ііслужбени  лист  Града  Новог  Сада )  број  39/06 .- пречишћен  тскст) (у  даЈЂем  тексту: Гснерални  план), који  је  потврдио  локацију  постојеће  градске  депоније  и  угврдио  смернице  за  њено  проПЈиреа.е. 

Локалитстјс  порсд  Генералног  плана  угврђен  и  осталим  плановима  вишсг  реда  и  то: Просторним  планом  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада 1  бр.t 1/2012) и  Регионалним  просторним  планом  АПВ  ( Службени  лист  АГЈВ  бр.22/ ј  1), који  су  дефинисали  карактер  депоније  као  рстионални . 

У  протеклом  периоду  задржавање  и  проширивање  постојеhег  локалитета  депоније )  односно  њсгова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  Новог  Сада  ссверно  од  ауто-пуга  Е-75 потврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратеuјка  Документа  и  то: Локални  план  управЈЂања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр.54/10) и  Регионални  план  управЈЂања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Бсочин )  Жабањ, Србобран  Темерин  и  Врбас  
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(ІСлужбени  лисТ  Града  Новот  Сада  бр.26/12 и  службена  тласила  свих  наведених  

опџЈтина). 

2.3. Концепција  просТорвог  уређева  
Овим  Ііланом  уТврдиће  се  правила  уређења  простора  и  правила  грађења  објеката  у  

складу  са  смерницама  дефинисаним  планрвима  вишег  реда  и  плановима  управњања  

отпадом , односно  важећом  правном  регулативом  која  прописује  уређење  комуналних  

повр tпина  - депонија . 

Концепт  просторног  уређења  регионалне  депоније  је  заснован  на  потреби  за  

њеним  проџЈирењем  у  цињу  достизања  регионалног  Kapafnepa, a y складу  са  угврђеним  

конкретним  потребама  

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

- Ііростор  за  садржаје  у  функцији  дегіоније , 

постојећа  депонијска  поња, 

- гіланирана  деііонијска  лоња  са  постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода, 

- заштитно  зеленило . 

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

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

обрађује  се  механичко  - биолошким  третманом  пто  условњава  одређено  смањење  

његове  запремине . У  складу  са  наведеним  капацитетима  планиран  је  комплекс  

Ретионалног  центра  за  управњање  отпадом  укупне  површине  око  214 ha, ca планираним  

депонијским  поњиМа  укугіне  површине  око  62 ha. 

У  функцији  депоније, поред  депонијских  поња  планирани  су  еледећи  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  отгіада, 

- простор  за  механичко -биолоњки  третман  (МБТ) отлада, 

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

возила, 

простор  за  разврставање  отпада, балирање  отпада  и  секундарне  сировине , 

nростор  за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин  и  

- садржаји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  лречишћавање  отпадних  

вода, трафостанице , бунари  техничке  воде  и  др.). 
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На  обухваћегјом  нростор, поред  наведених  садржаја , планиране  су  и  поврuігпіе  за  
ретііавањс  стационарног  саобраћаја  (отворени  паркинзи  и  гаражс), објекти  и  постројења  
за  одржавањс  комуналних  возила, као  зелени  заштитни  појасеви, чија  је  основна  улога  
заштита  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  које  се  налази  у  
нелосредном  окружењу. 

Позиције  и  димензије  простора  за  све  наведене  појсдиначне  садржаје, зеленило, 
гіаркинг  просторе, дати  су  оквирно  и  могућа  је  њикова  корекција  и  другачија  
прерасподела  унугар  целокупне  зоне  садржаја  у  функцији  депоније, а  у  оквиру  Планом  
дефинисаник  параметара. 

Нумерички  показатели  

Намена  Површина  (ha) 

пословни  комплекс  0,72 

објекти  у  комплексу  Регионалног  
центра  за  управлање  отпадом  

5,50 

постојећа  депонијска  пола  22,93 

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

64,53 

заштитно  зеленило  на  површинама  
јавне  намене  

105,50 

заштитно  зеленилао  на  nовргпинама  
осталuх  намена  

14,90 

канали  и  ретензије  i 1,6О  
гМРс  0,06 

насип  0,06 

саобраћајнице  18,55 

укупНо  244,35 

24. Карактернстике  животне  средине  и  разматра iiа  питања  
и  проблеми  из  обласги  заттите  животне  средине  у  плану  

Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  посЈједице  свих  
човекових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друштвеног  контекса  
односно  укупне  социјалне  привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животне  средине  у  друге  секторске  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цилева  одрживог  развоја . 

Деnонија  комуналног  отnада  је  специфичан  објекат  који  има  негативан  утицај  на  животну  околину, иако  не  постоји  директан  и  тренуган  утицај  експлоатације  депоније  на  ЈL дСКО  здравње, индиректно  угрожавање  здравња  може  се  исполити : разнопіењем  
отпада  у  непосредну  околину  ветром, али  и  од  стране  животиња  које  се  на  депонијама  
хране; неконтролисаним  издвајањем  гасовитих  загађујућих  материја  у  концентрацијама  опасним  по  лудско  здравле; пЈирењем  непријатник  мириса; nањењем  оліада  и  емисијом  токсичних  продуката  сагоревања; неконтролисаним  продирањем  
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вода  контаминираних  штетним , загађујућим  агенсима  на  депонији , како  у  површинске , 

тако  и  у  подземне  водотокове . 

Поред  лотенцијално  негативник  угицаја  које  може  проузроковати  изградња  и  

експлоатација  санитарне  депоније , њеном  реализацијом  обезбеђују  се  и  одређене  

користи  по  животну  средину  у  ширем  контексту. Ту  се  пре  свега  Мисли  на: доследно  

спровођење  принципа  близине  чиме  се  обезбеђује  да  једна  регионална  депонија  

замењује  више  општинских  депонија  које  деградирају  животну  средину  потенцијално  
стварање  енергетске  І-теутралности  што  подразумева  сакуплање  и  искоришћење  
депонијског  гаса; стварање  потенцијала  за  збрињавање  различитих  врста  отпада )  изузев  

отпада  који  има  караісгеристике  опасног. 

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

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

ублажити  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  

комуналник  депонија  се  еМитује  и  депонијски  гас, као  нус-продукт  процеса  
микробиолошке  разградње  депонованог  органског  отпада . депонијски  гас  у  просеку  

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

такође  имају  значајан  утицај  на  квалитет  живота  у  околини  депонија . 

Саобраћајна  бука  на  депонији  настаје  првенствено  као  последица  кретања  возила  
која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристикама  извора, 
карактеристикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавна  брзина), условима  
приступног  пуга  и  општим  условима  простирања. 

Бука  генерисана  од  мапЈина  које  на  депонији  обавлају  операције  разастирања , 

сабијања, прекригзања  отпада , ископ  и  депоновање  прекривног  Материјала  може  

представњати  у  одређеним  ситуацијама  фаіпор  од  значаја  за  дефинисање  могућих  

негативних  утицаја. 

Њајући  све  ово  у  виду, план  прописује  одређене  мере  којиМа  ће  се  смањити  

аерозагађење  и  ниво  буке  предметног  простора. 

2) Квалптет  вода  

Загађење  вода  као  последица  експлоатације  простора  обраде  представла  један  од  

основних  критеријума  код  дефинисања  утицаја  регионалне  депоније  на  животну  
средину. Базичну  потенцијалну  опасност  за  површинске  и  nодземне  воде  представла  
процедна  вода  (филтрат))  чије  квантитативне  и  квалитативне  карактеристике  зависе  од  
великог  броја  параметара , тј . прецизног  познавања  свих  локацијских  карактеристика , 

карактеристика  отпадног  материјала , технологије  депоновања  и  поступака  управлања  
експлоатацијогvl. 

План  решава  проблем  одвођења  отпадних  вода, али  и  дефинише  одговарајуће  

мере  заштите, како  повріпинских , тако  и  подземних  вода. 

3) Утицај  на  квалитет  земњпіпта  

Неадекватно  депоновање  отпада  доводи  до  загађивања  земњишта. Падавине  које  

се  филтрирају  кроз  масу  депонованог  отпада  растварају  штетне  материје, при  чему  ес  
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углени  хидрати  оксидипју  до  угленс  кисслинс  и  водс, масноће  се  разлажу  на  глицсрин  
и  маснс  кисслине  које  дање  оксидијпу  До  угЈЂене  киселине  и  водс, а  разградња  
белапчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  амонијум  соли  које  
дање  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине . Настала  јсдињсња  загађују  и  землипјте  и  подземне  воде. 

Планско  решењс  прописује  мере  које  ћс  допринети  заіnтити  землишта  оД  
загађивања . 

4) Утицај  отпада  па  животну  средину  
Утицај  отпада  на  животну  средину  је  виіuеструко  нетативан, услед  неадекватнот  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животне  средине. 
Отпад  утиче  на  земњиште  и  чини  његов  ловршински  загађивач . Накупњањем  

отпада  на  неку  ловршину, нагомилавају  се  органске  и  Нсорганске  материје  које  загађују  
землиште . 

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

У  оквиру  Плана  разматрани  су  такође  и  следећи  проблеми  ?кивотне  средине ; 
- недовоњни  капацитети  постојеће  депоније, 
- непостојањс  мониторинга  чиниоца  животне  средине  и  др. 

На  оспову  анализе  стања  животне  средине, просторних  односа  планскот  подручја  са  својим  окружењсм, планираних  активности  у  планскоМ  подручју, процењених  могућих  негативних  утицаја  на  квалитет  животне  средине  и  услова  надлежних  
институција , Планом  ће  бити  утврђепе  све  релевантне  техничке  и  организационе  мере  заштите. 

Прнказ  разлога  за  изоставл,аи,е  одређених  питања  п  проблеNіа  из  поступка  процене  
Овом  стратешком  проценом , у  складу  са  донетим  Рејдењем  о  приступању  изради  

стратешке  nроцене  утицаја  предмстног  nлана  на  ?кивотну  средину, нису  разматрани  
прекогранични  угицаји, из  разлога  што  nема  планом  предвиђених  садржаја  у  простору  који  би  у  току  експлоатације  својим  технолошким  поступком  могли  имати  
прекограничнс  утицаје . 

2.5. Приказ  планом  предвиђенпх  варнјантних  решења  
у  контексу  заіцтите  животне  средине  

Предметним  планом  нису  предвиђена  варијантна  реідења. 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратеіnкој  процени  утицаја  на  животну  средину, у  Извештају  су  разматране  две  варијанте : варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  варијантада  се  план  усвоји  и  имплементира . 
Укуnни  ефекти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  срсдину, могу  се  утврдити  само  поређењем  са  постојећим  стањем, са  цињевима  и  решењима  пЈіана. Ограничавајући  се  у  том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  Варијанте . 
детањнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавњу  5. 
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2.6. Резултати  претходних  консултација  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама  

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

1) ЈП  Емисиона  техника  и  везе , Беотрад, 

2) ЕлеІсгромрежа  Србије , а.д., 

3) Јкп  информатика 1 , Нови  Сад, 

4) ЈКП  Чистоћа , Нови  Сад, 
5) Јкп  Градско  зеленило , 
6) Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  

инфраструктуру , 
7) Министарство  унутрашњих  послова. Сегсгор  за  ванредне  ситуације, Управа  за  

ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, 

8) ниС  а.д. Нови  Сад, 
9) Јп  Путеви  Србије , 
10) Јп  Србијагас , 
11) Телеком  Србија, Предузеће  за  телекомувикације  а.д., 

12) Јп  Трансвафта 1 , Панчево, 

13) ЕПС  дистрибуција  Д.о!о., Отраиак  Еле tпродистрибуцИја  Нови  Сад, 

14) Јкп  Водовод  и  канализација , 

15) ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад, 

16) Јп  војводинапЈуме , 
17)Покрајински  завод  за  заштиту  природе, 
1 8) Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЈШТЕТА  ЖКВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природне  карактеристике  

3.1.1. Инжењерско -геолошке  карактеристике  и  погодноет  терена  за  изградњу  

Геоморфолошке  караІпериетике  

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

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

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

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

подземних  и  површинских  вода. 

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

у  употреби  еу  природним  путем  обрасли  вегетацијом . Због  близине  вештачкик  

депресија  током  периода  обилних  падавина  постоји  могућност  
хидрауличке  везс  са  

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

Ободни  делови  који  већ  дуже  време  нису  у  употреби  су  природним  пугем  обрасли  

вететацијом , док  се  у  средишњем  делу  депоније  машински  врши  распланиравање  

материјала  и  равнање  тела  депоније  и  у  Том  дезгу  депоније  отпад  је  откривен . 
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С.пика ]. Средиши.и  део  деііоиије  без  прекривке  (фопіо: С  Прохаска, 2020. год.) 

Геолоііјке  карактерпстјјке  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1:100.000 лисТ  Нови  Сад) геолошку  грађу  
ширсг  подучја  терсна  чине  ссдименти  квартара, у  чијој  су  подини  неогени  ссдименти . 

На  слици  2 Ііриказана  је  геолошка  грађа  uіupe околинс  истражног  подручја  са  
припадајућом  легендом . 
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Слuка  2. Прегледuа  геолошка  карта  іuupez истраЂсУіог  подручја  (извор: 

ОфГЛисіn Hoeu Сад  L 34-100, 1:100 000) 

Леаенда: ајр  -алувијапни  седименмu: пескова,инbунковИ  прашинасти  пескови,фација  поеодња  
u корuма; егп  - апувијалне  органогене  барске  глине  и  пескови, фацuја  смајача 1  

хидрологеолоп lке  караіперистике  терена  

еолојјко-литолошко -морфолоniке  одлике  условиле  су  одговарајуће  

хидрогеолошке  карактеристике  терена  на  коме  се  налази  истражно  подручје. 

Хидрогеолошке  карактеристике  у  зони  депоније  су  типичне  за  алувијалне  равни  већих  

река . 
Према  хидротеолонiкој  фунІсцији, у  алувијалној  равни  Дунава  издвојене  су  две  

средине  () слабоводопропусна  до  водонепропусна  повлата  и  (2) водоносна  средина  

тзв. прве  издани. 
Слабоводопропусна  до  водонепропусна  ловлата  има  променњиву  дебЈbину  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  вриповрпіинском  делу  

Прајекат  санације. рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новам  Саду, TEHNOHІDROЅFERA DOO 

Веоп  
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тсрена. Коефицијент  филтрације , одређен  на  основу  гранулометријског  састава  уз  
примену  емпиријске  формуле  (УСБР-а), варира  у  интервалу  од  2,84- 10.11 лв/ѕ  до  
2,4510-6 mlѕ  (0,00000245 м!дан  - 0,212 м/дан), што  ове  седименте  сврстава  у  
слабоводопропусну  до  водонепропусну  средину. 

У  оквиру  овик  ссдимената  присутна  су  и  - сочива  органских  глина  са  
коефицијентом  филтрације  1,7510-В  m/ѕ  - 2,0110-В  1B/ѕ  (0,0015 м/дан  - 0,0017 м/дан). 
У  оквиру  повлате, се  одвија  инфилтрација  падавина, као  и  евагготранспирација  са  нивоа  
подземних  вода  прве  издани. 

Водоносну  средину  прве  издани  чине  два  комплекса  - комплекс  песковито -
uuтунковитих  седимената  фације  корита  алувијалних  и  алувијално -језерских  
седимената , и  на  малом  делу  терена  ситнозрни  пескови  фације  стајача. Дебњина  
песковито  нuтунковитог  хоризонта  варира  од  11,0 м  до  t5,0 m. Део  Водоносне  средине  
захваћен  истражним  бушењем  по  овом  задатку  је  са  коефицијентом  филтрације  који  
варира  око  1,08-10-5 mlѕ  - 2,б•10-З  m/ѕ  (0,93 м/дан  - 224,6 м/дан). 

Инжењерско -геолошке  карактериетике  

На  основу  литературних  лодатака  у  оквиру  истражног  простора, могу  се  издвојити  инжењерскогеолошке  јединице  којс  се  одликују  одређеним  геомеханичким  карактсристикама . 
На  профилу  терена  у  зони  истраживања , у  оквиру  алувијалног  ссдиментног  

комплекса, издвојене  су  следеће  инжењерскогеолошкејединицс : 
-рецентне  творевине, 
-комунални  отпад  (Н), 
-алувијални  комплекс, 
-пЈњунак  и  песак. 
Површина  захваћена  депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  В4,Зћа. Одлагање  смећа  вршено  је  без  преіходне  припреме, селекције  и  контроле . У  хидролоіјјком  смислу, предметни  простор  дспоније  смепЈтенје  у  зони  хидрауличке  везе  

подземних  и  површинских  вода. 
Посматрајући  микролокацијски , релативно  јс  уједі-гачене  дебјтине, од  20,0-25,0 м. Вредности  физичко  механичкик  пааМетара  на  основу  литературник  података, су: 

запреминска  тежина  ф  =10,00 кN/м  , д=8,ОО  кN/м3, вредности  параметара  директне  чврстоће  на  смицање  (ф=18о, С=5,0 кN/м2) која  је  исказана  кроз  отпор  трења  и  модул  
стишњивости  Мс=1000 кРа. 

Шњункови  и  пескови, алувијални  (Ш,П) заступњени  су  у  виду  масе, веhе  дебњине, испод  комуналног  отпада  од  дубине  око  1 5,0 ів. У  овој  средини  основу  чини  песак, ситнозрн, са  садржајем  прапіинасте  компоненте  у  различитим  односима . Праіпинаст  песак  јс  средње  збијен  и  водозасићен . Физичко-механички  параметри  обухваћеног  простора  дати  су  у  наредној  табели:2  

Геотехнички  елаборат  о  условима  о-абили,ације  несанитарне  депоНије  хомуналног  отпаца  у  Новом  Саду  ТіНNОНІОоѕFЕRА  DOO 
- Беочин  
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Табе.па  2: Вредіwсти  физичко-механичких  јіарметара  добијвжtх  лабораморијсЈси )4 

испитибањима  за  cіzoj аІувијаших  иuбункова  и  пвскова  (ІU,ГІ*) 

- 
- 

Dd D, 100-200 D [kN/гn2ј
[kN/м2ј  

пDD0D 

12,5* 15* 26,5* 15 000* / 510* 2з 25* 

**литературни  подаци  

На  основу  инжењерско -геолоLHке  карте  која  је  рађена  за  потребе  израде  

Гlросторног  плана  Града  Новот  Сада, на  простору  у  обухвату  плана  застуллене  су  

следеће  категорије  терена  према  погодНостИ  за  изградњу: 

терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  

2,5-2,0 kg/см2, могућа  градња  свих  врста  објеката, изузев  посебно  

осет.њивих  конструкција ), 

- терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  

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

конструкција ), 

терен  непотодан  за  градњу  (оријеитацИоно  дозво.њено  оптерећење  износи  

1,5-0,5 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетЈЂивих  на  слетање), 

терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  

износн  0,5 kg/см2, терен  неупотреб.њив  за  градњу). 

Литолошка  класификација  
.Нитолошку  класифнкацију  предметног  простора  чине: 

старији  речни  нанос, глиновито  лесковит, до  извесног  степена  

консолидован , 

- прсталожен  лес, уништсна  лесна  структура, повећан  садржај  песковите  

фракције; у  односу  на  лес, кохезија  је  смањена. 
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- седименти  старих  бара  и  мочвара, богати  органским  материјама, фино  
песковити  и  глиновити, врло  СТШпЈЂИВИ , 

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

- седимснти  савремсних  мочвара, всома  богати  органским  материјама , Врло  
СТИШЈЂИВИ . 

3.1.2, Педолошка  структура  
Тело  постојеће  депоније  смештено  је  у  природној  депресији-бари  са  

доминантном  котом  прироДнот  терена  око  74.5 nі  н.в.. Тле  испод  сметлишта  састоји  се  
од  слоја  барског  хумуса, местимично  дебЈЂине  0.2.0.5 м, испод  којег  се  налази  песак, 
прашинаст  слабо  заглињен, који  је  у  дубЈЂим  деловима  прашинаст  до  средњезрн, 
лесоидан . дебз&ина  слоја  ттеска  износи  40-60 гп, засићен  је  водом, добро  
водопропустан . Испод  слоја  песка  надази  се  Слој  глине, која  је  прашинаста  лесоидна, 
слабе  водопропусности , 

На  основу  педолотцке  карте  рађене  за  потребе  израде  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада, заступѕ&ени  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 -излужени . 

3.1.3. Сеизмичке  карактеристике  
Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  

каратперистикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
др. факторима . 

Посматрајући  ссизмолопјке  карте  из  Правилника  о  техничким  нормативима  за  
пројектовање  и  прорачун  инжењерскик  објеката  у  сеизмичким  подручјима, истражни  
простор  представѕ&ен  је  осмим  стспеном  по  МСк  скали  интензитета  земЈЂотрсса  за  
повратнн  период  од  50 и  100 година, док  се  степен  подиже  за  једаН  степен  и  износи  
девети  степен  за  повратне  периоде  од  200 и  500 година . 

3.1.4. Климатске  карактеркстике  

Имајући  у  виду  поло)кај  простора  истраживања  и  топографију  терена, основни  
метеоролошки  подаци  су  преузети  са  сајта  Републичког  хидрометеоролопјког  завода  
Србије (ћttр:І/w%w.ћіdмеt.gоУ.гвісігіііме tеогоіоgјјајkјјпіаtојоgјјаѕгеdпјасјрі1р) за  најближу  станицу  ,,Римски  Шанчеви  и  то  за  вишегодишњи  период  1981. - 2010. године. 
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Табела  З. Средње  месечНе , годишње  и  екстремНе  вредности  паро.метора  у  
периоду  198].-2010.годиuе  (хидрометеоролошка  станича  ,,Римски  

Шанчеви  ,.) 

Месеци  јан. феб  мар. апр. мај. јун  јул  авг. сеп- оит  Нов _ Дец. Год. 

ТЕМГIЕРАТУРА  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 ІЅ,Ѕ  15,3 11,4 6,9 2,2 l,Ѕ  6,5 

Нормална  вредност  0,2 1,6 6,4 11,8 17,3 20,1 21,9 21,6 16,9 11,8 5,9 1,5 11,4 

Агісолутни  максимум  lа,7 22,3 28,3 30,8 34,0 37,6 41,6 40,0 37,4 29,2 25,0 21,0 41,6 

Алсолутни  мнннмум  -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 

р.бр. мразнихдана  22 18 10 2 О  0 0 0 0 2 9 18 81 

ср.бр.трбпскиідана  0 0 0 О  1 6 11 11 2 0 0 0 32 

РЕЛАТИВНА  ВЛАГА  (%Ј  

Просек  85 79 71 67 66 59 68 68 72 76 82 26 78 

ТРАЈАЊЕ  СИЈАЊА  СУКЦА  

Просек  64,8 99,0 156,4 190,1 250,8 259,4 303,6 235,8 205,7 1Б8,9 92,4 58,4 2135.3 

бројведрихдана  3 5 5 Ѕ  Ѕ  6 11 12 9 8 4 3 75 

Брсјоблвчнихдана  14 10 9 7 Б  Ѕ  3 3 5 6 11 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 Ѕ3,8 48,8 647,3 

Манс. Дневна  сума  31,8 23,2 32,6 80,2 91,8 67,6 68,7 68,0 48,8 59,0 Ѕ4,9 37,6 91,8 

ср.6р.данаl О,lмм  12 10 11 12 13 12 10 9 10 9 11 13 132 

ср.брдана >=10,омм  1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 ј  20 

ПОЈАВЕ  (број  двна  са.,..) 

Снегом  6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 24 

снежнимпонривачем  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  

Из  претходне  табеле  се  закЈЂучује  да  је  најхладнији  месец  у  години  јануар  са  

просечном  вредношћу  од  0,2 °С, докје  најтоплији  јул  са  тіросечном  вредношћу  од  21,9 

°С. Просечна  вишеГодишња  температура  ваздуха  износи  ј  ј ,4 ос. Просечне  зимске  

температуре  износе  2,7 °С, док  су  пролеИне  16,4 ос,  летње  20, iз  °с  и  јесење  6,4 °с  
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Апсолутни  температурни  екстреми  забележени  су  у  износу  од  +41,6 °С  односно  - 
27,6 °С, дакле  са  ампдитудом  која  износи  69,2 °С. Температурне  Вредности  изнад  зо  ос  
запажене  су  у  лериодима  између  априла  и  оістобра, док  су  хладније  температуре  испод  
—10 ос  у  периодима  од  новембра  До  Марта. 

У  периоду  када  су  температуре  ваздуха  у  порасту  (летњи  месеци) долази  до  
појачаног  испаравања , што  за  лоследицу  има  смањење  инфлитрације  атмосферских  
талота, а  тиме  и  прихрањиВање  издани. У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводс  
до  замрзавања  земјвишта  чиме  се  смањује  могућност  гірихрањивања . 

Падавнне  
На  основу  података  о  средњемесечним  и  годишњим  количинама  падавина, може  

се  констатовати  да  расподела  nреко  године  показује  модификовани  континентални  
рсжим, код  кога  су  Максималне  срсдње  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  прсдставла  јун  (9 1,4 мм), односно  најсувЈЂи  
фебруар  (31,4 мм). 

У  летњем  псриоду  количине  падаВина  се  крећу  око  203 мм  (31% годишњих  
падавина). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (алрил-септембар) износи  
432 nіm (68 % годишњих  падавина). Аіісолутна  висина  дневних  падавина  забелсженаје  
током  маја  (91,8 мм), а  најмања  у  фебруару  и  то  23,2 мм. Падавине  у  виду  снега  се  
годишње  јавЈЂају  око  24 дана  и  ограничене  су  на  период  од  почетка  новембра  До  краја  
марта. 

Ваздупіна  етрујања  (ветрови) 
За  предметни  истражни  простор  је  карактеристично  да  је  најчешћи  смер  дувања  

встрова  сајугоистока, а  затим  са  запада  и  северозапада . Сви  остали  ветрови  нсмају  већу  
учестајіост. 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 мlз, а  
најслабији  сујужни  ијугозападни  ветрови  са  брзином  1,7-2 пі/ѕ.3  

Сііика  З. Рулса  ветрова  за  іоіиматолоиіјсу  стајіииу  ,,Римски  јUајјчеи  
(просек  1981. - 2010. годкше ) 

3.1.5. Заштићена  природна  добра  
У  нелосрсдном  Окружењу  Регноналног  центра  евидентирано  је  станиште  заштићених  и  строго  заштићених  дИВЈЂих  врста  NЅA 1 8. 

Пројекат  санациЈе  Рекултивације  и  затеарања  депоније  у  Ноеом  Саду, TEHNOH!DROЅFERA 000 - Вео !п  
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3.1.6. Зеленило  постојеће  стање  вегетације  

Зелене  поврпіине  у  границама  обухвата  плана  заступјЂене  су  превасходно  у  

категорији  заштитног  зеленила  постојећег  комплекса  дејіоније  (занЈтитно  зеленило  

према  државном  путу  ј  реда  Е-75 формирано  јс  од  младих  садница  листопадног  

дрвећа). 
Постојећс  зелене  површине  чини  углавном  самоникло  растиње, понека  групација  

високог  листопадног  дрвећа  и  забарене  површине . 

3.2. Створене  карактеристике  

3.2.1. Заштићепа  културнадобра  

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

подручју  обухваћеном  планом  нема  заuітићених  културних  добара  нити  регистрованик  

објеката  под  претходном  заштитом , али  се  у  непосредној  близини  напази  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  поње  утицаја. 

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  се  закњучити  да  се  на  

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

анасробним  процссима  органских  материја  у  отпаду  настају  експлозивни  гасови  (СН4, 

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

насталих  гасова  кроз  пукотине  избија  на  гіовршину, а  део  бива  истиснуг  из  тела  

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

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

експлозије . Овакве  експлозије  интензивирају  пожар, разбацују  смеће  ван  депонијског  

простора  и  могу  дадоведу  до  повређивања  и  усмрћивања  запослених . 

3.3. Опремленост  инфраструктуром  

3.3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Приступна  саобраћајница  комплексу  прсдставња  везу  др)кавног  пута  ј! А  реда  

ДП-102 Нови  Сад  . Бечеј . Интерним  саобраћајницама  унутар  комгілекса  депоније  се  

стижс  до  одређсног  простора  на  депонији . Мрежа  саобраhајница  унутар  комплекса  је  

прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  путничких  и  теретних  возила  се  обавња  

унутар  комплскса  депониј; а  коначна  мрежа  унутрашњих  сервисних  саобраћајница  

биће  утврђена  након  разраде  планског  решења  кроз  пројектну  документацију . 

Траса  постојећег  далековода  се  укршта  са  каналом  ДТД, који  је  значајан  пловни  

пут  и  садржавним  пугем  1 Л  реда  ДП-1 Суботица  - Нови  Сад-Београд . 
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3.3.2. Водна  нІіфраструктура  

3.3.2.1. Снабдевап.е  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  задовол.авајуће, што  се  
огледа  у  неостваривању  потребног  притиска  у  водоводној  мрежи. 

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

3.3.2.2. Одвођеn.е  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  дспоније, 
спроводи  се  сепаратно  u Huje y потпуности  и  на  задовол.авајући  начин  решено. 

Одвођење  отпадних  вода  није  решено  преко  постојеће  канализационе  мреже  у  
оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада, односно, отпадне  воде  се  решавају  
преко  септичкихјама , те  стање  рсшавања  отпадних  вода  није  задовол.авајуће . 

Атмосферске  воде  су  делом  оријентисанс  према  постојећој  отвореној  каналској  
мрежи  у  оквиру  мелиорационог  слива а  део  се  дренира  у  подземл.е. 

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

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

3.3.3. Енергетска  инфраструктура  

3.3.3.1. Снабдеваn.е  електричном  еІіергијом  
Снабдевање  електричном  енергијом  обавл.а  се  преко  постојеће  

електроенергетске  мреже  која  функционише  у  склопу  јединственог  елсктроенергетског  
система. Постојећи  садржаји  се  снабдевају  из  трансформаторских  станица  (ТС) 1 Њ/20 
kV Нови  Сад  9 и  110/20 kV Римски  Шанчеви , као  и  преко  20 kV подземне  и  
надземне  мреже  каблова, трансформаторских  станица  20(10)10,4 kV u нисконапонске  
0,4 kV мре)ке. Постојећа  мрежа  задовол.ава  потребе  садашњих  корисника  простора . 
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3.3.3.2. Снабдевање  топлотном  еиергијом  
Снабдевање  топлотном  енергијом  обавЈlа  се  из  гасификационог  система  града  

Новог  Сада  и  локалник  топлотних  извора. Снабдевање  из  гасификационог  система  је  

обезбеђсно  и3 диструибугивне  гаснс  мреже  ниског  притиска. У  обухвату  Плана  постоје  

следећи  објекти  у  надлежности  п  србијагас : 

- Градска  гасна  мрежа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђена  од  челичних  

цеви; 

- Мсрнорегулационе  станице  (МРС) ДИП  и  Пангас . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  се  одвија  несметано  и  уз  поштовање  свих  

безбедоносних  услова  који  важе  за  Врсту  инсталације  која  сс  односи  на  цеви  под  

притиском . 

Dреко  југозападног  дела  подручја  прелази  магистрални  нафтовод  који  је  још  увек  

у  функцији , али  се  планира  његово  к0н3ервирање  и  изградња  у  новој  траси  изван  

подручја  обухвата  Плана. 

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

телекомуникацоне  мреже  и  мреже  оптичкс  комувикационе  инфраструктуре . Постојећа  

мрсжа  задовоњава  потребе  садапlњих  корисника  простора . 

3.4. Мониторинг  животне  средине  
На  простору  у  обухвату  плана  тренутно  није  успоставњен  мониторинг  чинилаца  

животне  средине. 

Квалитет  вода  
У  оквиру  кампање  континуалног  исгхитивања  и  праћења  квалитета  на  депонији  и  

сачињавања  протрама  мера  за  спречавање  и  смањење  загађења  квалитета  животне  
средине, реализовано  је  узорковање  и  анализа  процедних  вода  и  вода  из  пијезометара  са  
одабраних  локалитета  депоније  Новог  Сада. Узорковање  процедне  воде  и  воде  из  
пијезометара  извршеноје  12.01.2010. године. 

Филтратне  воде  настале  растварањем  чврстих  супстанци  органског  и  неорганског  
гіорекла  процеђују  се  кроз  тело  депоније. Филтратне  воде  могу  да  садржс  липофилна  
једињења, као  и  суспендованс  честице. 

Присуство  остапих  полутаната  у  процедној  води  је  доминантно  условњено  
хемијским  реакцијама  унутар  тела  депоније  и  процеса  биоразградње  отпада. Квалитет  
процедних  вода  примарно  је  одређен  саставом  отпада  и  растворњивошћу  њетовик  
конституената . На  скоро  свим  депонијским  просторима  тенерисани  филтрат  је, без  
претходног  пречишћавања , у  директном  контакту  са  површинским  и  подземним  
водама. 

особине  процедних  вода  депоније  зависе  од  различитих  физичко -хемијских  
процеса, који  се  одвијају  у  маси  депонованог  отпада, а  то  су: оксидо-редукциони  
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1.  Темлература  ЕРА  170,1 °С  17,1 24 14,1 14,12 14 

2.  рН  вредност  ЕРАІЅО,1 8,27 8,48 7,99 7,65 7,72 

3.  ЕЈіектропрово , ивост  ЕРАІ2О,1 іЅ/cm 1042 2Ѕ90 2400 1,855 1,67 

4.  Растворени  кисеоник  ЕРА 36о,1 mg/І  3,11 0,6 2,61 1,8 2,3 

5.  Сејіинитет  ЅМ  2520 %, 0,4 17,6 1,3 0,5 1,1 

6.  Сатурација  ЕРА  360,1 % 31,3 0,7 24,9 31,7 22,8 

7.  
Суспендоване  

Мперије  VDM 010 mg/І  345 527 259 323 259 

процеси, растварање  органског  и  неорганског  материјала  у  отпаду, хемизам  С02  (који  реагује  са  солима  каЛција  и  магнезијума  и  изазива  повећање  тврдоће  процедних  вода). 
Значајан  утицај  на  квалитет  дегіонијских  филтратних  вода  имају  и  микробиолојпки  процеси  разградње  биодеградабилних  органских  супстанци . Спол,ашњи  услови  средине, температура )  влажност, притисак, брзина  ветра, атмосферска  струјања  и  руже  ветрова, као  физички  параметри  утичу  на  динамику  хемијских  и  биохемијских  реакција  и  генерисања  токсичних  супстанци . 

Поред  физичко-хемијских  процеса  и  екстерних  услова, на  састав  процедних  вода  депоније  утиче  и  низ  других  варијабилних  фактора  као  што  су  састав  отпада, деблина  тсла  Депоније, миграциони  пут  течности  и  могућност  међуфазних  слојева  да  апсорбују  и  минимизирају  загађење, услед  чега  је  веома  тептко  предвидети  реални  састав  процедних  вода. 
Анализа  узорака  депонијских  вода  са  свих  испитиваних  локалитета  указује  на  значајно  оnтерећење  воде  органским  материјама, іnто  за  последицу  има  ниску  концеатрацију  кисеоника  раствореног  у  води  и  успоставјЂање  анаеробних  услова  средине. Испитиване  филтратне  депонијске  воде  су  у  односу  на  вредности  општих  и  специфичн uх  показатела  квалитета, сврстане  у  класу  загађених  (прекорачене  су  граничне  вредности  за  класу  ІіІ/Іv koje cy дате  Уредбом  о  класификацији  вода  и  Правилником  о  опасним  материјама  у  водама). 

Поврnтинске  воде  Свињаревог  канала  1 и  2 конституисане  су  мешањем  атмосфсрске  воде  и  вода  које  настају  процеђивањем  кроз  тело  депоније  на  шта  указује  Вредности  параметара  који  су  сурогат  за  органско  оптерећење  (БПКЅ  И  ХПК) као  и  вредности  параметара  попут  сулфида  и  хлорида. Важно  је  напоменути  да  кБалитет  воде  у  оба  канала  у  великој  мери  зависи  од  количине  падавина  које  утичу  на  разблаживање . У  наредној  табели  дат  је  приказ  резултата  анализе  подземне  и  поврпіинске  воде  на  депонији  у  Новом  Саду. 

Таела  4. Резулпіа,пи  анализе  подземне  и  површиnске  воде  на  деnонији  у  Новом  Саду  
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8. расгворене  материје  ЕРА  160,1 nіg/I 5889 9725 5270 5124 5250 

д . Укупне  суее  Материје  ЕРА  160,3 mg/І  6234 10252 5529 5312 Ѕ534 

10 

биолошна  ПР  
кисеонина  пос,іе  ѕ  

Да  на  

ЅRPЅ  

ЕN18д92 
mg/І  1,9 0,3 1,7 163,8 189,8 

11.  
хеМијска  потроиЈња  

кисеоника  
LEІ  500 mg/1 15 27 12 80,3 117,3 

12.  Сулфвги  НАСН  Metod 

рп 1 
mgJt 43 55 52 6 8 

13.  Сулфиди  
HACH Metod 

qі Ti і  
g/L б  в  15 45,75 90 

14.  
HAEH Metod 

1 і  
ng/ І  34,15 • 19,26 150 31,5 98,4 

15.  
Укупан  органски  

угеНик  

5RРЅ  ІЅO 

8245:2007 
mg/І  <1 <1 <1 <1 <1 

16.  Амонијак  HACH LCK мgЈІ  3,1 25,2 0,5 28,1 30,75 

17.  Нитрати  vом  002 mgЈІ  22,3 73,3 36,3 0,76 0,75 

18.  Нигрити  vDM 003 mg/І  0,2 0,44 4,6 <0,01 <0,01 

19.  Укyпан  фосфор  VDM 004 mgjІ  9,2 2,Ѕ  7,8 1,625 2,925 

20.  ортофосфати  VOM 009 мgЈІ  7,09 1,96 5 ОЅ  6,1 7,1 

21.  Укупан  хлор  НАСН  Metod mg/І  0,04 <0,02 0,0Ѕ  <0,02 <0,02 

22.  Резидувлан  хлор  
НАСН  Metod 

рп )1 
мgЈІ  <0,02 0,02 

-  

<0,02 <0,02 <0,02 

-  

23.  Шестоеалентни  хром  
HACH Metod 

8023 
rng/І  <0,01 c0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

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

25.  Гвожђе  ЕРА  236,1 mg/І  0,8 2,6 3,0 0,9 0,7 

26.  Бвкар  ЕРА 22D,1 mg/І  0,6 0,5 0,5 <0,3 <0,3 

27.  Олово  ЕРА  239,1 mg/L 1,2 1,1 1,2 <1. <1 

28.  Никал  ЕРА  249,1 mg/І  0,5 0,Ѕ  0,4 <0,3 <0,3 

29.  Цинк  ЕРА 289,1 mgЈІ  0,17 0,30 0,17 <0,05 <0,05 

30.  І(аwлијум  ЕРА  213,1 mg/L 0,јG 0,13 0,11 <0,05 <0,05 

31.  Манган  ЕРА24З,1 mg/t <0,1 <0,1 с0,1 <0,1 <0,1 

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

33.  Калијум  VDM 008 мgд  25 237 32 <10 <10 

34.  Натријум  VОМ  001 mg/І  27 35 167 24 32 
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35.  Калцијум  VDM 006 mg/і  <20 23 31 78 45 

36.  Бар  VOM 005 mg/ <10 c10 <јо  <10 <10 

37.  Алуминијум  ЕРА 2О21 mg/ <5 <5 <5 <5 <Ѕ  

Јlегенда : 

РІ, РЗ, Р6 подземнв  вода  из  пијезометара  Рј, Р3, Рб  
К1, К2 - површинска  вода  из  Свињвревог  канала  1 и  2 

Квалитет  ваздуха  
Концентрација  метана  у  депонијском  гасу  на  биотрновима  на  новосадској  депонији, је  праћена  редовно  у  випіегодијпњем  периоду, а  посебно  у  периоду  од  2009. До  2011. године, када  су  поставл,ени  дегазатори  на  целој  површини  депоније. Гасна  анализа  је  вріпена  четири  лута  годишње, односно  по  једном  у  току  сваког  годишњег  доба. 
На  основу  рсзултата  испитивања  депонијског  гаса, констатован  је  велики  проценат  биотрнова  у  функцији . На  њима  су  детектоване  значајне  количине  метана  (О,1-59,8%). На  појединим  биотрновима  поред  значајне  концентрације  метана, измерене  су  и  повишенс  концентрације  водоник  сулфида  (на  1 1 од  95 биотрнова  у  функцији  измерено  је  виіце  од  100 ppnі  водоник  сулфида). 

депонијски  гас  је  променњивог  састава, јер  његов  састав  првенствено  зависи  од  врсте  и  својства  одложеног  отпада, као  и  микробиолошких  процеса  који  се  одвијају  у  телу  депоније . Према  испитивањима  која  су  врuјена  у  Америчкој  атенцији  за  зацітиту  животне  средине  (Tchobanogіouѕ, Theіѕen, and VіgH 1993; UЅА-ЕРА,1995.) процентуајхни  састав  депонијских  гасова  приказан  је  у  наредној  табели. Резултати  ових  истраживања  у  највећој  мери  се  слажу  и  са  истраживањима  у  другим  земњама, измсу  осталих  и  на  депонији  у  Новом  Саду  која  је  вршио  Факултет  Техничких  наука, тако  да  се  могу  сматрати  као  типичаи  састав  депонијског  гаса  и  приказани  су  у  наредној  табели . 
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Табела  5. Типичан  састаб  депонијског  гаса  коиуналних  
депонија  

компонента  % 

метан  45-60 

углендиоксид  40-60 

азот  2-5 

кисеоник  0,1-1,0 

парафивски  угловодоници  0,10 

ароматични  угњоводоници  0,20 

водониК  0-0,2 

сулфиди,дисулфиди ,меркаптани  0-1,0 

амонијак  0-0,2 

угзbенмоноксид  0-0,2 

компоненте  у  траговима  0,01 -0,6 

На  СлицИ  4. дат  је  приказ  места  узорковања , односно  гіозиција  биотрнова  на  

којимаје  вршено  узорковање  на  Градској  депонији  у  Новом  Саду  

Слика  4. Сателитски  јјu аклокације  
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У  табели  3. Могу  се  ВИДСТИ  вредности  резултата  испитивања  депонијскик  
тасова, која  су  вршеііа  од  стране  Лабораторије  за  МОНИТОИНГ  животне  и  радне  
срсдине.4  

Табела  б. Резултати  испитивања  деnонијског  гаса  

Oznaku 
bІotrnі  

IзріIіипІ  рвгамаг  

aііaHze 

. 

Oznuka меоdе: Uрuі tv* ха  uzогІсоаоје  g а  QJ.LLU5 

- 
Meіan 
сн4 

і%voi.І  

LЈgіјсдdјоkв d 
со, 

!%VoLІ  

Kіaeoіііk -  
о, 

І %voLI - 

јЈІЈепіповоКаіd 
со  

јрріпј  

Уо<јооІk-ајiјПd 
n,ѕ  

јрр  
Мегпорзеgіігсђаа  О -100% O-t00% о -Г % О -2000ррм  О- ООррм  

ѕі-і  29.06.2020. 
12,8 9,1 13,8 <5 с4 

Ѕ2-2 52,2 38,8 1,5 6 240 

Ѕ2- 29 06 ОО  
ј .14 4( б  35 З  Ѕ  93 

52-6 29.06.2020. 
33 198 <5 9 

52-N °9 06 ОО  
і  ј :7о • 45д  31,5 3,3 <5 162 

ЅЗ-6 29 06 20 О  
ј Q:5 ј • 11,7 8.1 16,4 - ) 

Ѕ3-7 
- 

9 06 ОО  
3,7 2,3 (0,3 <5 <4 

ѕЗ-к  9 06 ОО  
047 - 4,6 б,Ѕ  15,1 <5 20 

29.О6.2О2о. Ѕ3д  38,5 сО,5 <5 і 81 

Ниво  буке  

Бука  на  простору  депоније  потиче  од  рада  мајпина  за  прекривање  отпада, 
постројсња  за  трстман  отпада, постројења  за  пречипјћавање  отпадних  вода  и  од  
саобраћај  а. 

Како  на  гіостојећој  депонији  није  врnіено  мерење  буке  у  животној  средини, не  
може  сс  са  сигурн.шћу  рећи  да  ли  је  постојеће  стање  на  простору  обухвата  Плана, у  
смислу  нивоа  букс, задовоњавајуће  или  не. 

Квалитет  зегілишта  

Подацн  о  квалитету  земњиіјјта  у  границама  обухвата  плана  и  непосрсдном  
окружењу  нису  доступни  с  обзиром  да  за  предметно  земњипіте  нису  вріііснс  никаквс  
анализе. 

4. општи  и  ПОСЕБНИ  ДИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
И  ИЗЕОР  ИНДИКАТОРА  

Опnіти  и  посебни  цињеви  стратешке  процене  дефинипју  се  на  основу  захтева  и  
цињева  у  погледу  заштите  животне  средине  у  другим  плановима  и  програмима , цињева  

Пројекат  санације, рскултивације  и  затварања  дспоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІDROЅFERA DOo - 
Веобјп  

23 



заштите  животне  средине  угврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 

прикупњених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  погледу  заштите  жквотне  средине  у  плану  или  програму. 

На  основу  дефинисаних  цињева  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  

се  користити  у  изради  стратеінке  процене. 

4.1. Општи  ЦИЈБСВИ  

дефинисање  опјјјтих  циЈБева  Стратеілке  процене  3ггицаја  врши  се  на  основу  
лостојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  
из  планских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа. Олштим  цизевима  Стратепзке  
процене  угицаја  nоставЈЂа  се  оквир  за  њихову  даЈЂу  разраду  кроз  дефинисање  посебних  
цијБева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност , у  циЈју  очувања  
животне  средине  као  и  спровођење  принцила  одрживог  просторног  развоја  подручја  
пла  к  а. 

Општи  цињеви  стратешке  лроцене  угицаја  Плана  генералне  регулације  
Регионалне  депоније  и  далековода  l і O kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  ?кивотну  средину  су: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  његовог  
коришћења  са  могућностима  и  ограничењкма  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  економског  развоја, 

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

- обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађивања  

- зауставњање  дање  деградације  простора, угрожавања  и  уништавања  лриродних  
ресурса  и  добара, 

- подизање  и  јачање  нивоа  еколошке  свести , информисања  и  образовања  
становништва  о  еколопіким  проблемима  укњучивањем  јавности  у  доношење  
одлука  у  погледу  мера  заштите  ?кивотне  средине. 

4.2. Посебии  циеви  

Посебни  цињеви  стратеіnке  процене  представњају  разраду  опіјјтих  цињева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општих  циЈЂева  стратешке  процене, дефинисаних  
планских  поставки  и  концепција . 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштинским  
утицајима  плана  на  животну  средину, на  основу  које  је  могуће  донети  одлукс  које  су  у  
функцији  заштите  ?кивотне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја . 

Гlосебни  цињеви  стратеінке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације  

Регионалне  депоније  и  далековода  110 ку  између  ТС  Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  односе  се  на: 

- очување  еколошког  капацитета  иростора  и  побоЈЂшање  квалитета  животне  
средине , 

- изградњу  регионалног  система  управњања  отпадом  и  изградњу  регионалне  

депоније, 
- обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода, 
- обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолошког  третмана  отпада), 
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- искорипіћсп,с  депонијског  гаса, 
- обнавњањс  и  подизање  заштитног  зелснила  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  

општекорисне  функције, 
- санацију  дсградираних  простора  на  поврідинама  угроженим  подзсмним  водама, 

процсдним  водама  и  одлагањсм  отпада, 
- санацију  загађсности  земњињта  и  контролу  квалитста  землиіцта , 
- гlобоЈЂшањс  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењсм  емисија  из  

Технолошких  процсса  и  транспорта , 
- смањивањс  ризика  од  хемијског  удеса, тј . повсћањс  безбедности  залослених  и  

становништва  из  ближе  и  даје  околине , 
- смањење  количине  продукованог  отпада  по  становнику  који  треба  одложити  на  

депонију, 
- поболшање  квалитста  живота  становника  индиректно  nреко  санирања  

смстли nіта  и  смањења  ризика  по  здравње  њуди, 
- смањење  притиска  на  необновњиве  и  делимично  обновЈЂиве  ресурсе, као  и  

њихово  рационално  коришћење, кроз  боње  искоришћење  сировина  енергије, 
спрсчавање  настајања  отпада  (повећање  степена  рециклажс ), безбедно  
дспоновање  неопасног  отпада, 

- очување  околних  екосистема , зауставњање  процеса  дање  Деградацијс  животне  
средине, 

- успоставњање  мониторинга  регионалне  депонијс . 

4.3. Избор  иІ tдикатора  

На  основу  дефинисаних  поссбних  цијLева, врњи  се  избор  одговарајућих  
иццикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  угицаја  на  животну  
средину. Индикатори  су  всома  прикладни  за  мерсња  и  оцењивање  планских  решења  са  
становипіта  могућих  штета  у  ?кивотној  средини  и  за  угврђивање  које  неповоњне  уrицаје  
треба  сМањити  или  слиминисати . Они  представњају  јсдан  од  инструмената  за  
систематско  идентификовањс , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сатледавање  последнца . Они  су  средство  за  праћење  извссне  промснњиве  вредности  у  
проnілости  и  садашњости , а  нсопходни  су  као  улазни  подаци  за  планирањс . 

да  би  индикатори  били  ііоуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  
компарацију, неопходан  је  усаглапіен  систем  праћења  који  подразумева: 

- јединствене  показатење , 
- једииице  мерења, 
- метод  Мерења, 
- период  праћења, 
- начин  обраде  података, 
- приказивање  резултата . 
Подаци  се  прикупњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама : 

статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  заштиту, 
хидрометеоролојдким  службама, геолошким  и  геодетским  заводима, заводима  за  заштиту  природе  и  др. 

Приказ  индикатора  одрживог  развојаје  лимитиран  начином  прикулњања  и  обраде  
статистичких  података! Индикатор u одрживог  развоја  морају  бити  коринјћени  у  контајстима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 
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На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  заштwге  животне  срсдине  

( Службени  гласник  РС , бр. 37/1 1), на  простору  у  обухвату  плана, као  и  у  непосредној  

близини, релевантни  су  следсћи  индикатори : 
- годитпња  температура  ваздуха, 
-годиіјјња  количина  падавина, 
-емисија  прекурсора  озона  (СО, СНО, 
-индикатор  потрошњс  кисеоника  у  површинским  водама, 

-нутријенти  у  површинским  и  подземним  водама, 

-угрожсне  и  заштићене  врсте, 
-заштићена  подручја,  
-укупна  количина  произведеног  отпада, 
-производња  отпада  (комунални, индустријски , опасан), 

-количина  произведсне  амбалаже  и  амбалажног  отпада, 

-количине  посебних  токова  отпада, 
-количина  произведеног  отпада  из  објската  у  којима  сс  обавња  здравствена  

заштита  и  фармацсутског  отпада, 
-предузећа  овлашћсна  за  управЈbање  отпадом , 

-дспонијс  отпада, 
-количина  издвојсно  прикупњеног, поновно  искоришћеног  и  одло)ксног  отпада. 

5. ГLРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТЦАЈА  ПЛАНИРАІШХ  АКТИВНОСТИ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

ЦИЈЋ  израде  СтратеЈпке  процснс  утицаја  на  животну  средину  је  сагпедавање  

могућих  негативних  утицаја  планских  реніења  на  квалитст  животнс  средине  и  

прописивање  одговарајуhих  мера  за  њихово  смањење, односно  довођењс  у  
прихваТЈЋиве  оквирс  (границе) дсфинисане  законском  регулативом . да  би  се  

поставЈЋепи  цињ  остварио , потребноје  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процена  утицаја  варијантних  решења  плана  на  животну  средину  
са  иератіа  заштите  и  варијантно  рептење  у  случају  вереализовања  плана  

Закон  не  прописује  гнта  су  то  варијантна  решења  плана  која  подлажу  стратешкој  
процени  утицаја . 

Планом  нису  разматрана  варијантна  рсшења, али  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  

Законом  о  стратсuЈкој  процени  угицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  
разматрања  варијантних  рсіпења , у  Извештају  су  разматране  две  могуће  варијанте: 

- Варијанта  І  - да  се  План  генералне  рсгулације  Регионалне  депонијс  и  
далековода  110 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  не  усвоји ; 

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

далековода  l 10 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  усвоји  и  
имплементира . 

Утицаји  стратешког  карактера  и  укупни  ефекти  ПлаНа  на  животну  средину  

утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојећсг  стања, цињева  и  планских  рсшења, 

ограничавајуГiи  се  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  сфекте  доношења  или  

недоношења  плана. 
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Приказ  Варнјанте  ј  - неусвајање  плана  
Плански  Документ  представл,а  основни  инструмент  управЈЂања  простором . Непостојање  Плана  значи  непосгојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  акгивности  у  простору  и  његово  коришћење  уз  обавезне  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине, прописане  Стратешком  проценом  утицаја  Плана  на  животну  средину. Неусвајање  Плаnа  значи  задржавање  постојећет  тј . нултот  стања  депоније. До  сада, одлатање  отпада  није  рађено  организовано  и  по  одређеном  систему  како  се  то  ради  на  савремено  ортанизованим  депонијама. На  основу  Извештаја  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  отпада. На  основу  статистике  дневна  количина  комуналног  отлада  која  се  одложи  на  депонију  у  Новом  Саду  износи  око  650 тона, месечна  20.000 тона, што  на  годипјњем  нивоу  износи  оКо  240.000 тона. Укупна  процењена  количина  депонованог  сМећа  на  наведеној  локацијије  око  3.000.000 тона. 

Депонија  је  делимично  у  току  експлоатације  прекривана  инертним  материјалом -јаловином , што  је  за  последицу  имало  разношење  хартије  и  пластичних  врећа  по  околном  терену. Овакав  начин  рада  на  депонији  угрожава  животну  средину  и  може  довести  до  ширења  заразних  болести, а  истовремено  претставња  ругло  за  околину. депонија  ције  изграђена  у  складу  са  прописима  тако  да  на  локацији  не  постоје  инсталације  за  запјтиту  ваздуха, Земл,ишта  и  вода  од  загађења . 
Прихватањсм  Варијанте  I задр)кало  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  подразумсва: 
-недовоњан  капацитет  постојеће  депоније , 
-непостојање  регионалног  система  управњања  отпадом, 
-непостојање  мониторинга  земњишта  и  нивоа  буке, 
-векике  количине  продукованог  отпада  по  становнику, 
-лоше  стање  заІцтитног  зеленог  појаса  окО  комплекса  деіЈоније  и  др. 

Неповол.ни  угицаји  на  животну  средину  могу  се  јавити  у  новом  облику  (акцидентне  ситуације) или  се  могу  увећати  они  утицаји  који  већ  егзистирају  као  пјто  су  загађење  земл,ишта, воде  и  ваздуха  услед  нереализовања  коначног  планског  решења, којим  се  предвиђају  мере  заііјтите. 

Неусвајање  Ппана, може  за  последицу  имати: 
- недостатак  мера  и  инструмената  за  управњање  простором  на  еколошки  прихватл.ив  и  одржив  начин, 

непоштовање  оппЈтих  и  посебних  смерница  и  мера  заштите  )кивотне  средине. 

Гјриказ  Ваијанте  11- усвајање  и  имплементирање  плана   Прихватањем  Варијанте  11 створили  би  се  услови  за  побоњілање  квалитета  живота  грађана, уз  спровођење  мера  запітите  и  унапређења  животне  средине  проПисаних  Планом  и  Стратеціком  проценом  угицаја. 
Усвајање  Плана  Ііредставња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 

- Постизање  рационалне  организације  и  уређења  Простора, усклађивањем  његовог  коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима  и  са  потребама  Дугорочног  економског  развоја, 
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- обезбеђење  просТорНИХ  услова  за  реализацију  концепта  
ТрајНо  одрживог  

(уравнотсженог ) развоја  у  области  животј-iе  средине, економске  и  друштвене  

сфере, 
обезбеђење  адекватне  превенције , моНиторинга  и  контроле  свих  облика  

загађивања , 
- зауставњање  дање  деградације  простора, утрожавања  и  уништавања  природних  

ресурса  и  добара, 

- подизање  и  јачање  нивоа  еколо Lнке  свести, информисања  и  образовања  

становнијитва  о  ек0л0шкЊ1 пробзiемима  укзвучивањем  јавности  у  доношење  

одлука  у  погледу  мера  заштиТе  животне  средИне. 

5!2. Поређење  варијавтних  решења  и  приказ  разлога  за  избор  
најповоњнијег  

решења  са  аспекта  заLптите  животне  средиве  

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  СВИХ  позитивНиХ  И  
негативних  

угицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  поглавлу . 

најпрИхватЈ bивија  варијанта  у  погледу  заштите  )кивоТне  средине , јесте  она  

варијанта  која  би  омогућила  гјобоњшање  квалитета  животне  средине  
применом  мера  за  

спречавање  негаТивних  угицаја , поштовање  принципа  одрживог  развоја, као  и  

рационално  коришћење  свих  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  најповоЈ bније  варијавте  
I.у  варијанти  да  се  План  не  усвоји  и  да  се  развој  Настави  по  

досадашњем  тренду  

могу  се  очскивати  бројни  негативни  ефеtсги  xіo животну  средину  —недоволан  капацитет  

депоније, загађење  землишта, ваздуха  и  додземних  вода, нерегуларно  одлагање  

отпаднuх  материја  и  сл. 
2. У  варијанти  да  сс  План  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  

све  компоненте  животне  средине. 

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

постојеће  стање  депоније , као  и  опредењење  Града  у  погледу  будућег  управњања  

комуналним  оТпадом ), јасНо  се  може  заклучити  да  се  санација , рекултивација  и  

затварање  постојеће  депоније  (сметлишта) у  Новом  Саду  намеће  као  нужност. 

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

(усвајање  Плана  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  
далековода  110 kV 

између  ТС  Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду) представла  најповоњнију  

варијанту  са  аспекта  заштите  живоТне  средине. 

5.3. вероватноћа , пнтензитет , сЛожеНосТ, реверз lІбилност, времевска  и  просторна  

димевзија  утицаја  пзана  

У  наставку  стратепlке  процене  утицаја  извршена  је  евалуација  значаја, 

просторних  размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  
предложене  варијанте  

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

су  потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Европске  уније. 

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

просторве  размере  на  којима  се  може  остварити  угицај . Утицаји, односно  ефекти , 

планских  реіпења , према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -З  
до  +З, где  се  

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

2 



Табела  7: Критсриуми  за  оцсњивањс  Benut 
ВСЛИЧнНа  утпцаја  Ознака  OnІІC 

Критичан  Јак  негативан  утицај  
Већи  Већи  негативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  Негативан  утицај  
Нема  утицаја/нејасан  
утицај  

О  Нема  утицаја ,  нема  података  

Позитиван  +i Мањи  позитиван  утицај  
Поволан  Већи  позитиван  утицај  
Врло  поволан  Јак  позитивап  утицај  

Табела  8: Критеријуми  за  оцсњив  
Размере  утицаја  ОзІІака  

г  - - - г-- г - - 

Опис  
Ретионални  Могућ  утицај  у  простору  регије  
Општински  Могућ  утицај  у  простору  општине  
Градски  .:

•
:• : Могућ  утицај  у  подручју  града  

Локални  Лј  Мотућ  утицај  у  НекоЈ  зони  или  делу  града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  Догодити  у  стварности  такође  
представња  важан  критеријум  за  Доношење  одлука  у  току  израдс  нлака. Вероватноћа  
утицаја  одређује  сс  према  следећој  скали: 

Габела  9: Скала  за  процсну  вспов  
Вероватноћа  Ознака  Опис  
100% Утицај  известан  
Више  од  50% Утицај  вероватан  
Мање  од  50% М  Утицај  могућ  
Мање  од  ј% Н  Утицај  није  вероватан  

Поред  тога  додатни  критсријуми  се  могу  извести  према  времену  трајања  утицаја, 
односно  послсдица . У  том  смислу  могу  се  дефинисати  привремени -повремени  (П) и  
Дуготрајни  (д) ефекти. 

Табела  10: Времс  трајања  утицаја  
Ознака  ОПНС  

дуготрајни  

при  време  н  и-поврем  ен  и  

 

 

На  основу  критеријума  ііроцене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских  решења  на  цињевс  стратешке  процене  врпіи  се  евалуација  значаја  идентификованих  утицаја  за  остваривање  цилева  стратешке  процсне  утицаја. 
У  наредној  табели  дата  су  планска  репісња  у  nрсдлогу  плана  обухваћена  проценом  утицаја : 

Табела  11: Планска  репјења  у  предлогу  плана  обухваћена  проценом  угицаја  
Планско  решењс   

29 



1.  Санација, рекултивација  и  затварање  постојећихдепонијских  пола  

2.  Формирање  ноВих  депонијских  поња  

З . пречишћавање  отпадних  вода  (изгра,Цња  постројења  за  пречишhавање  отпадних  
вода) 

4. Изградња  компоствлишта  
5•  Изградња  рециклажног  центра  
б. Формирање  зеленог  заштитног  појаса  

7. Измепзтање  дела  трасе  постојећих  далековода  i io kv 

І  аџЈк Ј  

Цилеви  спу  Планска  рсшења  
І  2 3 4 5 6 7 

очување  еколоінког  капацитета  простора  и  
поболшање  квалитета  живоТне  средине  

+3 -2 +З  +З  +2 +З  +2 

изградња регионалног система упразЈвања  
отгiадом  и  изградња  регионахтнс  депоније  

+З  +3 () О  О  О  О  

обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода  
о  о  +3 О  О  О  О  

обезбеђивање  МБТ  (механичкобиолошког  
третмана  отпада) 

О  О  О  +З  +2 О  О  

искориглћење  депонијског  гаса  +2 +З  О  О  О  О  О  

обнавлање  и  гјодизање  заглтитног  зеленијта  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  оппјтекорисне  
функције  

+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  землиuіта  и  контрола  
квалитета  землиuіта  

+3 О  +2 О  О  +2 О  

поболшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем емисија из  
технолошких  процеса  и  транспорта  

+2 -2 +2 О  О  +2 О  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, Тј . 

повеГање безбедности запослених и  
становнинјтва  из  ближе  и  дале  околине  

О  О  О  О  О  О  О  

смањење  количине  продукованог  отпада  по  
становнику  кои  треба  одложити  на  депонију  

О  +3 О  О  О  О  О  

побоњuјање квалитета живота становника  
индиректно преко санирања  сметлиuіта и  
смањења  ризика  по  здравње  лудн  

+3 +3 О  +1 + +З  О  

смањење притиска на необновлиае и  
Делимично  обновЈbиве  ресурсе, као  и  њихово  
рационадно кприuіћење, кроз боле  
искоритлћење  сировина  енергије, спречавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбсдно  депоновање  неопасног  
отпада  

+3 +3 +3 +3 О  О  

очување околних  скоснстема , зауставлање  
процеса  дање  деградације  животне  средине  

+З  -І  +3 + І  +1 +2 +1 

успоставњање мониторинга регионалне  
Депоније  

+2 +3 О  О  О  О  О  

планских  оепlења  на  живОТну  средину  

30 



Табела  13 Процена  ПросТорНих  раз tера  утицаја  планских  рсшења  на  животну  средину  

ЦИЈЂСВИ  спу  Планска  репіења  
1 2 З  4 5 б  7 очување  еколоІлког  капацитета  простора  и  

побол,шање  кваЈштета  животне  средине   
Г  Л  Л  Р  Р  Л  Л  

изградња регионалног система  управњања  
отпадом  и  изградња  регионапне  депоније   

л  Р  

обезбеђивање  пречи tнћавања  лроцедних  вода  
л  

обезбеђивање  МБТ  (механичко-биолошког  
третмана  отпада) Р  Р  

искоришћење  депонијског  гаса     л  Л  
обнавјЂање  и  подизање  за[дтитног  зегиенила  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  земњишта  и  контрола  
квалитета  земњиідта   Л  Л  
побоЈЂшање  квалитета  ваздуха  у  скдаду  са  
стандардима, смањењем емпсија из  
технолошких  процеса  и  транспорта   

Л  Л  Л  Л  

смањивање  ризика  оД  хемијског  удеса, тј . 
повећање безбедности запослених и  
становнигптва  из  бдиже  И  ДаЈЂе  окодине   
смањење  количине  продукованог  отпада  по  
становнику  кои  треба  одпожити  на  депонију   

р  
побоњпјање квалитета живота становника  
индирекгно  преко санирања  сметлипјта  и  
смањења  ризика  по  здравње  њуди   

г  Р  Р  Р  Л  

смањење притиска на необновњиве и  
делимиіјно  обновЈЂиВе  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење, кроз боње  
искоришћење  сировина  енергије, слре tІавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада   

л  Р  Р  Р  

очување  околних  екосистема , зауставњање  
процеса  даЈЂе  деградације  животне  средине   

л  Л  Л  Р  Р  Л  Л  
успоставњање мониторинга регионалне  
деооније  л  л  

Табела  14 : Процена  вероваТІтоће  утицаја  планских  решења  на  животну  срсдину  и  елементе  одрживог  пазвоја  
Цињеви  СПУ  

 1 
Пла  ска  рсшсња  

2 3 4 5 б  7 очување  екојтоідког  капацитета  простора  и  
побојБпЈање  квалитета  живоТне  средине   

И  И  И  И  И  И  И  
изградња регионалног  система управњања  
отпадом  и  изградња  регионалне  делоније   

и  и  

и  
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обезбеђивање  пречишћавања  процедни  вода  

обезбеђивање  МБТ  (механичко -биоло LПКог  
третмана  отпада) 

И  И  

искори Lпћење  депонијског  гаса  И  И  
обнавЈЂање  и  подизање  заштитног  зелеинпа  на  
начин  да  се  очувају  и  повеГіају  општекорисне  
функцие   

И  И  И  В  

санација деградираних јіростора на  
повріuинама  угроженнм  подземннм  водама, 

гіроцедним  водама  и  одлагањем  отпада   

И  И  И  

санација  загађености  земњишта  и  контрола  
квалитета  земЈЂи Iпта   

В  В  В  

ваздуха  у  складу  са  побоњпЈање  квалuТеТа  В  И  В  И  
стандардима , смањењем емисија нз  
технолошких  процеса  и  транспорта   
смањивање  ризика  од  хеиијског  удеса, тј . 

повећање безбедности запослених и  
сТановнишТва  из  ближе  и  даЈЂе  околине   
смањење  количиие  продуконаног  отпада  по  
сТановнику  који  треба  одложити  на  депонију   

И  

побоЈЂ Luање квалитета живота становника  
индиректно преко санирања  сметлишта  и  
смањења  ризика  по  здравЈЂе  њуди   

В  И  В  В  В  

смањење притиска на необновЈЂиве и  
делимично  обновЈЂиве  ресурсе , као  и  њихово  
рационално коришћење, кроз боње  
искоривіћење  сировина  енергије, спречаваНе  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада   

И  И  И  и  

очување  околних  екосисТема , зауставњање  
процеса  дае  деградације  животне  средине   

И  И  И  И  И  И  И  

успоставњање мониторинга регионалне  
депоније  

В  И  

Табела  15: Процена  времеца  трајања  утицаја  планских  рвгпења  на  животну  
средину  и  

елементе  одрживог  развоја  

Цилеви  спу  Планска  решења  
1 2 3 4 5 б  7 

очување  еколоџ]ког  капацитета  просТора  и  
побојвџіање  квалитета  животне  средине   

д  д  д  д  д  д  д  

изградња  регионалног  сисТема управњања  
отпадом  и  изградња  регионалне  депоније  

д  д  

обезбеђивање  пречишГіавања  лроцедних  аода  
д  

обезбеђивање  МБТ  (механи tјкобиолошког  
третмана  отпада) 

Д  д  

искори iиГіење  депонијског  гаса   д  Д  
обнавјbање  и  подизање  зашТитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  
функциј   

Д  д  Д  д  

санација деградираних простора на  Д  Д  д  
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поврпЈинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада  
саtіација  загађености  зеМјЂишта  и  контрола  
квалитета  3емлишта  д  д  Д  
поболпiање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем емисија из  
технолошких  прОцеса  и  транспорта  

д  д  д  д  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј. 
повећање безбедности запослених и  
станоаништва  из  ближе  и  дале  околине  
смањење  количине  продукова tіог  отпада  по  
становнику  који  треба  одложити  на  депонију  Д  
побол tцање квалитета живота становника  
индиректно  преко  санирања  сметлишта  и  
смањења  ризика  по  здравле  луди  

Д  Д  д  Д  д  

смањење притиска на необновливе и  
делимично  обновјвиве  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење , кроз боле  
искоришђење  сировина  енергије, спречавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

д  д  Д  д  

очување  окОлних  екосистема , зауставлање  
лрОцеса  дал  деградације  животне  средине  

д  д  д  д  д  д  Д  
успоставјЂање Мониторинга регионалне  
депоније  

П  П  

Резиме  зtіаttајних  утнцаја  плана: 
На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаних  у  прстходним  табелама, 

закзbучујс  сс  да  имплсмснтација  плана  не  производи  стратешки  значајнс  негативнс  
угицајс  на  планском  подручју, односно  да  ће  планска  репіења  уз  Ііримену  адекватних  
мсра  заштите  имати  по3итиВне  сфсктс  на  ЖИВОТН  средину. 

5.4. Кумулативни  и  синергетски  ефеіпи  

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  15.) стратешка  процена  трсба  
да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката. Ови  сфекти  су  делом  
идентификовани  у  претходном  поглавњу, али  значајни  ефскти  могу  настати  као  
резултат  интеракције  измеу  бројних  мањих  утицаја  постојсhих  објеката  и  активности  
и  различитих  планираних  активности  на  подручју  плана. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  рспјења  немају  значајаІІ  утицај , а  некОлико  индивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  
nример  се  може  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  пораст  буке. 

Синергетски  ефекти   настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  производе  
укупни  ефскат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетски  ефскти  сс  најчешће  манифестују  код  њудских  зајсдница  и  природних  станишта. 

Идентификација  кумулативних  и  синсргстских  ефеката  планских  решења  на  животну  средину  приказанаје  у  наредној  табели: 
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Табела  16: Идентификација  могућих  кумулативних  и  синергетских  ефеката  

Интеракција  
планских  
решења  

Област  стратешке  процене  утицаја  

Улравлање  квалптсТОМ  ваздуха  
1, 3, 6 Санација. рекултивација и затварање постојећих делонијских поња, 

пречишћавање  отпадних  вода, као  и формирање  зелеког  заштктног  појаса  
имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  ваздуха. 

2 Приликом  формирања  нових  делонијскпх  пола  доћиће  до  привременог  
штетног  утицаја  на  квалитет  вазіуХа  (праtпина, издувни  гасови  услед  кретања  
механизације  и  сл.). Такође  гtриликом  експдоатације  нових  депонијских  поња  

може  доГіи  до  ширења  непријатних  мириса. 
Управњање  и  заштита  вода  

3 Изградња  Постројења  за  претишћавање  отпадних  вода  са  простора  депоније  
допринеће  спречавању  загађења  подземНих  и  поврпіинских  вода. 

3аптит2 и  коришћеіbе  земњиідта  
1, 3, 6 Санација7 рекултивација и затварањс постојећих депонијских поња, 

пречишћавање  отпадних  вода, као  и формирање  зеленог  запітитног  појаса  
имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  земњишта. 

2 Формирање  нових  депонијских  поња  подразумева  одређене  земњане  и  
грађевинске  радове  који  могу  имати  привремене  штетне  утицаје  на  квалитет  
земњишта. Ови  утицаји  престају  након  завршетка  грађевинских  радова. 

За tіпита  од  буке  
6 Формирање  зеленог  заштитног  појаса  утицаће  сс  на  смањење  ннвоа  буке. 

1, 2, 3 

- 

. 

У  фази  санације  и  рекудтивације  постојећих  депонијских  поња  иприликом  
ископа  нових  депоНијски ? поња,очекују  се  гговећани  нивои  буке, услед  рада  
механизације . .Таіође -  при  раду  Посзројења  за  пречиигћавање  отпадних  вода  
могу  се  регитовати nовећани  нивои  буке. --. 

Управлање  отпадом  
1, 2, 4, 5 Санација, рекултивација и затварање ггостојећих депонијских поња, 

формирање новнх депонијских пола, изградња компостилишта и  
рециклажног  центра  имаће  позитивне  ефекте  на  систем  управњања  отпадом. 

СтановништвО  И  лудско  здравње  
1, 2, 3, 4, 5, 6 Санација, рекултивација  постојећих  депонијских  поња, формирањс  нових  

депонијских  поња, пречишћавање  отпадних  вода  са  простора  депоније, 

изградња  компостилишта  и  рециклажлог  цснтра, формирање зеленог  
запітитног  појаса, имаhе  nозитивне  ефекте  на  здравње  становниіпво  и  
побоњшање  квалитета  живота. 

5.5. Процена  утицаја  планираких  аtпивности  на  животну  средину  

депонија  комуналног  отгiадаје  сгтецифичан  објекат  који  има  негативан  угицај  на  

животну  околину, иако  нс  постоји  дирсктан  и  тренуган  угицај  експлоатације  дспоније  

на  њудско  здравЈbе. 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  

изабраних  техничко-технолоиікиК  рсшења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  

комплексног  објекта . 

5.5.1. Ваздух  
Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  

основна  вида. Први  вид  аерозгађења  је  последица  саобраћаја  при  транспорту  
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комуналног  отnада  до  депонијског  простора . Овај  вид  аерозагађења  представња  чињеницу  која  објективно  постоји  свуда  где  постоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  може  избећи. други  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  технологијс , организационих  мера  и  сповођењем  Технолошке-радне  дисциnлине  овим  видом  аерозагађења  могуће  је  управјвати , односно  сводити  га  у  прописане  норме. загађење  ваздуха  које  се  јавња  као  nоследица  експлоатације  комуналне  Депоније  настаје  првенствено  као  последица  издвајања  депонијског  гаса, затим  подизањем  прашине  са  радног  чела  дневних  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  отпада  (лапир, пластичне  кесе  и  сл.) покренутих  ваздунјним  струјањима . 
Гасови  који  се  стварају  приликом  разградње  органских  Материја  на  депонијама  Могу  гіосредно  или  непосредно  утицати  на  околину. У  највећој  КОличини  присугни  су  метан  и  угњен  диоксид, док  су  у  мањој  количини  присутни  сумпороводоник  и  азот. Биоразградиви  отлад  органског  порекла  подлеже  аеробним  и  анаеробним  процесима  разградње. Последица  ових  реакцијаје  ослобађање  енергије  и  гасова, који  могу  имати  нсгативан  угицај  на  околину. 

Просечни  састав  деnонијског  гасаје  следећи : 
- мстан  - 55 %, 

- угњен  диоксид  - 45 % 

- и  остали  гасови  у  битно  мањим  Количинама. 
Метанје  гас  који  у  количини  5 - 15 % са  ваздухом  ствара  експлозивну  смепіу  па  је  неогіходно  предузети  све  мере  како  би  се  спречила  могућност  експлозије  и  пожара  на  депонији . Из  тог  разлога, потребно  је  вршити  контролисано  одзрачивање  депоније . 
Утицај  угњен  Диоксида  на  околину  осликава  се  и  у  томе  што  је  тежи  од  ваздуха  и  пада  на  дно  депоније, где  се  раствара  у  води, формирајући  карбонску  киселину, која  повећава  корозивност  и  киселост  процедне  воде. 
У  процесима  анаеробне  разградње  генерише  се  сумпорводоник , који  поред  токсичности , догlриноси  и  ширењу  екстремно  неnријатних  мириса  са  простора  депоније. 

Ширење  неугодних  мириса  nрати  рад  сваког  постројења  за  пречншћавање  отпаднuх  вода, што  је  последица  ослобађања  лако  испарњивих  једињења  из  отпадне  воде  и  продуката  разградње  Материја  током  пречишћавања . 
Системи  за  пречипіћавање  отпадних  вода, такође  доnриносе  ослобађању  загађујућих , аеросолних  једињења, који  се  састоје  од  ситних  честица  чврстих  и  течних  материја, диспергованих  у  тасу, формирајући  при  том, Колоидне  сисТеме. 
При  извођењу  санационо-рекудтивацион радова  на  постојећој  дспонији, аерозагађење  се  може  јавити  као  последица  рада  ангажоване  грађевинске  механизације  у  току  извођења  техничке  фазе  санационо-рекултивациони  радова. Погонско  гориво  ових  машина  је  дизел  гориво, те  се  услед  тога  у  лојачаном  интензитету  рада  може  очекивати  емисија  већег  броја  полутаната  у  атмосферу .  Специфичну  емисију  загађујућих  Материја  карактерише  ослобађање  продуката  попіуног  и  неnотпуног  сагоревања  мотора  са  унутрашњим  сагоревањем . Састав  ових  гасова  зависи  од  врсте  и  квалитета  горива, као  и  од  ислравности  самог  мотора . Процентуална  заступњеност  ових  једињења  у  издувним  гасовима  дизел  Мотора  при  пуном  радном  оптерећењу  приказанаје  у  нареденој  табели. 
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Табела  бр  17. процентуоЈlна  заступлеНосТ  појединихједињењау  uздунИД4 гасовима  

загађујућа  Материја  Садржај  (%) 

оксиди  угњеника  13,8 

оксиди  азота   0 ,5 

оксиди  супОра  0,03 

угњоВоДоНИПИ  0,5 

алдехиди  0,009 

чађ  1,00 

У  суптини  у  односу  на  саДашњи  ниво  емитовања  
издувнuх  гасова  у  току  

извођења  акационорекултивационИХ  радова  кеће  доћи  до  
значајнИјих  промена. 

знатно  повећање  аерозагађења  реално  је  очекивати  
при  формирању  заврпЈне  

форме  тела  депоније  и  сгіровођењу  техничке  фазе  
рекултивациониХ  радова  при  

наношењу  слоја  тлиновитог  материјала , дренажног  слоја  шѕbунка  и  слоја  земњишВО  

хумусног  материјала  за  бИОЛО LIЈКУ  фазу  рекултивационих  радова . Такође , при  извођењу  

наведених  радова  може  доћи  до  појаве  еглисије  праіHине  посебно  ако  се  радови  изВоде  

у  летњем  перuоду  када  је  време  углавном  суво  или  при  
ветровитом  времену. Овај  

утицај  могуГіе  јс  релативно  лако  елиминисати , планирањем  извођења  радова  у  току  

влажнијег  периода  године  или  орошавањем  радних  површина. 

5.5.2. Вода  
проблематика  затађивања  вода  (површинских  И  подземних) као  последица  

егзнстенције  и  експлоатације  депонија  комуналног  
отпада  представЈbа  један  од  

основних  крИТеријума  код  дефинисања  њеног  односа  
према  животној  средини. Оно  

пјто  је  од  првог  тренутка  јасно, а  што  се  однсси  на  ову  проблематиКу , садржано  је  у  

чињеници  да  успеінно  решење  могућих  утицаја  у  
смислу  спречавања  загађења  

повріпинскнх  и  подземних  вода  прсдставња  кЈЂучни  корак  у  
елиминисању  већине  

могућих  нежењених  утицаја  и  поспедица . 

Основни  потенцијални  загађивач  површинскиХ  и  подземнuх  вода  је  процедна  

вода  (филтрат) чије  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  
зависе  од  Великот  

броја  параметара. Дефинисање  СВИХ  ОВИХ  параметара  захтеВа  
прецизно  познавање  СВИХ  

локацијскuх  карактеристика , карактеристика  отпадног  материјала , технологије  

депоНовања  и  потупака  уnравњања  експлоатацијом . 

Концентрације  загађења  у  филтрату  су  у  функцији  од  састава  отпада, годишњег  

доба, старости  депоније  и  укупне  количине  одложеног  отпада  
и  по  правилу  вишеструко  

превазилазе  затађења  која  можемо  констатовати  у  отпадним  
водама  и3 домаћинства . 

У  филтрату  се  могу  наћи  микроорганизми  изазивачи  
цревних  и  других  обоЈbења  

КОд  јb дИ  И  животиња  (трбуііtни  тифус, дизентерија , туберкулоза , тетанус, антракс, 

разни  паразити  и  др.). 

Прилико rл  продора  процедниХ  вода  са  депоније  у  околину  
и  земЈЂиште  испод  тела  

депоније  (>подземње ) долази  до  ширења  загађујућих  материја, посебно  неорганских  

јона  и  тешко  растворњивих  органских  једињења . Смер  кретања  загађења  је  директно  у  

функцији  кретања  подземних  вода. 

дизел  мотоа  
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Решавањем  спречавања  загађења  вода  изолацијом  тела  дегіоније  (прикупњањем , каналисањем  и  одвођењем  падавинских  вода  и  на  тај  начин  константним  смањењсм  количине  процедног  филтрата  током  Времена) истовремено  се  врніи  и  заштита, односно  елиминација  могућих  загађивања  земјLишта  у  гхостексплоатационом  веку  депоније . 

5.5.3. ЗеМлиште  
Основне  карактеристикс  извора  загађења  земипјта, карактсриіпу  се  кроз  две  битне  фазе  којс  се  односе  на  период  изградње  и  псриод  експпоатације  депонијс. 
У  фази  експлоатације  депоније  загађење  земЈЂијііта  може  углавном  бити  последица  следећих  процеса: неконтролисаног  вођења  површинских  вода  отеклих  са  приступних  и  манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније, разношење  смећа  Ветром, просипање  различитих  терета, таложење  из  атмосфере  и  развејавање  услед  кретања  возила. 

Процесе  који  се  догађају  у  телу  депоније  карактерипіе  разградња  ортанских  супстанци  при  чему  се  угЈЂени  хидрати  оксидишу  до  угЈЂенс  киселине  и  водо, масноће  се  распадају  на  глицерин  и  масне  киселинс  које  се  ДаЈLе  оксидишу  до  угњене  киселине  и  воде. Распадање  беланчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  амонијум  соли  које  даЈЂе  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине . Као  nродукти  разградње  органсквх  супстанцијавЈЂају  се  угњена  киселина, минералне  соли  и  хумусне  материје  (хумусне  и  фулво  киселине  и  њихово  соли  хумати  и  фулвати). 
Управњање  ризиком  од  контаминације  тла  у  околини  и  испод  дспоније  се  постиже  применом  одговарајуће  технологије  депоновања  која  подразумева  редовно  прекривање  депоuије  унапред  припрсмЈЂеним  прекривним  материјалима  и  обсзбеђивања  водонепропусног  дна  и  бокова  тела  депоније . 

5.5.4. ука  

Саобраћајва  бука  

Саобраћајна  бука  на  депонији  настаје  првснствено  као  последица  кретања  возила  која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристикама  извора, караіПеристикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавна  брзина), условима  приступног  пута  и  општим  условима  простирања . Саобраћајна  бука  геuерисана  од  Возила  која  трансnортују  отпад  на  депонију  неће  имати  значајнијих  негатиізних  утицаја  на  животну  срсдину. 

Бука  мајаина  на  депонији  
Бука  генерисана  од  машина  којс  на  депонији  обавњају  операције  разастирања , сабијања , прекривања  отпада, ископ  и  депоновањо  прекривног  материјала  може  представЈ Lати  у  одређеним  ситуацијама  фактор  од  значаја  за  дефинисањс  могућих  негативних  утицаја. Обзиром  на  гіолазне  nретпоставке  тсхнологијс  депоновања  која  у  најнеповоњнијем  случају, с  обзиром  ua генерисање  буке, подразумева  сабијање  отпада  са  компактором  и  рад  дозера  ua ucicony прекривног  матсријала, извршена  је  анализа  меродавних  показатеЈЂа  по  следећим  принципима : 

Основу  за  прорачун  меродавне  буке  nредставЈЂају  референтни  нивои  навсдених  Машина  дефинисани  у  оквиру  стандардних  спецuфикација  произвођача ; 
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ф Подразумсва  се  истовремени  рад  машина  на  блиском  

одстојању  уз  услов  слободнаг  простирања  звука  без  физичких  

преЈlрека. 

Узимајући  у  обзир  добијене  резултате, технолотију  дегЈоновања  и  просторне  

караІперисТике  дегшније , као  и  конкретне  локацијске  карактеристике  које  се  
односе  на  

намене  ловршина  и  њиков  просторни  распоред, може  се  констатовати  да  бука  

генерисана  од  маuІина  које  обавЈЂају  потребне  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  јс  пролазног  карактера  

(завргдетком  радова  престаје). 

5.5.5. Природна  добра  
Планске  аІnивносТи  неће  имати  угицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на  

простору  у  обухвату  ллана  не  лостоје  евидентирана  загптићена  
І1риродна  добра, док  су  

за  станиште  запјтићених  и  строго  заштићсних  дивњих  
врста  NЅA 1 8 (које  се  налази  у  

непосредном  окружењу), прописане  одговарајуће  мере  за LпТите. 

5.5.6. Становни Lптво  
У  току  рада  са  оТпаДом  свидентна  је  продукција  низа  

опасних  материја  штетних  

за  здравње, као  мто  су  токсични  и  агресивни  гасови, прашина  и  др. Инсекти , глодари  и  

птице, потенцијални  су  преносиоци  инфеІсгивних  и  
заразних  болести. У  телу  депоније  

ствара  се  метан  који  је  у  одређеним  конценацијама  
формиране  смеше  са  ваздухом  

сксплозиван . 

С  обзиром  на  лланирана  реLпења, забрану  депоновања  опасног  отпада, правилно  и  

благовремено  сабијање  и  прекривање  депонованог  отпада  
инсртним  материјалом , 

санитарно  извођење  нових  депонијсКиХ  поња, механичко  биолошки  третман  отпада, 

сакупњање  процедник  вода  и  њихово  пречишћавање  на  
планираним  постројсњима , 

постаалање  биотрнова  за  одвођење  депонијсКоГ  гаса  и  његово  евентуално  

искориінћење  не  очекује  се  негативан  утицај  рада  планираних  
садржаја  на  околно  

становнинЈтво . 

5.5.7. Непокретна  културна  добра  
Планске  аІnивности  неће  имати  штетан  угицај  на  културна  добра, с  обзиром  да  

на  простору  у  обуквату  Плана  нису  евидентирана  културна  
добра. 

5.5.8. инфаструктура  

5.5.8.1. саобраhајна  инфраструІсра  
Простор  унутар  обухвата  Плана  се  ослања  на  регионални  

путНови  Сад  - Бечеј  (Р  

- 2О). Постојећи  приступни  пут  се  реконструише  и  уводи  у  
комплекс  депоније  у  

оквиру  кога  су  планиране  иНтерне  саобраћајнице , приступни  путеви  и  паркинзи . 

саобраћајно  рсшење  унугар  комплекса  депоније, дато  у  графичком  приказу  број  2 

План  намене  земњишта, саобраћаја, регулације  и у  Р  1 : 2500, могуће  је  

кориговати  у  складу  са  коначним  репіењима  комплекса  (
диспозицијом  садржаја  и  

објеката). 
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Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза) је  З )5м  и  б  м. 

Реіііење  саобраћаја  је  прилагођено  функционалној  шеми  депоније  и  обезбеђује  
еталну  реализацију. 

5.5.8.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  за  пиће, простора  обваћеног  овим  Ііланом, реі.ниће  се  преко  
планиране  водоводне  мреже  која  ће  функцпонисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  
Новог  Сада. 

планира  се  решавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  OlOOіІіm)  која  ће  се  повезати  на  постојећу  примарну  водоводну  мрежу, 
профила  О300мм, која  је  изграђена  дуж  државног  пута  ТЈА-100 и  која  представја  
доводник  воде  за  населе  Ченеј, односно, на  доводник  воде  за  потес  Немановци  
профила  O100nіm. 

Пзганирана  водоводна  мрежа  обезбедиће  потребе  водом  за  пиће  за  све  објекте  који  имају  потребе  за  истом, реализоваће  се  као  независна  водоводна  мрежа  са  свом  
припадајућом  оnремом  и  араматуром . 

Снабдевање  водом  за  противпожарну  заштиту, односно, за  технолојдке  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  
OlOOnіnі, 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  успепјно  за  противпожарне  гіотребе. 

Планира  се  реализација  бушеног  бунара  са  тірипадајућим  резервоаром , 
минималног  капацитета  І O!/ѕ, за  захватање  технолошких  вода  из  подземјЂа . Бунар  је  
опремлен  одговарајућом  хидромаиіинском  и  електро  опремом . 

Режим  и  количиНе  захватања  подземне  воде, бушеним  бунарима, биће  дефинисан  
посебним  условима  од  стране  надлежног  органа . 

Бунаром  захваћена  вода  складишти  се  у  планираном  резервоару  за  технологдку  
воду. Запремина  резервоара  је  од  100 до  15Ом , односно , према  услову  да  обезбеде  довоњну  количину  воде  за  заштиту  од  по)кара. Резервоарје  опремњсн  са  одговарајуhом  хидромапјинском  и  електро  опремом . 

Противпожарна  заштита  покрива  целокуnан  простор  депоније . 
На  лростору  радне  зоне, а  у  оквиру  комплекса  депоније, планира  изградња  прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  заштиту  са  поставлањем  одговарајућег  броја  сгЈоЈЂних  и  унутрашњих  хидраната. СпојЂни  хидранти , на  овом  делу  простора, могу  се, поред  функцијс  гашења  пожара, користи  за  прање  платоа , саобраћајница  и  опреме. 3аштита  од  пожара, овог  дела  простора )  употпуниће  се  и  одговарајућим  бројем  мобилних  апарата  за  гашење  пожара. 

На  простору  тела  депоније  планира  се  изградња  прстевасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  запЈтиту, која  сс  полаже  између  насипа  nланиране  косине  депоније  и  
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манипулативвих  саобраћајница  и  са  поставњањем  одговарајућег  броја  споЈвних  

хидраната, на  одговарајућем  међусобном  растојању. 

Планирана  водоводна  мрежа  за  технолошке  потребе  ослања  се  на  водоводну  
мрежу  за  противпожарну  заштиту  и  преко  ње  се  снабдевају  ТСХНИЧКОМ  Водом  објекти  

који  имају  потребу  за  истом  И  То  ПС  свега  лерионица  и  постројење  за  пречишћавање  

отпадних  вода. 

Трасе  планиране  водоводне  мреже  за  пиће  и  водоводне  мреже  за  противпожарну  

заштиту  и  технолошкс  потребе, прилагодиће  се  положају  постојећих  и  планираник  

објеката  и  планираној  намени, као  и  условима  који  произилазе  из  планиране  намене. 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  снабдевања  водом, на  подручју  плана, 

очувати  и  унапредити  квалитет  животне  срединс. 

Одвођење  ОТК2ДВИХ  И  ітмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, простора  обухваћеног  овим  планом, 

биће  решено  сепаратно , односно, планирају  се  одвојени  системи  за  одвођење  
санитарно-фекалних , техноло Lпких  и  атмосферских  вода. 

Плааирано  уређење  комплекса  депоније  претпоставња  реализацију  свеобухватник  
техничких  репіења , која  ће  омогућити  квапитетно  управњање  санитарно -фекалних  и  
технолошким  отпадним  водама  као  и  одвођење  атмосферских  вода, на  начин  да  се  

искњучи  могућнбст  било  каквог  загађења  подземних  и/или  површинских  вода. 

Одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  
канализационе  мреже  за  отпадне  воде, профила  25Омм, 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  објеіпи  које  је  
тешкО  повезати  на  планирани  канализациони  систем  за  отпадне  воде, исте  могу  
репіавати  локално  преко  водонепропусних  септичких  јама. 

Одвођење  технолошкик  отпадних  вода  реіuиће  се  преко  планиране  канализационе  
мреже  за  технолоіпке  отпадне  воде, профила  2ООмм, које  су  настале  прањем  опреме  и  
простора, погона  за  механич l(о-биолошки  третман  отпада  (МБТ), као  и  из  рециклажног  

дворишта. 

Прикупњене  технолошке  отпадне  воде  преко  планиране  црпне  станице  ће  се  

оријентисати  (потис  мјп. гірофила  1ООмм) према  постројењу  за  пречишћавање  

процедних  отпадних  вода. Пречишћене  технолошке  отпадве  воде, на  овом  постројењу , 

ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  кавал. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина  
решиће  се  преко  плавиране  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, профила  од  

3ОО  до  д  500мм  и  преко  два  сливна  подручја . Атмосферска  вода, пре  упуштања  у  
отворену  каналску  мрежу, биће  третирана  на  сепаратору  нафтних  деривата. Упуштање, 

на  сепаратору  третираних  атмосферскик  вода  и  упуштање  истих  у  отворену  каналску  
мрежу  планира  се  преко  црпних  станица. 

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

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атМосферске  воде  кроз  тело  

депоније, заједно  са  водом  везаном  у  комувалном  отпаду, прихватиће  се  планираним  
хоризонталним  дренажним  системом. древажни  систем  се  поставња  на  
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водонепропусну  и  нивелационо  уређену  површину, која  представња  дно  санитарне  
Депоније . дно  санитарне  Депоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  
(мах  нпв  75.89 пі.н.в ). 

Процедна  вода, прикупњена  дренажним  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора), мјп. nрофила  е250мм, за  процедне  воде  и  дање  до  nрипадајуће  црпне  станице, која  исту  трансnортује  на  постројење  за  пречипіћавање  процедних  вода. 

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

Свака  касета  саставлена  је  од  б  (шест) дренажних  по.ња  (подгсасета). Ове  
nодкасете  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  празник  подкасета  у  највећем  делу  испарити . 

Пречишћавање  процедних  отпадник  вода, предвиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  планира  реализација  постројења  за  nредтретман , односно, за  пречишћавање  процедних  
отпадних  Еода. 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  Депоније . 

Преостале  процедне  воде, пре  упуштања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
Врбак , морају  бити  потпуно  пречијдћене  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  депоннје , планира  се  ііреко  отворених  
атмосферских  ободних  канала  распоређених  око  депоније  и  преко  дренажних  цевовода, 
профила  0250пім, 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  представлају  кишне  воде  које  се  могу  без  посебног  третмана  усмерити  
према  реципијенту, односно, у  постојећу  мелиорациону  мрежу. 

Предвиђа  се  одвођење  условно  чистик  атмосферских  вода  и  вода  насталих  
снижавањем  подземних  вода, преко  постојећих  отворених  канала  у  оквиру  коМплекса  и  отворених  канапа  који  функционијлу  у  оквиру  мелиорационог  слива са  планираним  nроціирењем . 

У  цињу  заштите , надзора  и  одр)кавања, постојеће  отворене  мелиорационе  каналске  мреже, дефиниnіе  се  заштитни  појас  уз  отворену  каналску  мрежу, ширине  5.0 м, обострано  и  мерено  од  ивице  канала. У  овом  појасу  могу  се  градитиједино  интерне  саобраћајнице , које  ће, nоред  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  имаоца  јавних  овлашћења . 
Ограда  комплекса  депоније  мора  бити  мобилног  карактера  на  деловима  прилаза  отвореној  каналсгсој  мрежи, а  ради  пролаза  механизације  у  цињу  одр)гсавања  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  наредне  пројегсгнс  документације , а  према  посебним  условима  

оД  стране  имаоцајавних  овлаLпћења. 

Пројектнотехничка  документација  којаје  израђена  у  току  поступка  израде  Нлана  

представња  документациону  основу  овог  планског  документа. 

Планом  су  дати  оквирни  капацитети  анадизациоНе  мреже, док  ће  се  коначни  

капацитети , као  и  трасе  анализационС  мреже  и  пратећи  објекти  дефинисати  кроз  

израду  пројекТноТехничке  документације . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода, 

на  подручју  Плана, очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине . 

5.5.8.3. Енергетска  ивфраструктура  и  електронске  комуникапије  

снабдевагће  електричі tом  erreprHjOІu 

Планом  генералне  регулације  у  делу  снабдевања  електричном  енергијом  планира  

се  изградња  нових  капацитета  - далековода  110 kV, 20 kV водова, трансформаторских  

станица  и  пратеће  дистрибугивне  мреже  и  мреже  јавног  0светлења. Планирана  

електроенергетска  мрежа  градиће  се  подземно . Предвиђенаје  и  заuпита  далековода  110 

kV заштитним  коридором  у  коме  је  изградња  објеката  ограничена  условима  надлежног  

имаоцајавних  овлашћења . 

Сви  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  

регионалне  депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  Три  далековода  1 0 kV нзван  

комплекса  депоније, уз  напомену  да  је  реконструкцију  далековода  неопходно  извршити  

пре  почетка  било  каквих  радова  на  проширењу  регионалне  депоније  у  заштитном  

појасу  далековода . 

Потребно  је  да  се  све  ајпивности  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  поштовање  услова  

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

изградњу  електроенергетских  објеката. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Планом  генералне  регулације  у  делу  снабдевања  топлотном  енергијом  планира  се  

снабдевање  топлотном  енергијом  из  гасификационог  система  и  обновњивих  извора  

енергије . Снабдевање  из  гасификационог  система  могуће  је  са  постојеће  гасоводне  

мреже  ниског  притиска  или  из  лланиране  МРС. Постојећи  нафтовод  има  свој  заштитни  

коридор , који  износи  30п  лево  и  десно  од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозволена  

изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  остали  објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  

сагласност  предузећа  које  обавња  делатност  транспорта . Планира  се  изградња  нове  

трасе  нафтовода  дн 0I у  новом  енергетском  коридору  који  је  дефинисан  на  подручју  

Ју)кно  и  северно  од  ДП  Ај  (Е75). Постојећи  нафтовод  ДН-01 ће  остати  у  земњи  

конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  новоположене  трасе  (који  

условњавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  активирати  као  алтернативна  

варијанта  постојећег  транспортног  система . Када  се  реализује  нафтовод  ДН-0I у  новом  

коридору, изградња  објеката  у  постојећем  коридору  могућа  
је  само  уз  услове  и  

сагласност  ,,Транснафта  а.д. Панчево . 
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Коришћење  обновњивих  извора  енсргије  има  велики  угицај  на  заштиту  животне  средиае. У  окВиру  одеЈЂка  о  обновњивим  изворима  енергије  дати  су  услови  за  пасивно  и  ајпивно  коришћење  соларне  енергије , корипјћење  енергије  биогаса , биомасе  и  геотермалне  енергије . 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планкране  цињеве  у  овој  области  одвијају  са  цизвем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животј-іу  средину. Приликом  изградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  проnисане  мере  заштите  и  технички  услови  за  ову  врсгу  инсталације . 

Процењује  се  да  планиране  активности  у  вези  са  електроенергетском  и  термоенергетском  инфраструктуром  неће  имати  угицаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  животне  средине. 

Електронске  комункације  
Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронских  комуникација , изградњом  Иодземне  мреже  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникацаја . Планира  се  и  поставјњање  мултисервисних  платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  скјіопу  децентрализације  Мреже! На  подручју  плана  могућа  је  и  изградња  базних  станица  и  антенских  стубова  мобилне  телефоније  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  области  електронских  комуникација  одвијаће  се  са  циЈЂем  да  се  спречи  негативан  угицај  на  животну  средину. Уз  све  потребне  мере  запјтите, процењује  се  да  планиране  активности  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  животне  средиве . 

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Интегрални  систем  управњања  отпадом  обухвата  сакупњање, трансфер , 
одређени  третман, рециклажу, поновњену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада, на  
начин  који  неће  негативно  угицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  деLІоније  угрожавати  животі-іу  средину  зависи  највиідс  оД  
изабраних  техничко-технолошІсих  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  
комплексног  објекта. Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  решења, 
односно  спровођење  технолоіпк uх, организационих , санитарник  и  других  мсра  у  току  
експлоатацијс  којима  се  утиче  на  минимализацију  негативвих  угицаја . 

При  санацији  постојеће  депоније, пројеіповању, изтрадњи  и  експлоатацији  нове  
санитарне  депоније, обавезнојс  придржавати  се  следсћих  закона  и  подзаконских  аката: 

- Закона  о  заштити  жиізотне  средине  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
Зб/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 — др.закон); 

- Закона  о  управЈЂању  отпадом  ( Службени  гласник  рс,ј, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16, 

95/1 8 - др.закон); 

- Закона  о  амбалажи  и  амбала )lсном  отпаду  (11Слу?кбени  тласник  РС , број  36/09, 
95/1 8 

- др. закон); 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАНИЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНјІЈ( УТИЦАЈА  
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- Закона  о  процени  угицаја  на  животну  средину  (,,Сл.гласник  РС , бр.135/04 и  

36/09); 
- Правилника  о  начину  складиігпења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  

( Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- Правилника  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  ( іслужбени  

гласник  РС1 , број  56/10, 93/19); 

- Уредбе  о  одлагању  отпада  на  депоније  ( Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- Правилника  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта, скјiадиштења  и  

третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  

(Ilслужбени  гласник  РС , број  98/10); 

- Одлуке  о  уређивању  и  одржавању  депоније  (TСл. Лист  Града  Новог  Сада11 , бр. 

6/03 и  47/06 
- др. одлука); 

-Стратегије  управњања  отгtадом  за  период  20 0-20 1 9. године  (,,Сл.гласник  
Рс

, број  

29/10.), 

-Закона  о  заштити  од  буке  ( ,,Службени  гласник  
РС

, 
 бр. 36/09 и  88/10), 

-Закона  о  зајнтити  од  нејонизујућег  зрачења  (,,Слу)tсбени  гласник бр. 36/09), 

-Правилника  о  границама  излагања  нејонизујућиім  зрачењима  (,,Службени  

гласник  Рс , бр. l 04/09), 

-гlравилника  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса, врстама  

извора , начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС ; 104/09). 

На  основу  Закона  о  процени  угицаја  на  животну  средину  (і lслужбени  тласник  

Рс lІ , бр. 135/04 и  36!09) и  Уредбе  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  

гіроцена  уrицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  

животну  средину  ( Службени  тласник  РС , бр. 114/08), потребноје  спровести  лоступак  

процене  утицаја  на  животну  средину. 

Заштита  земјЂишта , подземних  и  површинских  вода  постиже  се  комбинацијом  

геолоінке  баријере  и  доњег  нелропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  

комбинацијом  геологпке  баријере  и  горњег  непропусног  слоја  за  време  пасивне  фазе, 

након  затварања  депоније . 

Контрола  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  

анализе  изабраних  парамстара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  даваће  се  

процена  стања  животне  срсдине. Систем  праћења  обухвата  следеће : 

систем  контроле  вода  (процедних , подзсмних  и  површинских ), 

- систем  контроле  депонијског  гаса, 

- оскултација  тела  депоније  (контрола  слегања) и  

- визуелни  мониторинг. 

44 



6.1. 3аштита  земњишта  
У  фази  експлоатације  депоније  загађење  земЈЂишта  може  углавном  бити  

Последица  следећих  процеса: Неконтролисаног  вођења  новршинских  вода  отеклих  са  
приступних  и  манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније, 
разношења  смећа  ветром, просипања  различитих  терета, Таложења  из  атмосферс  и  
развејавања  услсд  кретања  возила. 

Управњање  ризиком  оД  контаминације  тла  у  околини  и  испод  деігонија  постиже  
се  ггрименом  дефинисане  технологије  депоновања  која  подразумева  израду  
водонепропусног  изолационог  слоја  (од  тлиновитог  материјала  или  уградњу  хоп  
фолија  и  дренажнот  система) и  редовнс  прекривање  дспонованог  Материјала  унапред  
припремњеним  прскривним  материјалом . 

Просипање  терета  је  једна  од  могућих  акцидентних  ситуација  унутар  nростора  
депоније. Уколико  сс  све  мере  контроле  и  процеса  санационо -рекултивационих  радова  
спроводе, ова  ситуација  није  од  посебног  значаја  за  загађење  земњипгга. 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . 

6.2. Заштита  ваздуха  
Проблсматика  аерозагађења  код  дспонија  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  постојс  саобраћајни  токови  и  која  се  не  може  избећи. други  и  значајнији  вид  је  затађење  ваздуха  као  последица  различитих  процеса  који  се  одвијају  у  току  експлоатације  комуналне  депоније . Овај  вид  аерозагађења  представња  Меродавни  критеријум  за  простор  у  неносредном  окружењу  и  правилним  избором  технолотије , ортанизационих  мера  и  сповођењем  технолошкс -радне  дисциплине  ОВИМ  видом  аерозагађења  могуће  је  управњати, одНосно  сводити  та  у  прописане  норме. загађење  ваздуха  које  сс  јавња  као  последица  експлоатације  
комуналне  депоније  настаје  првенствено  као  последица  издвајања  депонијског  гаса, затим  nодизањем  прашинс  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  летњих  дана  
доЈіази  и  до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  труЈЂења  који  је  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  вріди  у  хали, прашина  и  непријатни  мириси  углавном  су  ограничени  на  
њену  унутрашњост . 

У  цињу  заштите  Ваздуха  предвиђсне  су  следеће  мере  заштите : 
- у  објекту  хајіе  треба  користити  природну  и  вештачку  вентилацију ; довод  

свежег  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  непријатних  мириса  ће  

бити  сведени  на  минимум  и  оіптећења  рекултивисане  депоније  ће  бити  спречена. 

спањивањем  биогаса  на  високотемпературној  бакњи  ће  се  смањити  емисија  СН4, као  и  

негативан  утицај  на  озон ; 

- у  цињу  смањења  емисије  депонијсксг  гаса  у  ваздух , озбињно  размотрити  

опцију  искоришћења  депонијског  гаса  у  цињу  комбиноване  
производње  слектричне  и  

топлотне  енергије  коришћењем  гасних  турбина  и  измењивача  топлоте; 

- свакодневно  прекривање  одложеног  отпада  слојевима  инертног  

материјала  на  тслу  девоније  у  цињу  смањења  емисије  неугодниХ  мириса; 

у  цињу  сnречавања  појава  велики ? количина  прапЈине , нарочито  лети, 

саобраћајне  површинс  и  сВи  бетонски  платои  морају  середовно  поливати  водом; 

3елени  заојтитни  појас  око  комплекса  депоније  треба  да  садржи  у  највећем  

проценту  високо  дрвеће, врсте  отпорне  на  неповоњне  угицаје  средине , и  да  буде  

различите  висине, разгранатости  и  вегетационог  опсега. 

6.3. Заштита, унапређење  и  управњање  квалиТеТо 4 вода  

Караіперистике  локације  (у  геолошком, хидрогеолошком  и  геоморфолошкрм  

погледу), садапіње  стање  депоније, планирани  санациони  и  рекултивациони  радови  

захтевају  да  се  лосебна  гіажња  посвети  карактеристикама  основног  загађивача . Основни  

потенцијални  загађивач  површинских  и  подземних  вода  је  процедна  вода  (филтрат) 

чије  квалитативнс  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  броја  параметара . 

Заштита  вода  подразумсва  примену  следећих  прописа: 

3акона  о  водаМа  (,,Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  

95/1 8 -др! заксн), 

- Уредбе  о  граничним  врсдностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  

роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр! 67/1 1, 48/12 и  1/16), 

Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритстних  и  приоритетних  хазардних  

супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  

гласник  FC, број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  

подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизањс  (,,Службени  гласник  
РС  број  50/12), 

- Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  

и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода 
 (,,Службени  

гласник  РС , број  74/1 1), односно  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 
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На  депонији  ће  се  спроводити  Технички  услови  који  обсзбеђују  да  површинске , подземне  и  падавинскс  воде  са  околНих  Површина  или  са  подручја  ван  Депоније  не  Долазс  у  контакт  са  телом  Депоније . 
Планским  решењем  предвидети  мониторинг  и  контролу  Током  периода  сапације  депоније  и  након  затварања  дегіоније, како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  загађујућих  Материја  на  подземне, површинске  воде  и  земњиштс, а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  дегіотІије . 
Одговарајућом  водонепропусном  Подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  процедну  воду  и  изолацијом  дна  депонијс, мора  се  спречити  инфилтрација  процсдних  вода  у  подземне  издани. 

Обезбедити  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комплетно  пречишtіавање  тсхнојіошких  отпадних  вода  дспоиије  на  уређају  за  nречипјћавање  у  оквиру  комплекса, пре  испуштања  у  реципијент . 
Забрањено  је  на  околно  земјт,кпјте  и  у  ПОдЗеМне  воде  уношење  опасних  и  штетних  Материја  и  осталих  загађујућих  материја  које  Могу  да  угрозе  квалитст  (хеМијски  статус) тј . Узроковати  физичку, хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промсну  вода  у  складу  са  чланом  97. Закона  о  водама, као  и  испупјтање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  атмосферских . 
Неопходно  је  обезбедити  да  се  спречи  било  какво  изливање  нспречишћених  атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  дспоније  у  мелиорационе  и  друге  отвореuе  каналс. 

Предвидсти  сспаратгји  тип  интерне  канализационе  мрсжс  комІілекса  депоније  посебно  за  сакупњање  и  одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода, посебно  за  сакупњањс  и  одвођењс  технолошких  отпадних  вода  (nроцедне  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  1ј  класи  воде  могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију, мелиорациони  канад  за  одводњавањс  и  др., путем  уређепих  испуста  који  су  осигурани  од  ерозијс. 
За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  3алрланих  површина  (манипулативни  простор  и  паркинг), пре  улива  у  рсцигјијет, планирати  одговарајући  предтрстман  (сепаратор  ула, таложник). 
Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  са  отпадм, Морају  се  усмерити  на  постројење  за  нречишћавање  Процедних  отпадних  вода  депоније. 
Санитарнофекалне  отпадне  воде  Могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  градски  УпоВ. 
Технолошке  отпаднс  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажиог  дворишта, могу  се  испуllітати  у  јавну  канализациону  Мрежу, према  условима/сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа, уколико  се  одабраноМ  технологијом  пречисте  до  квалитета  Прописаног  табелом  1, прилога  2, Глава  IH, Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  тј . у  складу  са  саниТарн0 техничким  условима  за  испуілтање  
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отпадних  вода  у  јавну  канајіизациопу  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  

приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  

вредности  дате  Уредбом  о  граничним  врсдностима  приоритетних  и  

приоритетник  хазардних  супстанци  које  загађују  површинскс  воде  и  роковима  за  

њихово  достизање . 
достизање  граничних  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 . 

техноЈіошке  отпадне  воде  из  погсна  за  механичко -биолошки  третман  се  могу  

испуџпати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  уколико  се  предвиди  
адекватан  

предтретман  кОјим  ћс  се  постићи  кгзаЈіитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоГлавЈЂу  

44. Граничне  вредности  еМисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  

третман  отпада, Прилога  2, Глава  І, Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  

граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  рОкОвима  за  

њиково  достизање . 
Технолопiке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  простора  и  из  

рециклажног  дворишта  се  могу  испуіптати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  

само  након  КОМПЛСТНОГ  пречишћавања  ва  уређају  за  пречиш hавање  отпадних  

вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  мора  

најмање  испуНити  граничне  вредности  емиснје  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога , Глава  

11 Уредбе  о  граничнuм  вредностима  емисије • загађујућих  материја  у  

воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетник  и  приоритетних  

хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  
граничним  

вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардник  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  

друг l4 отворен  канал. 

За  планирану  рециркулацију  пречишћених  процедних  вода, неопходно  је  у  

оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонеnропусну  ретензију  довоњне  

запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  мора  бити  

заштићена  од  атмосферскик  угицаја. 

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  осматрачкик  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  скгiаду  са  хидрогеолошким  карактеристикама  простора. 
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Забрањено  је  у  гіовріііинске  и  подземне  воде  уношење  огіасних  и  штетних  
материја  које  могу  угрозиТи  квалитет  (еколошки  статус) тј. узроковати  физичку, 
хемијску, биолопіку  или  бактериолоптку  промену  вода  у  сіспаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  Водама. 

Забрањено  је  Водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  
водотоке, претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (Ііредтретман , гіримарно , 
секундарно  или  терцијално), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  
вредности  Јсвалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  врсдностима  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  поврпЈинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  50/12). 

3абрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  Материја , односно  
узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 

6.4. 3аштпта  од  буіе  
Бука  и  вибрацијс  сејавЈјају  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  следсћим  мерама  заштите: 
подизањем  заінтитног  зеленог  појаса  око  депоније, 
техничком  исправнопјћу  мсханизације , машина  и  урсђаја , 

- смештањсм  извора  буке  у  затвореве  објекте. 

6•5! 3аштнта  од  отпадних  Материја  
Поступање  са  отпадним  Матсријама  треба  ускладити  са  Законом  о  управлању  

отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/1 8 - Др.закон) и  подзаконским  актима  која  проистичу  из  овог  закона. 
На  основу  Правилника  о  условима  за  поставлање  посуда  за  сакупњање  отлада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  19/2011 и  7/2014) утврују  се  број , Места  и  технички  услови  за  поставлање  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 , 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). 
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Санитарана  депонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  
дспонија  

неопасног  отпада. Уредбом  о  одлагању  отпада  на  дспоније  чланом  13 прописано  је  који  

се  отпад  може  одпагати  на  депонијама  отпада. 

Отпад  који  се  одлаже  на  различитим  класама  депониј  траба  да  ислуњава  

граничне  вредности  параметара  према  листама  параметара  за  
испитивање  отпада  за  

одлагање  утврђеним  посебним  пролисом  којим  сс  уређују  категорије , испитивање  и  

кnасификација  отпада  ( у  дањем  тексту: траничне  вредности  параметара  за  одnагање  

отпада). 
На  депонију  неопасног  отпада  одЈгаже  се: 

L комунални  отпад; 
2. неопасан  отпад  било  ког  порекла  који  задовоњава  граничне  

вредности  nараметара  за  одлагање  неопасног  отлада; 

3. чврст, нереактиван  опасан  (солидификован ) чија  је  процедна  вода  

еквивалентна  са  оном  за  неопасан  отпад  из  тачке  2 овот  става  и  који  

3ад0в0лава  граничне  вредности  параметара  за  одлагање  опасног  отпада  
на  

депоније  неопасног; 

У  наредној  табели  дате  су  пnаниране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  

депонији  на  одлагање , према  Каталогу  отпада  утврђеног  према  гіравилнику  о  

категоријама , испитивању  и  класификиацији  отпада  (,1службени  гласник  РС  бр. 

56120 ј 0 и  93/2019) 

Табела  1 . Вланиране  врсте  отпада  који  ће  се  г-ірихватати  на  депонији  на  
одлагање, 

тпада  
т-.-.--  -------- . - 

Назив  матсрпјала  
Ипдексни  број  

Отпад  од  бињног  
ткива  

02 01 03 

виодеградабилнл  
оптаД  

20 02 01 

Остали  
нсбиодеградабилни  

отпад  

20 02 03 

Мешани  комунални  
отпад  

20 03 oі  

Отпад  са  пијаца  
20 03 02 

Остаци  од  чишћења  

ул  и  ца  

20 03 03 

Кабасти  отпад  20 03 07 

Биодеградабилни  отпад  са  њива, из  вртова , паркова  и  гробња  прикватаће  се  на  

одлагање  До  изградње  компостили LHта  и  постројења  за  третман  биоразградивог  отпада. 

Предвиђено  јс  да  се  зелени  отпад  третира  на  компостИлиШТУ , док  ћс  начин  за  

третирање  осталог  органског  отпада  бити  дефинисан  проје lпом  за  Регионални  центар  

за  управЈЂањс  отпадом. 
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Кабасти  отпад  ће  се  Прихватати  на  одлагање  док  се  не  изгради  Рециклажно  Дворипіте  у  коме  ће  се  отпад  привремено  складиштити  у  цилу  далег  третирања .5  

6.6. Заштита  од  акцидената 6  

На  простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају: 
пожаре, који  могу  бити  изазвани  спонтаним  сагоревањем , непажњивим  руковањем, или  намерним  подмстањем ; 
експлозије  депонијског  гаса  и  ваздуха ; 
Клижење; 

нестабилност  отпада  на  депонији ; 

акциденте  са  опремом /возилима  у  радној  зони; 
- акциденте  са  возилима  током  транспорта  отпада ; 

појаву  опасног  отпада; 

блокирање  система  за  одвођење  и  прераду  гаса. 

Све  наведене  удесне  ситуације  у  мањој  или  већој  мери  Могу  бити  узроци  негативних  утицаја  на  Животну  стредину. 
Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  Депонији  прсдставла  реалну  Могућност  чија  је  вероватноћа  појавливања  утолико  мања  уколико  сс  Тсхнологија  Дспоновања  приближава  Поступцима  Прописаног  санитарног  депоновања , Најчејuћи  извори  пожара  

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварањадепоније  у  Новом  Саду, ТЕНNОНјDRОѕр  DOO - Нсојп  
- Акцнденти  (удсси)-догађаји  на  нивоу  олератора , процесног  постројења , (I а6рике  u Lnupe, који  доводс  До  ванредне  ситуације  са  и  без  последица  по  њудско  здравње, животну  средину  и  материјална  добра. - Вулнерабилно  (повредивост) 

- Повреднви  објекти-сви  на  удес  осетЈЂиви  објекти  на  индустријском  Комплексу  ипи  іііHpe, укњучују1 и  њуде, лривредие , комуналне  и  стамбене  објекте, Привредна  и  природНа  добра, као  и  супстрате  животне  средине. 
- Хазард  (опасност)- свака  ситуација  која  нма  потенцијал  да  изазове  повређивање  и  uЈтету  по  здравње, ЖИВОТНУ  средину  и  материјална  добра. 
- Хемијски  акциденти - акцидентu у  које  су  укЛуЧене  хазардне  материје . 
- Одговор  на  удес-скуп  мера  и  лоступака  који  на  основу  анализе  последица  и  процене  ризика, а  у  складу  са  планом  заuітнте  у  случају  хемијских  удеса, еба  да  зауставе  и  изолују  хазардни  (опаснн) процес, ограниче  ефекге, минимизирају  последице  и  саннрају  стање. 
- Опасне  и  шТеТне  материје- гасовите, течне  или  чврсте  материје  настале  у  процесу  производње , при  ултребп, промету, превозу, ускладнпЈтењу  и  чувању  и  које  могу  својим  особинама  угрозити  живот  и  здравње  њуДи  ИЈІјI животну  среди nу, као  и  спровиве  од  којнх  се  производе  опасве  материје  и  отпадн, ако  имају  особине  тих  материја. 
- Превенција- скуп  мера  и  поступака  на  нивоу  општих  лостројења, индустријског  коплекса  и  шuре  заједнице, који  uмају  за  цнњ  спреіlавање  настанка  удеса, смањнвање  вероватное  настака  удеса  и  минимизирање  последица . 
- Прнхватњивост  ризика- прихватњив  јс  онај  ризик  којим  се  може  управњати , односно  код  кога  су  могуће  лоследице  по  здравње  њуди, животну  средину  и  матернјална  добра  сведеве  у  гравице  прнхватњивости  - Процена  ризика- процес  којим  се  одређује  значајност  ризика  на  основу  вероватвоће  настанка  удеса  и  могућих  последица . 
- Управњање  ризиком- представња  мере  и  посТупке  Лревенције , припреме  И  Одговора  на  удес, као  и  савацију  стања  у  цињу  смањивања  ризИІ(а  И  стварања  услова  под  којим  ризик  може  да  буде  прихватњив . 
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су: самозаііалење  одређених  врста  депонованих  материјала , одређене  природне  појаве  

(сунце, атмосферско  електрично  пражњење), намерно  и  случајно  палење  смета  као  

последица  непрофесионалног  управлања  радом  депоније , варнице  услед  рада  мапlина  

или  трења  металног  отпада  Последице  овако  изазваних  
по)кара  су  загађења  ваздуха  и  

тла  као  и  могуће  уништсњс  флоре  у  ситуацијама  када  се  
гіожар  са  депоније  пренесе  на  

заuјтитни  појас  или  околни  простор . 

ПоврпЈински  пожари  на  дспонији  се  гасе  кориићењем  изграђеног  

противпо )карног  система  -іa самој  депонији  чиме  се  најчеілће  подразумева  разастирање  

запаЈЂеног  материјала  и  његово  поливање  водоМ  из  
противпожарног  система  или  

цистерни . Уколико  су  пожаром  захваћени  дубли  
делови  депоније, неопходно  је  

приступити  изолацији  тог  дела  депоније  прекривањем  са  већим  
количинама  прекривног  

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  nроцссу  декомпозиције  

одложеног  отnада. Са  становитлта  могуће  експлозије  свакако  је  
најопасније  стварање  

следећих  гасова: метана  (СН4), углснмоноксида  (СО), сумгіорводоника  (Н2Ѕ) и  

амонијака  NН3). 

Основни  услов  који  се  мора  ноштовати  у  смислу  минимизирања 
 појаве  пожара  и  

експлозија  је  услов  прописане  технологије  дспоновања  са  
прекривањем  депонованог  

материјала , односно  0 национо-рекултивацион uх  радова, као  и  израда  поузданог  

система  за  дегасацију  депонијс . Порсд  наведеног  веома  је  важно  адекватно  одржавати  

простор  око  тела  депоније  (сакутіњање  расутих  материјала , редовно  кошење  траве  и  сл). 

Блокирање  система  за  траНспорТ  и  сагоревање  
депонијскот  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  

nојаве  експлозије . Појава  блокирања  се  евидентира  проблемима  
на  бакли, или  

престанком  и  смањеним  интензитетом  пламеНа  на  бакњи. физичким  прегледом  се  

утврђује  оњтећење  и  оштећено  место  се  поправња  или  
премошћава . 

зачепЈЂење  у  биотрновима  се  иожс  десити  услед  уласка  
муња  или  затварања  

перфорација  током  година. Гірописаним  мониторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  
и  

утврђеНа  зачепњености  биотрна  се  може  прочистити  удувавањем  ваздуха  гіод  

притиском  или  угискивањсм  воде  такође  под  гіритиском . Утврђене  запушености  или  

физичке  неправилности  у  биотрну  (настале  током  рада  
булдожера) могу  се  утврдити  и  

мобилним  камерама  које  се  спуњтају  у  биотрн  и  снимају  његову  
струіпуру. У  случају  

физичке  деструкције  биотрна  откопава  се  и  замењује  се  или  
се  у  близини  формира  

нови  биотрн . 

6.7. Заштита  од  јовизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Заппиту  од  затечених , реконструисаних  и  нових  извора  нејонизујућих  
зрачења  

спровести  у  складу  са  3аконом  о  заіЈЈтити  од  нејонизујућих  
зрачења  (,Службени  

гласник бр. 36/09) и  припадајућим  му  правилницама : Правилник  о  границама  

излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  РС , бр.IО4/09) и  Правилник  о  

изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса , врстама  извора , начину  и  

периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  
гласник  РС ; 104/09). 

Ради  заштите  становниЈ-птва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  

услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  
радним  процесима  и  

успоставити  систематску  контролу  радиоактивне  
онтаминације  животне  срсдине. 
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6.8. Заштита  природніјх  добара  

У  нспосредном  окружсњу  Рсгионалног  цснтра  свидентирано  јс  станиште  
заштићених  и  строто  зајдтићених  дивњих  врста  NЅA 18 у  окВиру  кота  није  дозвоњено  
иопујнтањс  непрсчишћсних  и  непотпуно  прсчишћених  отпадних  вода, складиппење  
опасних  материја, одлатањс  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, узимање  
земњишта  за  радове  на  депонији, као  Ни  обавјњање  активности  које  нису  у  складу  са  
очувањсм  интегритета  станишта  и  постојећик  природних  Вредности . У  појасу  од  200м  
од  навсденог  станишта  лројектним  решењима  максимално  обезбедити  примену  мера  
заштите  станишта  запјтићсних  и  строго  запјтићсних  дивњих  врста  од  утицаја  загаl)ења, 
свстлооти  и  буке. Овим  планом  су  у  цињу  заштитс  станиіпта  NЅA 18, a y његовој  
заштитној  зони  око  планираних  садржаја  Регионалнот  центра, дсфииисани  зелени  
запјтитни  појассви . 

У  оквиру  комплекса  Рсгионалнот  цснтра  дсфинисани  су  следсћи  услови: 
услов  за  проширење  тела  депоније  је  да  се  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подзсмне  воде, уз  примену  савремених  грађевинско -
техничких  решсња  и  најбоњих  доступних  техника  којима  се  спречава  
продирање  загађсних  вода  са  тсла  сметлишта, система  одводних  канала  и  
прсчистача  у  окру?кење, 
не  планирати  грађевинско -тсхничка  и  друга  репіења  којима  се  трајно  
наруіаавају  карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  интсгритет  
станишта  и  опстанак  заштићених  и  строго  заштићених  дuвњих  врста, 
планирање  динамике  коришћења  простора  за  изградњу  Регионалног  центра  
вршити  фазно, коришћење  забарсних  површина  размотрити  у  последњој  
фази  планирања  Регионалног  цснтра  и  
постојеће  забарене  површине  у  обухвату  плана  и  уз  његове  рубове, које  нису  
у  фази  кориіпћења  за  изградњу  тсла  депоније  и  других  садржаја , очувати  у  
максимално  могућој  мсри, кроз  спречавање  њиховог  засипања  и  затрпавања . 

Планирањс  заштитног  зсленила  вршити  у  складу  са  морфолош iсим  и  
хидролошким  карактеристикама  тсрена; 

план  озелењавања  припремити  на  основ  фитоценолопјких  снимања: 
ппавњеност  терсна  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта), 
Високо  зсленило  садити  духс  виідих  рубних  делова  депресије , а  уiiутар  
депресије  очувати  исконску  вегстацију  коју  треба  одржавати  редовним  
кошењем, 

фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  
коришћења  инвазивних  врста, 

- пјто  већи  процснат  постојеће  аутохтоне  вегетације  задржати  на  поврідинама  
где  се  неће  вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратсћих  
активности , на  простору  чија  је  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  
поврілинамаје  очувати  до  момента  отпочињања  радова . 
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Забрањсно  је  упуштање  непречишћених , односно  недовоѕњно  прсчишћених  

отпадних  вода  у  водопријемник . Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  

правилима  одвсђења  и  пречишћавања  отпадних  вода  и  према  захтевима  Уредбе  о  

граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  води  и  роковима  за  њихово  

достизање  ( 1Службени  гласник  РС1  бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

динамику  контроле  угрожавајућих  параметара  у  подземним  водама  планирати  
зависно  од  осетливости  подручја  на  загађивање . Поставити  најмање  један  пијезометар  

према  станишту  заштићених  и  строго  заштићених  дивл.их  врста. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  онемогући  приступа  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  хсрбиворе  и  изложити  их  ризику  од  
тровања). 

Приликом  поставњања  стубова  далековода , користити  најмању  неопходну  
површину  за  поставјЂање  стопе  стубова  и  околно  барско  земјЂипјте  након  радова  
вратити  у  првобитно  стање. 

6.9. загптита  културних  добара  

Обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова, у  складу  са  чланом  109. Закона  о  
културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  71/94, 52/1 і  - др. закон, 99/1 1 - др. 

закон  и  6/20-др.закон) да, уколико  приликом  извођења  земланих  радова, уну-гар  целог  

обухвата  плана, наиђе  на  археолошко  налазиштс  или  археолошке  предмете, одмах  без  
одлагања  зауставе  радовс, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  и  да  одмах  о  
налазу  обавесте  Завод  за  заштиту  сnоменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.10. заштита  зелепила  и  зај.дтита  зеленилоі  
Савремена  депонија  по  уређености , треба  да  представла  простор  са  елементима  

уређења  слободних  површина  који  се  примењују  код  већинс  индустријских  комплекса . 

У  односу  на  величину, поједине  намене  унутар  деnоније, стране  свста, природне  
факторе  и  околне  просторе  потребно  је  успоставити  баланс  и  принципе  уређења. 

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

хортикултурно  уређењс  на  улазном  дслу  и  око  објеката  делоније, 

- фиторемедијацију  сегмената  одлагања  и  
- подизај-ње  зеленог  за Lгттитног  појаса. 

Хортикултурно  уређење  планира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката : 

управне  зграде, кале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  лростори , 

платои  и  рецикла)кна  дворишта  потребно  је  да  су  међусобно  одвојени  високим  дрвећем  

и  живим  зеленим  оградама! декоративно  зелснило  планира  се  уз  управну  зграду. дуж  

саобраћајница  и  паркинга  планирају  сс  дрвореди  од  високе  лишћарске  вегетације . 

дрвореде  поставити  у  складу  са  положајем  инфраструтурних  коридора . Травњаке  
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засновати  од  ОТПорНих  врста  трава  и  рсдовно  их  одржавати  (заливање, кошењс 5  прехрањи  вањ  е). 
Фиторемедијација  ссгмената  одлагања  је  један  од  Начина  биолошке  рекултивације  простора  за  депоновање  отпадака . Вегетациона  простирка  мОже  бити  у  виДу  евапотранспирационе  простирке  која  служи  за  спречавање  контаката  падавинских  и  површинских  вода. Зел)астс  биЈLке  И  Траве  у  многоме  могу  да  умање  ширење  штстних  материја. 

Фиторемедијациона  ггростирка  обухвата  комбинацију  приземне  вегетације  и  дрвећа, са  функцијом  спрсчавања  отицања  вода  и  разлагање  контамината  (мстаболизам  бил)ака  и  микроорганизама  који  живе  у  ризосфери  дрвећа). дрвеће  својим  сксудатима  корена  разлажс  wтетне  материје  и  метаболизује  Их. 3ењасте  бињке  у  свом  ткиву  задржавају  Тегдке  метале. Коренов  систем  мора  бити  у  контакту  са  отпадом, а  повећањем  његове  дубине, повеhава  се  и  слој  чистог  зсмњишта . 
Рекултивација  ггодразумева  комгтлекс  мера  заштите  животне  средине  која  има  за  цињ  да  сгтречи  ерозију  површине, неконтролисано  разношење  отпада, псремећаје  у  декомпозицији  отпада  и  издвајању  гасова, као  и  Неравномерно  слегање  Тсрена. Поступак  рекултивацвје  подел)ен  је  на  техничку  и  биолошку  фазу. У  фази  техничке  рекултивације  се  на  прстходно  формирани  терен  Наноси  слој  ОДговарајуІег  супстрата  (наношење  новог  педолошког  слоја  на  супстрат  оД  депонованог  материјала  запітићеног  вОдоПропусјом  глиНом  и  сл.), са  цињем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  вегетацијс. После  депоновања  отпадака  врши  се  засипање  земл)ом  и  нивелисање  у  благом  нагибу  ради  одвођења  вигдка  атмосферске  воде. Најбол)а  је  Мсшавина  песковитог, глиненог  и  хумусног  Материјала. 3емња  за  засиПање  се  узима  са  nозајмишта, али  је  потребно  водити  рачуна  да  се  не  Деградира  само  позајмиште . ОргаНске  материје  Подлежу  декомпозицији  и  лаганој  стабилизацији . Процес  минерализације  у  депонији  Траје  до  гдесТ  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  Покретањс  педологјјких  nроцеса. Биолошка  рекултивација  започињс  како  је  предвиђеНо  одмах  по  завршеној  техничкој  рекултивацији . С  обзиром  да  се  сства  семена  може  обавити  на  Почстку  или  на  крају  вегетационог  периода, активности  претходне  фазе  треба  ускладити  са  тнм. Ливадска  вегетација , у  условима  правилне  неге, обезбеђује  континуирану  покровност  површине  земњигдта, као  и  равномерну  Покровност  слоја  по  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  Годинјњих  циклуса  одумирања  и  обнавл)ања  вегетације  обогаћује  хумусном  комлоне uтом  која  се  затим  повезује  у  органо  минерални  Комплекс. 

ЗатравЈbивање  новоформираних  површина  (заврнніи  планум  и  косине) извршиће  се  травном  смепјом  витегодишњих  трава  (енглески  њуњ, обична  ливадарка , јежевица, црвени  вијук, зубача , жуТи  звездан). 
Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  општој  Концепцији  везивања  новоформираних  поврпіина  веГетацијом . Касније  је  могуће  размишњати  и  о  промени  
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културс, нгго  зависи  оД  будуће  намене  Трстиране  површинс, али  способност  

самообнов fbивости  омогућује  опстанак  травнот  покривача  и  после  наведснот  псриода. 

Нове  објекте  намене  која  није  компатибила  депонији  могуће  је  градити  тек  

након  десет  година  од  затварања  депонијс, а  према  будућој  планском  документацији  

која  ће  бити  рађена  за  овај  простор. Пре  озелењавања  и  изградњс  објеката  потребно  је  

обавити  педолопјко , теохемијско  и  геостатичко  мерење . 

По  функцији , положају  и  величини  површина  у  границама  
депоније  на  западном  

делу  подручја  плана  планира  се  подизање  интензивнијег  зсленог  заLдтитног  појаса  око  

200м, на  јужном  око  8ом, са  севернс  стране  око  40м  и  заштитно  зеленило  са  источне  

стране  ширине  чак  преко  400м. На  овај  начин  је  предмстни  комплекс  Максимално  

заштићен , тако  да  не  постоји  могућност  било  каквих  угицаја  садржаја  депоније  на  

окружење . 
зелени  заштитни  појас  формиран  у  виду  прстена, треба  да  садржи  у  највећем  

проценту  високо  листопадно  дрвеће, затиМ  средње  високо  и  високо  шибfbе  и  мањи  

процснат  четинара . Овде  треба  да  су  заступњене  врсте  отпорне  на  неповоЈ bне  утицаје  

средиве  у  складу  са  анализом  педоло nіког  супстрата  и  нивоа  подземних  вода  на  овом  

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  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  заLUтитног  

појаса  (зеленог  прстена) око  деnоније, чија  је  основна  улога  заштита  станипЈта  

заштићених  и  строго  заLптићених  дивњих  врста  које  се  налази  у  непосредном  

окружењу . Планира  се  садња  високс  лишћарске  вегетације  која  ће  бити  распоређена  у  

зависности  од  просторне  организације  и  п03иције  објеката  и  инфраструктурних  

садржаја. Прилазе  и  улазе  могуће  је  нагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  

слободних  зелених  поврnіина  попунити  високом  ВегетацијоМ  у  највећој  могућој  мери. 

Учспіће  зсленила  у  овој  зони  треба  да  буде  минимум  20%. 

У  цињу  заштите  биодиверзитета  аграрних  nовршина  и  квалитета  животне  

средине, ради  спречавања!смањења  ширења  буке  и  емисије  загађујућих  Материја  у  

околни  простор , неоnходно  је  подизање  заштитнот  зеленила  унутар  граничног  дела  

обухвата  планског  простора. ПриликоМ  подизања  заLвтитног  зеленила  са  улогом  

вишефункционалног  пуфер  nojaca потребно  је  следеће: 

- зелене  •површине  повезати  у  целовит  систем  зеленила, уз  одговарајућу  

разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегстације  

заштитних  појасева ; 

- учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  најмање  20% (оптиМално  

ЅО%), а  примену  четинарских  врста  (максимум  20%) ограничити  само  на  

интензивно  одржаваним  зеленим  површинама  (под  локалним  климатским  

условима  лињћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  

и  побо blпању  урбано  - руралне  климе); 

- избегавати  корипћење  инвазивних  врста; 
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- изоловањем  функције  саобраћаја  приликом  формирања  заштитног  зсленила  
дуж  границс  простора  према  фреквентним  саобраћајницама  избегавати  
садњу  врста  са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  животиње, 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  ду?lсином  приобања  водотока /канала; 
план  озелсњавања  припремити  на  оскову  фитоценслојјјких  снимања : 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта); 
што  већи  проценат  аугохтоне  вегетације  задржати  на  поврпіинама  где  се  неће  
вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  активности , ка  
простору  чијаје  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  површинамаје  очувати  
до  момента  отпочињања  радова . 

Ограда  у  окружењу  тела  дегтоније  мора  да  обезбеди  искЈњучење  приступа  ситним  глодарима  и  другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  приступа  и  у  периоду  након  завршетка  рекултивације  (присуство  Травне  вегетацијс  на  ревитализовакој  повријини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  Тровања). 

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

Високу  вегетацију  уз  пстњу  на  државном  путу  ј  реда  Е-75 обликовати  у  складу  са  брзинама  кретања  возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраhаја  и  информационих  табли. 

6.11. Услови  за  взградІbу  саобраhајвих  површина  
Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  мојітажјІих  бетонских  елемената  или  плоча. Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ІперфориранимІ  nлочама  - префабрикованим  танкостским  пластичним  (или  сл.) елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , довоњне  за  навожење  возила  и  истовремеНо  омогућавају  одржавање  (узгајање) ниског  растиња . 

Коловоз  и  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Коловозе  пројектовати  за  кретање  тешких  теретних  возила. Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза)је  3,5 м  и  6 nі. 
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  бпi. 

Ширина  nаркинг  простора  за  управно  паркирање  износи  од  2,3 nі  до  2,5 nі, a дужина  од  4,6 nі  (са  препустом  и  препоручује  се  због  уштеде  простора) до  5 м. Уколико  се  организује  подужно  паркирање , димензије  једног  паркинг  - месТа  морају  бити  5,5 х  2м, 
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6.12. Мере  заштите  у  области  водне  инфраструктуре  

6.12.1. Снабдевање  водом  
Изградњом  планиране  водоводне  мреже  на  простору  где  она  тренутно  не  

постоји , рекокструкцијом  дотрајалик  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  ваіссћим  

законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област, чимс  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  прсчи tпћавање  процедних  отпадних  вода, обезбедиће  сс  одтоварајући  

квалитет  и  квантитет  у  погледу  канализационог  система, као  и  висок  степен  ситурности  

функционнсања  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  нетативни  

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  јОКУ  тс  Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  

4 у  Новом  Саду. 

Водним  условима  одређени  су  технички  и  дРуги  захтеви  који  су  

имплементирани  при  изради  планскот  докумената  за  уређење  простора , а  ради  

усклађивања  са  одредбама  Закона  о  водама  и  прописима  донетим  на  освову  њета, 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  заіптиту  воднот  

режима  и  водних  објеката  у  условима  корипіћења  вода, заштите  од  вода  и  

заштите  површикских  и  лодземних  вода  од  загађења , уз  усклађивање  

планираних  објеката  с  постојећим  водним  објектима  и  хидромелиорационим  

уређењем  предметног  подручја  и  општим  концептом  снабдевања  водом , 

каналисања , пречишћавања  и  дисгtозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Новог  

Сада, као  и  са  следећим  ЗакоІ{има  и  подзаконским  актима: 
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Закон  о  водама  (Службеии  гласник  Рс, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 
и  95/1 8-др. закон), 
Уредба  о  класификацији  вода  (Службенигласник  СРС, број  5/68) 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  Материја  у  поврпіинским  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  67/11, 
48/12 и  1/16). 

) Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  поврпіинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  рС, број  24/14), 
Закон  о  запјтити  )кивотне  средине  (Службени  гласник  РС, број  135/04, 
36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/1 1-одлука  УС, 14/16 и  
76/18), 

3акон  о  управњању  отпадоМ  (Службени  гласник  РС, број  36/09, 88/10, 
1 4/1 6 и  95/I8-др. закон), 
Закон  о  комуналним  делатностима  (Службени  гласник  рС, број  88/1 Ј , 104/16 и  95/1 8), 

) Уредба  о  одлагању  отпада  на  деповије  (Слу)кбени  гласник  РС, број  
92/1 0). 

1.2. Планским  решењем  уваженаје  намена  Водног  и  приобалног  зем.њишта, према  члану  8, 9. и  10. Закона  о  водама. 

I.2.1.Планским  уређењсм  простора  обезбеђеноје  неометано  функционисање  водних  објеката, одржавањс  и  уређење  водних  dбјеката, стабилност  објеката  за  заштиту  од  поплава, ерозије  и  бујице, заштиту  од  штетног  дејства  унутрашњих  вода-одВодњаваІе  и  др, дефинисаних  чланом  13, 15, іб  и  17. Закона  о  водама . 

на  насилима  и  другим  Водним  објектима  забрањено  је  копати  и  Одлагати  материјал, прелазити  и  возити  моторно  ВОЗИЛО, Осим  на  местима  на  којима  је  то  дозвојј,ено  и  обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  Водних  објеката, 
на  водном  зем.њинјту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  пропусна  моћ  корита, забрањено  је  одлагати  чврсти  Отпад  и  опасан  и  інтетан  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  водс  у  ОбиМу  у  којем  се  угрожава  снабдевање  питком  или  техноло LHком  водом, уГрожавају  минерална  и  термална  изворишта , стабилност  тла  и  објеката , 
градити  објекте , садити  дрвеће, орати  и  копати  зем.њу  и  обавњати  друге  радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
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мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  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  других  водник  

објеката. 

2. Израдом  планске  документације , уважсни  су  подаци  о  воднИм  објектима  на  

предметном  простору: 

Простор  о6ухваћен  Планом  припада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  

дунав. 

На  простору  обухваћеном  Планом, налазе  се  део  хидромелиорационот  слива  

( МС) Врбак . Унутрашње  воде  хмС  врбак, путем  ЦС пребацују  се  у  

хМс  Калиште  и  преко  ЦС  Калипјте , и  испуштају  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  хидраулички  слсменти  мслиорационих  канала  и  капацитети  и  режими  рада  

црпних  станица  сливова. 

2.1. У  оквиру  обухвата  предметног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  ЦС  

,,Врбак1  - мелиорациони  канали: Врбак-главни  канал  слива  (од  државноТ  

гіута  првог  реда  ІА- ј  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  111), Свињарев  (нова, измегптена , траса  канала  у  оквиру  

комплекса  лостојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр. 3177/3 к.о. 

Нови  Сад  І I ј), Ада  (од  државног  пута  првог  рсда  IА-1 до  канала  Свињарев  к.п. 

бр.3176/l к.о. Нови  Сад  Іјј), Е  ј1 (к.п. бр. 206 к!о. Нови  Сад  11!), Е  111 (к.п. бр. 

139 к.о. Нови  Сад  111), Е  IУ  (део  к.п. бр. 208 к!о . Нови  Сад  111), Бр. 11 (К!П. бр. 

198/1 к.о. Нови  Сад  111), Бр. ј  (к.п. бр. 199/1 к.о. Нови  Сад  111 и  Велики  рит  (од  

улива  у  канал  Врбак  до  државног  пута  првог  реда  IА-i - део  к.n. бр.  3175/1 к.о. 

Нови  Сад  II1). 

2.2. Подаци  о  сливу  цс  ,,Врбак  
дужина  свих  канала  у  сливу  цС  ,,врбак  је  19.762tп, а  каналисаност  слива  је  

12,92 м/ћа. 

Црпна  станица  ,,Врбак 4, има  капацитет  од  1,0 м3!ѕ  (lх l,0 м3/в) са  режимом  

радних  нивоа: 

кота  укњучења  73,00 іn.n.m. 

- кота  искЈLучења  72,50 м.п.м.. 

Главни  канал  слива  цс  ,,Врбакје  канал  Врбак, дужинеје  I б.500м. Површина  

припадају t ег  слива  канала  је  1.529hа. Пројектовани  хидраулички  елементи  

канала  су: 

- ширинадна  b3,5-1,0 м  
пад  нивелете  дна  Ј 0,07 %с  

количина  воде  Q=1,0 м3/з  
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- висина  воде  h=1,2-1,б  nі . 

3. За  ппанирање  и  изградњу  објеІсата  и  извођењс  радова  у  зони  мелиорационих  
канала, уважсно  је  слсдеће : 

3.1. ПлаІ-јским  решењем  се  није  угрозио  слободан  протицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  свим  условима  рада  систсма, као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала. 

3.2. Континуитет  и  правац  инспскционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  
лојас  канала) пЈирине  од  намањс  5,Onі  од  мелиорационих  канала, сачуван  је  за  
пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал . 
У  овом  заштитном  појасу  канала  није  дозвоњена  изградња  никаквих  објеката , 
поставњање  оградс , депоновање  материјала , садња  дрвеће , као  и  
предузимање  Других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  
стабилност  канала  и  омета  редовно  одржавање  канала . 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођење  са  мелиорационим  каналима  
З.З.l.Поставњање  подзсмнс  инфраструктуре  на  водном  земњишту, паралелно  са  

мелиорационим  каналом, планирано  јс  тако  да  се  траса  инсталације  води  ло  
линији  границе  парцслс  водног  земл,иіјјта  (парцела  канала), односно  унутар  
парцеле  водног  зсмњишта  на  одстојању  највише  до  I,Ом  од  границе  парцсле  и  
да  је  обезбеђено  управно  растојање  између  трасе  инстаnацијс  и  ивице  обале  
канала  најмањс  у  пЈирини  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала) према  
услову  3.2. 

Поставњање  линијског  објекта  изван  ларцеле  водног  земњијдта , планирано  је  
паралслно  са  каналом, изван  ширине  инспскционе  стазе  (заштитног  појаса  
канала) према  услову  3.2. 
Линијски  објекти  планирани  су  најмањс  1,Ом  испод  коте  терена  и  обезбсђени  
од  утицаја  механизације  за  одржавањс  канала. 
Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  што  јс  могућс  ближе  углу  од  
90°  у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојећсг  
моста(пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  
инсталације , уколикоје  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,Оіп. 

З.3.2.Запјтитни  коридори  далековода  планирани  су  изван  заштитног  појаса  канала  
прсма  услову  3.2. Обсзбсђен  је  несметан  и  безбедан  рад  механизацuје  за  
одржавање  ових  водних  објеката. 
На  месту  укрштања  далековода  са  каналом, обезбеђена  је  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  могућс  ближе  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удањена  
минuмално  5,Ом  од  ивице  постојећег  моста /пропуста  односно  минимално  за  
пЈирину  заnјтитног  појаса  инсталацијс , уколико  је  прописан  појас  заштите  
инсталације  шири  од  5,Ом. 

3.4. Саобраћајне  поврнјине  планиране  су  изван  парцеле  водног  земњишта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација -ловезивање  леве  и  
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десне  обале  канаЈlа, истајепланиранауз  изградњумостова!пропуста. 
3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  лланирано  је  упујптање  

атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поштују  хидрологпко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет) реципијснта . Планским  реіпењем  обезбеђена  је  
функционалност  хидромелиорационог  система, услова  одржавања  водних  
објеката  и  сигурност  оД  прејіивања  по  околном  терену . С  обзиром  на  то  да  

количине  атмосферских  вода  са  простора  планиране  регионалне  депоније  
представЈbају  додатно  хидролошко  - хидрауличко  оптерећење  
хидромелиорационог  система  за  одводњавање , неопходно  је  израдити , 

хидролошко -хидрауличку  анализу, сагледати  планирано -ново  стање  и  

утврдити  капацитет  и  динамику  упуштања  пла l-іираних  атмосферских  вода  у  
систем  за  одводњавање , као  и  евентуалну  реконструкцију  дела  водних  објеката  
постојећег  система  (канали, пропусти , црnне  станице  и  др.),  чиме  ће  се  

постићи  ефикасно  одводњавање  слива  у  новим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  мула, вегетације , масти, ула, 

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  из  јавне  водоводне  мреже  

према  условима!сатласности  надлежнотјавног  комуналног  предузећа . 

4.2. Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  Заковом  о  
водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  

заштите  изворигпта  водоснабдевања  (Службени  гласник  РС, број  92/0). 

4.3. Воду  потребну  за  технолошки  процес  и  техничке  потребе , уколико  се  не  може  
обезбедити  изјавног  водовода , могућеје  обезбедити  захватањем  површинских  

или  подземних  вода  према  намени , условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 

одређеним  чланом  71. Закона  о  водама. 

Корисник  је  дужан  да  воду  кориети  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  

коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цијЋеви  животне  средине. 

Планирано  техничко  решење  базирано  је  на  рационалном  и  економичном  
коришћењу  воде, уважавајући  следеће: 

4.3. ј .Гlодземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становништва , санитарно -хнгијенске  потребе , напајање  стоке, за  

потребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 

фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  потрогпача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  

користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  по)кара, 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  подзсмних  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  нретходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  
о  водама, одн. хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  
начином  извођења  геолошких  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  
геолошка  истра?тсивања  која  обухватају  утврђивање  резерви, издаијност  и  
квалитет  воде  на  одређеном  изворишту, према  члану  79. Закона  о  водама . 

5. Услови  запітите  вода  
гіланско  регпење  регионалне  депоније, уз  санацију  постојеће  
депоније, у  складу  је  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Нови  Сад, у3 уважавање  следећег: 

5.LI.Планирано  решење  санације  и  рекултивације  постојеће  делоније  у  складу  је  са  Законом  о  управњању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније . Планираном  рекултивацијом  обухваћене  су  све  Техничко  
Технолошке  мере  и  примењене  најбоње  доступне  тсхнике. 

5.l.2.Планиран  је  водонепропусни  покривни  слој  депоније  ради  сгіречавања  дотока  
атмосферских  вода  на  тело  депоније  и  формирања  нових  процедних  вода. 
Планом  су  дефинисане  врсте  и  количине  отпадних  вода  које  моіу  да  
настану  у  оквиру  депоније, обезбеђсно  је  контролисано  управњање  
отпадним  водама  и  спрсчено  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферскики  другик  отпадних  вода  са  простора  депоније . 

5!l.З .ПланоМ  је  дефинисана  класа, количина  и  структура  отпада  к  интерног  материјала  потребног  3а  санацију, Технолошка  процедура  дањег  
гхланираног  привремсног  и  контролисаног  одлагања  отпада, детањни  
Технолопјки  nоступак  nлана  санације, време  Трајања  санације  и  детањно  
Технолошко  регпење  затварања  деnоније  са  рекултивацијом . 

5.l.4.Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  зем.ІLишта, подземних  и  
површинских  вода  у  случају  ванредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  приступних  и  манипулативник  поврглина , разношења  ветром, 
просипањем  терета  и  сл. 

5.2. Планским  решењем  предвиђен  је  мониТоринг  и  контрола  током  периода  
санације  дспоније  и  након  затварања  депоније, како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  загађујућих  материја  на  подземне, површинске  воде  и  земњипјте , а  у  складу  са  Законом  о  Водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније. 

5.3. Планирана  изградња  депоније  је  у  складу  са  одрсдбама  и  критсријумима  проnисаним  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније, и  то: 
5.3.1. Одговарајућом  водонспропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  процедНу  воду  и  изолацијом  дна  депонијс, спречсна  је  инфилтрација  

Процедних  вода  у  подземне  издани . 
5.З.2.Обезбеђено  је  било  какво  изливање  непрсчишћсник  атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  деnоније  у  мелиорационе  и  друге  отворевс  канале . 
5.З.З.Планом  је  предвиђено  Контролисано  управњањс  отпадним  водама  и  комплетно  
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пречишћавање  технологпкик  отпадник  вода  депоније  на  уређају  за  

пречишћавање  у  оквиру  комплекса, пре  испуіитања  у  рецигјијент . 

5.З.4.Депонија  ће  се  обавезно  оградити  жичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  

се  спречило  неконтролисано  разноінење  отпада  утицајем  ветра  и  Др. 

5.З.5.Прописане  су  мере  за  спречавање  загађења  земњиіHта, подземних  и  

површинских  вода  у  случају  ванредених  ситуација  или  услед  неконтролисаног  

отицања  са  приступНих  и  манигіулативних  површина , разношења  ветром, 

просипањем  терета  и  сл . 

5.З.б.Складиштење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  

танкванама. 

5.4. Предвиђен  је  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  

посебно  за  условно  Еіисте  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  посебно  за  процедне  воде  из  трупа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  І1 класи  воде  се  могу  

без  пречи niћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  

за  одводњавање  и  др, путем  уређених  ислуста  који  су  осигурани  од  ерозије  

односно  премаусловима  3.5. и  3.6. 

5.5.1.3а  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаник  површина  (манипулативни  

простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијент , планиран  је  одговарајући  

предтретман  (сепаратор  уња, таложник). 

5.5.2. Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буДу  контаминиране  због  контакта  

са  отпадом, планирају  да  се  усмере  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
отnадних  вода  депоније . 

5.6. Санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испуптаће  се  у  јавну  

канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  градско  централно  постројење  за  

пречишћавање  отнадних  вода  (ППОВ) града  Новог  Сада, према  

условима /сагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа . 

5.б.1.Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђена  јавна  канализација , 

као  привремено  решење , санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  исгіуіптати  у  

водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  надлежно  јавно  комунално  

предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  лослова. 

5.7.	 Dланом  је  дефинисан  реципијент  технолошкик  отпадних  вода  депоније , 

локације  примарних  уређаја  за  пречишћавање  на  нивоу  појединик  

тсхнолошких  целина  и  централног  уређаја  за  пречишћавање  отпадних  вода, 

пре  испуста  пречишћених  отпадних  вода  у  реципијент . 

5.7.1.Технолојпке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  

прања  опреме  и  простора  и  из  рецикланог  дворишта , ће  се  испуштати  у  

јавну  канализациону  мрежу, прсма  условима /сагласности  надлежног  јавног  

комуналног  предузећа, уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  

кавалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  јІј  Уредбе  о  граничним  

вредностима  емисијс  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њиково  
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достизање  Тј  у  складу  са  санитарно -тсхничким  условима  за  испуцјтањс  
отпадвих  вода  у  јавну  канализациону  мрсжу  града  Новог  Сада . Садржај  
приоритетних  и  лриоритетн хазардних  суіјстанци  мора  да  задовојт?и  
вредности  датс  Урсдбом  о  граничним  врсдвостима  приоритстних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  повргЈЈинскс  водс  и  роковима  
за  њихово  достизањс. Параметар  токсичност  за  рибс  ускладити  са  врсдношћу  
2. 

5.7.I.1.достизање  граничних  врсдности  емисијс  загађујућих  матсрија  не  може  да  се  
Врши  путсм  разблажења  на  основу  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  матсрија  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизањс . 

5.7.2.Техволојцке  отпадне  водс  из  погона  за  механичко -биолошки  Третман  ће  се  
испуштати  у  мелиорационс  и  отворенс  каналс  након  планираног  адекватног  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуснта  дефинисан  у  ПОдпотлавјіу  44. Граннчне  вредности  емнсијс  отпадних  вода  из  постројења  за  
биолошки  Третман  отпада, Прилога  2, Глава  І  Технологцке  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  простора  и  из  рециклажног  дворипЈта  ће  се  исnуnЈтати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  само  након  планираног  комплетног  прсчишћавања  на  уређају  за  
пречишћавање  Отпадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуснта  из  УПОВ-а  
одабраном  тсхнологијом  мора  најмање  ислунити  граничне  вредности  смисијс  
дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога  Глава  Н  Урсдбс  о  граничним  вредностима  
емисијс  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  
приОритетних  и  приоритстних  хазардних  супстанци  мора  да  задовојіи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  Приоритстних  хазардних  супстанци  које  загађују  Поврпіннске  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање . Поштовати  услов  5.7.1.1. 

5.7.4.Процсднс  отпадне  воде  из  труПа  дспоније  контролисано  ће  се  Прикупњати , 
примарно  пречишћавати  и  враћати  на  тело  депонијс . Забрањено  је  процедве  
воде  мепјати  са  другим  техволО rцким  отпадним  водама  депоније  (за  
механичко -биоло rцки  третман  и  од  прања  опреме  и  лростора  и  из  рециклажног  дворишта), или  их  ислуштати  у  Мслиорациони  канал  или  неки  други  отворен  канал . 

5.7.4.1. Планирана  јс  рециркулација  пречи nіћених  Процсдних  вода  и  у  оквиру  комплекса  депоније  предвиђена  је  водонепропусна  ретсвзија  довојіне  
запреминс  за  гірихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  ће  бити  заіцтићена  од  атмосферских  утицаја . 

5.8. Планирани  су  и  сви  други  услови  за  сакупњањс, каналисањс  и  диспозицију  
отПадних  вода  које  пропише  надлежнојавно  комунално  предузеће , 

5.9. Обезбеђен  је  мониторинг  површинских  вода, мониторинг  процсдних  вода, мониторинг  подземјих  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  објската  (пијезометара ) за  редовно  

праћсње  режима  и  квапитета  подземних  вода, планом  ће  се  утврдити  садапіње  

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  подземх  вода  у  складу  са  хидроГеоло Lнким  

карактеристикама  простора  на  основу  истраживања  геолошке  средиНе . 

6. Планом  се  забрањује  да  се  у  површинске  и  подземне  воде  уносе  опасне  
и  

штетне  матсрије  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  

физичку , хемијску, биолопЈку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  

чланом  97. и  133. (став  9) Закона  о  водама. 

Планом  се  забрањује  испуштање  у  водотоке  било  каквих  вода  осим  условно  

чистих  атмосферских . 

Планира  сс  исгтупЈтање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  

комплетно  пречишћених  (предтретман , примарно , секундарно  или  

терцијално ), тако  да  задовоГhавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  

ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  

материја  у  водс  и  роковима  за  њиково  достизање  (Службени  гласник  РС, број  

67/11, 48Гі 2 и  /16) и  Уредби  о  граНичниМ  вредностима  загађујућих  материја  у  

површинскиМ  И  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  

достизање  (Службени  гласник  РС, број  50/12). 

Планом  је  забрањено  уношење  у  подземне  воде  загађујућих  материја , односНо  

узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  гјодземне  воде, у  складу  

са  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућик  материја  у  ловршивским  и  

подземним  водама  и  седиМенту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  

гласник  РС, број  50(12). 

7. Планом  није  промењсНа  Намена  водНог  земњишта, односно  иста  се  не  може  

мењати  без  сагласности  ЈВП  Воде  војводине  Нови  Сад. 

6.13. Мере  заштите  у  области  енергетске  инфраструктуре  
и  електронских  комуникација  

6.13.1. Електроенергетски  систем  
У  цију  заштите  од  електромагнетног  зраtјења  надзсмНих  водова  и  заштите  од  

самог  вода  потребно  је  поnЈтовати  сигурНосне  висине  и  сигурносне  удањености  из  

Правилника  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  електроенсргетских  

водова  називног  напона  од  1 кУ  до  400 кУ  (,,Службени  лист  СФРЈ  бр. 65 из  

1988.године; ,,Слутбени  лист  СРЈ  бр. 18 из  1992.године). Такође  поштовати  закон  о  

заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , бр.зб/09) и  припадајућа  

му  подзаконска  акта. Током  изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренутне  

деградације  земјbишта  услед  ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  

проласка  трасе  вода. 
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6.13.2. СистеМ  снабдеваіа  ТОПЛОТНОМ  евсргијом  
Током  изградње  гасовода  Долази  до  тревутнс  деградације  земњипјта  услед  искоПа  или  до  евентуалнс  сече  растиња  на  ДеоНицама  проласка  трасе. Неопходно  јс  због  тога, приликоМ  поставњања  гасовода , укопавање  врідити  у  ров, у  што  већој  мери  ручно, чиме  ћс  се  запЈтитити  постојећа  вегетација  од  могућег  ојнтећења . Прн  изградњи  Мерно-рсгулационих  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  објеката  мора  изноасити  најмање  lОм  (за  притиске  до  7 бара), односно  15м  (за  притиске  веће  од  7 бара). За  гасоводе  срсдњег  притиска  и  МРС  (Мерно-регулационе  станице) потребно  је  попјтовати  услове  који  су  дати  у  Правилнику  о  условима  за  Несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  Притискадо  16 bar ( Службени  гласник  РС , бр.86115). 

6.13.3. Елсктронске  комуникацвје  

У  току  експлоатације  водова  електронских  комуникација  нема  Негативног  утицаја  на  животну  средину, а  у  Току  изГрадње  може  доћи  до  привремене  деградације  земњипјта  која  се  нсутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  земјвивјтем . 

Антенске  стубове  и  базне  стаНице  пројектовати  у  складу  са  важећим  правилницима  и  техничким  прописима . Обавезно  попітовати  све  одредбе  о  начину  и  псриодима  испитивања , границама  излагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућ uх  зрачења. 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕнА  УТИЦАЈА  НА  животну  СРЕДИНУ  НА  Нижим  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  ПРОЦЕНЕ  УТИДАЈА  ЛРОЈЕКАТА  НА  живОтНу  СРЕДИНУ  
Према  члану  16. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја, Извештај  о  стратешкој  процени  садржи  разрађсне  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  процена  и  Процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  срединс  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  )кивотну  средину  планова  и  програма  нижег  хијерархијског  нивоа. 
Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијске  структуре, стратеnјка  процена  уТицаја  на  животну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  плана  или  програма  вишег  хијерархијског  нивоа. 
За  све  пројекте  који  се  буду  рсализовали  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  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  је  покретање  поступка  Процене  утицаја  на  )кивотну  средину . 
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Студију  процсне  угицаја  за  постојеће  и  лланиране  садржаје  трсба  радити  са  

цињем  да  сс  прикупе  подаци  и  предвиде  угицаји  на  здравње  њуди, флору  и  фауну, 

земњиште , воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловањс  свих  

чинилаца  на  сваком  од  иавсдених  објеката, као  и  мере  којима  се  пЈтетни  утицаји  могу  

спречити , смањити  или  огклонити . 

8. ПРОГРАМ  НРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  у  току  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОHЈТГОРИНГ) 

Услоставњање  система  праћења  компонената  животне  средине , је  део  стратешког  

определења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно -историјских  вредности  

природног  добра, уз  одрживо  кориuјћење  обновњивих  природних  ресурса. Због  тога  

израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  
представња  један  од  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  мониторинга  на  

најбоЈЂи  начин  осликавају  проМеНе  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  
адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  и  тестирања  
исправности  угврђених  програМа  заштите  и  развоја . 

Прсма  члану  69. Закона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РСј , бр. 

135/04, 36/09, 36/09-др. зако , 72/09-др.закои, 43/11-УС, 14/16 и  76/18), цињеви  
ПрограМа  праћења  стања  )Ісивотне  средине  су: 

- обезбеђење  мониторинга; 
- дефинисањс  садржине  и  начина  вршења  монит0ринга  
- одређивање  овлапјћених  организација  за  обавњање  мониторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 
- успоставњање  информационог  система  и  дефинисање  начина  доставњања  

податаіса  у  циЈbу  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  
- увођење  обавезе  извештавања  о  стању  )кивотне  средине  према  прописаном  

садржају  изве lптаја  о  стању  животне  средине . 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Гlлана  треба  да  
обухвате  главне  компоненте  животне  средине: 

- зсмњиште , 
- Воду, 
- ваздух , 
- буку. 

У  цињу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема , потребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежнс  органе  и  организације , како  6и  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  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  
анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  променс  даваће  се  

процена  стања  животне  средине. Систем  праћења  обухвата  следеће: 

систем  контроле  вода  (процедних, подзсмних  и  површинских ), 

- систем  контроле  депонијског  гаса, 
- оскултација  тела  депоније  (контрола  елегања) и  
- визуелни  мониторинг . 
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Моіхиториаг  Метеоролошких  података  

Табела  бр. 19 дннамнка  мереі&а  метеоролошких  uараметара  
Аафаз  ., :- : 

Количина  ііадавина  дневно  дневно, додаје  се  месечној  
вредности  

Температура  (мјп,мах  у  14.00) дневно  Месечни  просск  

Брзина  и  смер  ваздупіних  
струјања  

дневно  Нијс  потребно  

Іјспаравањс  (лизиметар) дневно  дневно, додаје  се  месечној  
вредности  

Атмосферска  влажност  ( у  
14.00) 

дневно  Месечни  просек  

Мерсња  се  преузимају  од  најближе  метеоролојпке  станице  докле  год  то  захтева  
надлежни  орган  у  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отnада  на  деноније . 

ПІ)ограм  МониТоринга  депонијеког  гаса  и  поврхпинеких  и  подземиих  
вода  на  депонији  у  Новом  Саду  наков  спровођења  санацијс  
Након  санације  тсла  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребно  је  успоставити  

оптималан  програм  мониторинга  депонијског  гаса  који  ћс  обезбедити  информације  о  
концентрацијама  конституената  депонијског  гаса, као  и  функционалности  система  за  
дегазацију  односно  евакуцију  депонијског  гаса  из  тела  депоније . 

Мерење  концентрације  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  н  оікези  за  нспитивање  депонијског  гаса , 

Парари ;;::i 
чі ? Х , с, тивање  4 

СН4 0,5 - 100 %vo! 
02 0,5 - 25 %vol 
С02 0,1 .- 100 %vol 
СО  5-2000 ррм  
Н2Ѕ  4,8 - 5000 ppni 

У  складу  са  захтевима  Урсдбе  о  одлагању  отпада  на  депоније  ( Сл. Гласник  РС ,  
бр. 92/2010), а  у  одсуству  дозволе  за  рад  којом  би  се  дефинисала  репрезентативна  мерна  
места, потрсбно  јс  сваког  мессца  спровести  мерење  на  трећини  доступних  биотрова  
узимајући  у  обзир  да  сва  пола  дспонијс  буДу  обухваћена . Избор  мерних  места  у  сваком  
месецу  треба  тако  организовати  да  после  свака  3 месеца  сіза  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  утицајем  

неравномерног  слегања  отпада  у  претходном  периоду  BufJJe nyra долазило  до  

нараушавања  конструкције  и  функционалнссти  систеМа  за  дегазацију  депоније , 

предлаже  се  да  се  будућа  мерења  концентрације  наведених  конституената  деІ_lонијског  

гаса  поред  уобичајеног  мерења  у  делу  цеви  који  се  налази  изнад  тсла  депоније, мери  и  

надубинама  од  3 и  б  мстара  у  односу  на  гтовршину  депоније . 

Мерење  састава  депонијског  гаса  на  свим  мерним  местима  четири  пута  годишње  

са  по  3 узорка  са  различитих  дубина  у  оквиру  сваког  мерног  места  лотебноје  спровести  
сертификованим  уређајеМ  за  мерење  састава  депонијског  гаса  од  стране  акредитоване  
лабораторије  за  испитивање  депонијског  гаса, која  има  техничке  и  кадровске  
капацитете , као  и  вuшегодишње  искуство  у  испитивању  депонијског  таса. 

HporpaNl мониторинга  површинских , подземних  и  процедних  вода  у  Новом  
Саду  након  спровођења  саиације  

Након  санације  тела  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребНо  је  успоставити  
оптималан  програм  мониторинга  површинских , подземних  и  процедних  вода  који  ће  
обезбедити  информације  о  концентрационим  нивоима  физичкохемијских  и  
микробиолошких  параметара  како  би  се  спречило  загађења  површинских  и  подземних  

вода, обезбсдило  контролисано  управњање  процедним  водама  и  добили  подаци  за  
појектовање  лостројења  за  пречишћавање  процедник  вода. 

Узорковање  и  анализу  поврпјинских , подземних  и  процедних  вода  на  свим  
предложеним  мерним  местима  треба  да  се  реализује  од  странс  акредитоване  и  
овлашћене  лабораторије  за  испитивање  поврпiинских, лодземних  и  процедних  вода, 
која  има  техничке  и  кадровске  капацитете , као  и  вишегодишње  искуство  у  испитивању  
поврпіинских , подземник  и  процедних  вода. 

У  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отnада  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 Предложіна  динамика  мониторі iига  

Повргпинска  вода  
Параметри  за  Учесталост  мерења  Место  узорковања  
испиТвање  _ - 

Температура  
пХ  вредност  
ЕлектропроводЈ bивост  
Растворени  кисеоник  Место  где  се  
Мутноћа  Једанлут  у  три  uспупlтају  отпадне  
БПК5 јмесеца / квартално  водеу  околини  
Хпк  депоније  
Амонијак  
Укупан  фоефор  
Укупан  азот  
Суспендоване  
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Материје  
Хлориди  
Сулфати  
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
Олово  
Цинк  
Фекадни  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  

ПаD етоиза  
Лп!лkiаа  
Температура  
пХ  вредност  

ест&узорхоЊа  k, 

Електропроводгивост  
Растворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
Хпк  
Амонијак  
Укупан  фосфор  
Ортофосфати  
Укуііан  азот  
Суспендоване  
материје  
Хлориди  
Сулфати  
Сулфиди  
Нитрати  

СВИ  пијезометри  на  
телу  депоније  или  
најмање  три  тачке  
(пијезометра ), а  

таквог  распореда  да  
прате  кретање  
подземних  вода  

ЈедангІут  Lпест  
Месеци / два  пута  

гОДНјдње  

Ннтрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
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Хром  BIІ  

Бор  
Олово  
Цинк  
Манган  
Укупан  органски  
угњеник  (ТОЦ  
фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  
НРОЦЕДНАВОДЛ   

Температура  
пХ  вредност  
Елејсгропроводњивост  
Растворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
ХГIЈ( 
Амонијаіс  
Укугіан  фосфор  
Ортофосфати  
Укупан  азот  
Суспендоване  
материје  
Хлориди  Једанпут  месечно  

Ободни  канали  (1 и  
Сулфати  ИЛИ  минимално  

2) и  лагуна  
Сулфиди  једанпуг  у  три  

месеца  (квартално ) 
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадм  ијум  
Хром  
Хром  ВИ  
Бор  
Олово  
Цинк  
Манган  
Укупан  органски  
угњеник  (ТОЦ) 
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Токсиtвјост  за  рибс  
угл,оводонични  
индскс  
Фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  

Цревнс  ентсрококе  

Број  асробннх  
хетеротрофа  

МониТоринг  Количине  падавитјеих  вода  

Мсрсње  количине  падавинских  вода  на  простору  Депоније, њсних  пратсћих  објската  и  у  широј  зони  зацлите, врши  се  у  складу  са  законом  којим  се  урсђују  воде. 

Мониторинт  ЗаШТИТНИХ  слојева  

Мониторинг  запітитних  слојсва  
уграђеним  у  вештачку  облогу  (уколико  
лабораториј  и. 

Мониторинг  запітитних  слојева  
санационо -рекултивацон  радови  a no 
се  псриодично . 

депонијс, Bpuіu се  непрекидно  сснзорима  
јс  уграђсна), а  подаци  се  прате  у  Дспонијској  

Дспоније, вртпи  се  нспрекидно , док  трају  
прсстанку  осматрање  и  обрада  података  врпіи  

МОНИТОрИНГ  стабилности  тела  депоније  

Мониторинг  стабилности  тела  Депоније, рши  се  кроз  праћење  података  мониторинга  спсра) о  Дспонији . Стабилност  тела  Дспоније  одређује  се  на  начин  који  следи: 

Табетіа  бр. 22 Одређивање  СТабиЛнОСјПи  тела  депоіінје  

вна  
Особина  слегања  нивоа  тсла  
дспоније  

Годипіње  очитавање  

Моииторинг  педолошких  и  геолошКих  КараКТејЈистиКа  

Мониторинг  ііедолопјких  карактеристика  3еМлишта  и  гсолоnІких  карактеристија  тла  у  нспосредној  зони  дспонијс  за  нулто  стање , врши  сс  узимањсм  узорака  из  
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бушотина  у  нспосредној  зони  депоније . Узорковања  се  врпЈеједноМ  у  пет  година  све  до  

одумирања  депоније . Испитивање  узорака  врши  се  у  акрсдитованим  институцијама . 

Сви  подаци  добијени  мониторингом  се  евидентирају  и  доставлају  Агенцији  за  

заuЈтиту. 

Предвиђање  промена  параметара  квалитета  животне  средипе  на  подручју  плана  

На  основу  свик  података, користећи  информациони  систем  заштите  животне  

средине, могуће  је  предвидети , спрсчити  еколошке  катастрофе  и  угврдити  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, што  значи  

планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  nодатака  система  о  измереним  и  
утврђеним  вредностиМа  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине. 

Прнпрема  и  извођеке  превентивпих  активности  заLдтите  животне  средине  

Превентивне  активности  на  заштити  животне  средине  се  пригіремају  и  извршавају  
на  основу  предвиђања  промена  стања  животне  средине , и  посредно , на  основу  анализе  
стања  и  квалитета  животне  средине . Припреме  и  извођење  превентивник  активности  на  
заштити  )кивотне  средине  треба  да  о6ухватају  
- оперативни  план  превентивних  активности  заштите  животне  средине , 

- израду  планова  превснтивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 

- израду  планова  потребних  ресурса  за  планиране  лревентивне  активности  на  
заппити  животне  средине, 

- припрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивних  
активности , 

- израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођења  превентивних  активности  заіитите  и  
контролу  квалитета  извршених  постуnака  на  заштити  животне  средине . 

9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  лостулку  усаглаuіавања  
процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, предлога  решења  за  
спречавање  и  ублажавање , односно  лредлога  мера  заштите  животнс  средине  у  свим  
фазама  израде  и  сІіровођења  планског  документа. Методолотија  се  базира  на  
поиітовању  Закона  о  заштити  животне  средине, а  пре  свега  Закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр.  ! 35/04 и  88/10). 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовол.на  у  примени  стратешке  процене  
nредстоји  решавање  бројних  проблема. У  досадашњој  пракси  стратешке  процене  
планова  присугна  судва  пристуна : 

1) технички: који  представла  проширење  методологије  процене  утицаја  
пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  принципе  
за  ЕА  (процену  утицаја  на  животну  средину), 

2) планерски : који  зактева  битно  другачију  методологију  из  следећих  
разлога: 

- нланови  су  знатно  сложенији  од  пројеката , баве  се  стратешким  
питањима  и  имају  мањс  детавних  информација  о  животној  
средини , 
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- планови  се  заснивају  на  концепту  ОДрживог  развоја  и  у  већој  
мерн  поред  еколошких  обухватају  Друштвена  И  еІсономска  
питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  
математичке  Методе , 

- при  доношењу  одлука  већи  је  утиІај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавности, због  чега  примењене  Методс  и  резултати  
процене  Морају  бити  разумњиви  учесницима  процеса  проценс. Збот  наведених  разлога  у  пракси  стратејдке  проценс  користе  се  најчеаіћс  експертске  методе  као  што  су: контро.пне  листе  и  упитници, Матрице, мултикритеријална  анализа, просторна  анализа , ѕwoT анализа , делфи  Метода, оцењивање  еколошког  капацитета , анализа  ланца  Узрочно -последичних  веза, процена  повредивости , процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавњују  се  матрнце  којима  се  испитују  промене  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  ренјења  и  цињева  стратепјке  процене  са  одговарајућим  индикаторима . 

У  овој  стратепЈкој  процени  примењена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  развијана  и  допуп?авана  у  послсдњих  неколико  година и  која  је  углавном  у  сагласности  са  новијим  приступима  и  упугствиМа  за  израду  стратешкс  процене  у  Европској  Унији. 10 

Општи  методолошки  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  процене  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

Дефинисање  садржаја  стратешке  

поцене Фаза  

дефинисање  обима  стратешке  

процене-  ѕсорјгіg фаза  

дефинисање  књучних  (битних) 

поомена  

Процена  у  ужем  смислу  

гlредаиђање  (сагледавање ) 

посјіедица  

Стојановић  Б. , гјроцена  утицаја  на  животну  средИку  и  услови  за  зајдтиђ  И  унапређењс  животне  средине, Секторски  прилог  за  ,,Генеразани  план  Приштине , HAYC, 1 996 Стојановић  Б., Упрапање  жИвотном  средином  у  просторном  и  урбанистичјсом  планирању  Стање  и  перспективе, у  монографији  Новији  приступи  и  искуства  у  плавИрању , ИАУС, 2002, стр.1 19-140 Стојановић  L., 1-L Cnacuh, І(ритиІки  осврт  на  примену  закона  о  стратеінкој  Процеви  утнцаја  На  животну  седиНу  у  просторном  и  урбанистичком  планирању , ИЗГРАДЊА, Бр. l, 2006, стр. 5-1 1 A Ѕource Book on Ѕtrategіc Envі ronmenta! Aѕѕeѕѕment ofTranѕpoі-t Јпfгаѕ tгuсtтјге  P!anѕ  and Programѕ, European Commіѕіon DG TREN, Bruѕѕejѕ, October 2005 
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одређивање  мера  

Контрола  и  ревизија  

Имплементаци 2 

Анализирајући  поступак  израде  Извештаја , може  се  заклучити  да  се  он  састоји , из  

четири  основне  фазе: 
- полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 

- процена  могућих  угицаја  на  животну  средину , 

- мере  захЈјтите  животне  средине, 
- програм  праћења  стања  животне  средине. 

Не  улазећи  у  детањније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  

свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  

интегралног  планирања  животне  средине. 
Извештај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израде  Гјлана  генералне  регулације  

Регионалне  депоније  и  далековода  I 10 kV између  Тс  нс-з  и  Тс  НС-4 у  Новом  Саду . 

Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  ученћа  јавности  у  
разматрању  Извештаја  о  стратепЈкој  процени  пре  упућивања  захтева  за  добијање  
сагласности  на  Извепітај  о  стратевЈкој  процени. 

Тепхкоће  при  изради  Стратешке  процене  утицаја  на  животііу  средину  
У  nроцесу  израде  страте LхЈке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утицале  на  ток  и  поступак  nроцене  уrицаја  стратешког  

карактера  лредметног  гlлана  на  животну  средину. За  оцену  стања  животне  средине  

изврілена  је  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  

подручја , услова  надлежних  институција , природних  карактеристика , као  и  друге  

доступне  документације . 
У  поступку  израде  Извештаја  успоставлена  је  сарадња  са  заинтересованим  

органима  и  организацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  

послове  запЈтите  животне  средине. 
Уочене  тешкоће, значајне  за  квалитетну  гјроцену  стања  животне  средине  и  ток  

лроцене  уrицаја  стратепlког  карактера  су: 
- неnостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратеіnке  процене  

утицаја  на  животну  средину, 
- нелостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  животне  средине  на  

простору  у  обухвату  плана. 
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10. ЗАКЈЕУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  урађена  је  у  ІЈоступку  израде  
Плаиа  генералне  регулације  Ретионалне  Депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  НС-3 и  тс  НС-4 у  Новом  Саду, на  осі-іову  Решења  о  изради  стратешке  процсне  утицаја  Плана  
генералне  регулације  РеГИОІ-іалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  НС-3 и  Тс  НС-4 у  Новом  Саду  на  Животну  средину, број  У-35-836/18 оД  18. 12.20 18. године, које  је  Донела  Градска  угірава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавњу  и  сатласна  је  са  претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, којим  се  дефинипіе  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја . 
tчТогуће  еколошко  оnтерећење  ?кивотне  средине  зависи  од  реализације  планираних  садржаја  Ретионалне  депоније, технологије  депоновања  отпада, режима  коришћења  простора  и  предузимања  планираних  мера  заштите  животне  средине. 
На  основу  анализе  постојећих  намена, комуналне  опремјЂености  простора  плана, успоставјЂеног  мониторинга  животне  средине  и  планираних  активности  процењени  су  угицаји  на  ваздух, земњиште, површинске  и  подземне  водс  и  утврђене  су  мере  заштите. 

Прописане  мере  запітите  животне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  непосредно  окружење, на  nостојеће  и  nланиране  активности  и  мере  запітите  животне  средине  које  се  односе  на  укупну  инфраструктуру . 
Мањи  нсгативни  угицаји  које  је  могуће  очекивати  реализацијом  плански  решења  су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размера . да  би  се  овакви  угицаји  свели  у  оквире  који  неће  оптеретити  капацитете  простора, потребноје  спроводити  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  плана  на  животну  средину. 

Планско  решење  усаглашено  је  са  доставњеним  условима  надлежних  институција . 
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11. КОРИШЋЕHА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ПРОПИСИ: 
- закон  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС 1 , бр  135/04, 36/09, 36/09 

- др. закон, 72/09 - др. закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/1 8, 95/1 8, 95/1 8 - дрзакон ); 

Закон  о  стратејпкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , 

бр. 135/04 и  88/10); 

Закон  о  лроцени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. ј  35/04 и  

3 6/0 9); 

Закон  о  планирањуи  изградњи  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка , 

64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -уС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-др.закон, 9/20); 

- Закон  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13); 

- Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , број  36/09); 

Закон  о  водама  ( Службени  гласник  РС , број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95(1 8- 

др.закон); 

Закон  о  заштити  природе  ( Службени  ггтасник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  91(10 - 

исправка , 14/16, 95/18-др.закон); 

- Закон  о  културним  добрима  ( Службени  гласник  РС , бр. 71/94, 52/11-др.закон , 

99/1 1-др.закон); 

- Закон  о  управлању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 8&/10, 14/] б, 95/18); 

- Закон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  

88(1 0); 

- закон  о  заштити  од  пожара  ( Службени  гласник  РС , број  111/09, 20/15, 87/18, 

87/1 8-др.закон); 

- Правилник  о  начину  скпадиіптења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  

( Службени  гласникРС , број  92(10); 

Лравилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  

( Службени  гласник  РС , број  72/10); 

- Правилник  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зона  ( Службени  гласник  РС , 

број  72/10); 

- Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  Методологиј  и  

израде  извештаја  о  безбедности  и  плана  заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  рС, , 

број  41/10); 

- -Уредба  о  индикаторима  буке, граничним  вредnостима, методама  за  оцењивање  

индикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  )кивотној  средини  

( Службени  гласник  РС, , бр. 75/10); 

- Уредба  о  условима  за  Мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  

гласник  РС , бр.  1l/0, 75/10, 63/13), 

- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  

бр.IО4/09), 

- Правилник  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса , врстама  

извора, начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС ; 104/09). 
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12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  

2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  Намену  у  северном  делу  града  дуж  гхурта  М-7 и  Е 75 Л3 2. План  намеНе  земјЂишта, саобраћаја , нивслације  и  рсгулације р  1 : 2500 3. План  регулације  поврпЈинајавне  намене Р  1 : 2500 4. План  воДНе  и  енергетске  инфраструктуре Р  1 : 2500 5. Синхрон  плаН  инфраструктуре  и  зелених  повріпина Р  2500 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  3А  ПЛАНОВЕ  
Број  У-ЗЅ-90121 
Дана: 11.03.2021, године  
нОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  коНТРолИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕНЈРАЛКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛКЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  
дАЛЕkОВОдА  110 kV TC HOBH САд  3 -. ТС  НОВИ  САД  4 У  НОвОМ  САДУ  И  
ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕНIКОЈ  ЛРОЦЕНИ  УТјјЦАЈА  ПЛАВА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦИЖ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОШјЈЕ  И  ДАЛЕКОВОдА  110 kV ТС  НОВИ  САД  3 
ТС  НОВИ  САД  4 У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  

ЈАВНИУВЦЦ  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  генералі-те  регулације  регионалне  дспоније  и  далековода  1 1 0kV 
ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извепјтаја  о  стратспЈкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулацијс  регионалне  депоније  и  далековода  11OkV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду  на  животну  средину, обавњена  је  на  120. (јавној ) седници  Комисије  за  лланове  
одржаној  11.03.2021. годинс  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  І  спрату. 

120. (јавној) седници  присуствовали  су: Радона  ДабетиН, председник  Комисије, Зоран  
Вукаднновић , заменик  председника  Комисије, Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић , чланови  
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  лредставници  ЈП  іурбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњипјте  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  Јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

Да  је  Одлука  о  изради  плана  генсралне  регулације  регионалне  Депоније  и  далековода  1 I 0kV TC 
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Рсшењем  о  изради  стратешке  процсне  утицаја  
плана  генерадне  регулације  регионалне  депоније  и  Далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада T број  60/18), 
усвојена  на  XLV седници  Скуппјтине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  20 18. године. 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  депонијс  и  далековода  1 lоку  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 2ој9. године. 

Нацрт  плана  гснералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратенЈкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалuе  депоније  и  Далековода  110кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину, израдило  је  Јавно  лредузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



На  120. седници  одржаној  11 03.2021. године  Комисија  за  гтлалове  разматрала  је  Нацрт  ллана  генералне  регуладије  регионалне  депоније  и  далековода  1 і OkV TC Новн  Сац  3 -ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Сацу  и  том  приликом  коистатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлугсе  припремјLен  у  сісладу  са  3ајсоном  о  планирању  и  изграцњи  ( 1Службени  гласник  Републијсе  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправіса , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42113-УС, 50113-УС, 98/13-Ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31 /1 9, 37/19- др.3акон  и  9/20). Таіође, Комисија  сМаТра  да  је  Извенпај  о  стратешкој  лроцени  Плаиа  генсралне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  I і Okv тс  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сац  4 у  Новом  Саду  на  )кНвотну  средину, сачињен  у  складу  са  чланом  12. 3аісона  о  стратеіјнсој  проценн  утицаја  на  животну  средину  ( Службенн  гласниіс  Републике  Србиј& бр. 135/04 и  88/10). 

Комисија  за  плаuове  прихвата  предлог  обрађивача  да  се  коригује  текст  Нацрта  плана  на  страдама  6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 30, 36, 39, 40 и  45 у  складу  са  исправњедим  страиама  које  су  доставњене  Комисији  на  седници. Комисија  за  плалове  такође  прихвата  предлог  обрађивача  да  се  графички  прилог  бр. 4 - План  водне  и  енергетске  инфраструктуре , допуни  следеltим  симболима: уређај  за  пречипјћавање  процедних  вода, уређај  за  пречишћавање  фекалних  вода, сепаратор  уња  и  Масти, буіпени  бунар  са  резервоаром . 

Комисија  за  планоВе  сматра  даје  потребно  ісориговати  текст  Нацрта  плана  на  следећи  начин  
- на  39. странн  у  другом  ставу  детаЈњније  дефинисати  услове  за  изградњу; 
- На  40. страни, Тачка  8.4. 1 прецизирати  спратност  објеісата  тако  да  се  уместо  спратностн  ГІ  +2(3) наведе  спратност  Гі+2+(3. пов); 
- на  41. странн, навссти  дајс  ширина  пнтсрних  саобраћајница  (ко;іоаоа) Мицімччо  35п  ;і  біц; 
- на  4 1, страни, іјавести  да  димензијеједвог  паркинг  места  морау  бнтн  минимално  5,5 х  2м; 
- назив  Нацрта  Плана  усЈсладити  са  називом  којије  иаведен  у  Одлуци  о  израци  плана . 

Након  ісорекција  и  усаглапЈавања  са  ставовима  Грацске  унраве  за  nponuce, Нацрт  плана  генералнс  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процеНи  угицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  н  далековода  ј  ј  0kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Сацу  на  животну  средину  могу  се  упутити  у  даји  поступајс  донотлења  nnaі-іa, y складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Слу)кбени  глас}Јик  Републике  Србије , бр. 72/09, З l/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-Ус, 50/13-УС, 98/1 3-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 3 1/19, 37/19- др.Закод  и  9/20). 

Извеппај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбаиизам  Нови  Сац  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбакизам  и  грађевннске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задужеиом  за  уnраву, прописе  и  утбапизам  
5.Архипи  



Секретар  Коисије  

Нада  Милић, дитпт.инж.арх. 

В.д. Начелника  Председник  Комисије Градске  управс  за  урбанизам  и  трађевинске  Послове  

Радоња  дабетић, дИпл.инж.арх. дејан  \4Іхајдовић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-90/21 
дана: 26.04.2021. године  
НОБИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛКЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОHАЈШЕ  дЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV тс  нови  САД  З  - тс  нови  САД  
4 У  нОВОМ  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛВЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV тС  

нОви  слд  з  - тс  нови  слд  4 У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИВУ  

Комисија  за  плат-тове  Скупштине  ГрадаНовог  Сада, на  12. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
26.04.202 1. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  ј-Іови  Сад, Сутјеска  број  2, 
у  амфитеатру  на  Ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извењтај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генерапне  регулације  ретионалне  депоније  и  далековода  
1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

127. (јавној ) седници  присуствовали  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  nлана  генералне  ретулације  регионалне  депоније  и  далековода  І  10kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  (1 Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/18), усвојенаје  на  XLV седници  
Скупнјтине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  201 8. године. 

Концептуалі -ји  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV ТС  Нови  
Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  перuоду  од  30. јануара  
2019. године  до  13. фебруара  2019. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10kV TC І-{ови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далеkовода  1 10kV TC Нови  Сад  3 -. ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  
средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  120. седници  одржаној  11.03.2021. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
генералне  регулације  регионане  депоније  и  далековода  110!(V TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  
депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  
том  приликом  дала  позитивно  мипјњење  на  исти, уз  потребне  корекције  Нацрта  наведене  у  
Извеџпају  о  извршеној  стручііој  контроли  пре  излагања  пајавни  увид. 

І-јацрт  плава  генералне  регулације  регионалне  деnоније  идалековода  110kV TC І-Јови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Ноаом  Саду  и  Извегптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалнс  депоније  и  далековода  I 10КУ  ТС  І-Јови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
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животну  средиНу  изложени  су  на  јавии  уВид  у  периоду  од  22. марта  202 1 године  до  20. алрила  
2О2 године  (чије  је  оглаіпавање  објавзЂено  у  листу  ідневџикІ  од  22. марта  2021 .). У  току  јавног  
увида  доставњеНо  је  1 1 (једанаест) примедби  на  Нацрт  плала, што  је  обрађивач  іглала  констатовао  
у  Извеінтају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Нахон  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаиове  је  на  127. (јаввој ) седницн, одржаиој  26.04. 

2021. године  (чије  оглајпавање  је  о6јаввено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавнн  увид) разматрала  
Извеіптај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  nnaіxa генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 i0kV TC Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  

затвореном  делу  седннце, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднет  Н  
(једалаест) примедби  на  Надрт  ллаиа  генералне  регулације  регионалне  делоније  и  далековода  
1 1OkV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, а  да  на  Извештај  о  стратеіпкој  процени  
у-гицаја  плала  деталне  регулације  простора  за  пословање  и  сталовање  северно  од  Булевара  војводе  
Степе  у  Новом  Саду  на  животву  средину  на  животну  средину, није  било  примедбн . 

Примедбе  су  доставили : 

1. Електромрежа  Србије  а.д. 

2. Алекеандар  Николић , ј- ови  Сад. ј-јсманпвцн  ј  3 и  друін  ( ј  44 г iотписа  грађапа) 

3. Алексалдар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  другн  (304 гіотписа  грађана) 

4. Гораи  Tіop-a, Немановци  39 

5. І-једејвко  Мартиновић , Немановци  40 

б. Саша  Слијепчевић , ј-јемаловци  43 

7. Њубаи  Bynuh, Немановци  42 

8. Слободан  Вукановић, власник  парцелс  бр.96/1  КО  Нови  Сад  ЈЈІ  

9. Еколошки  покрет  ј-Iовог  Сада, Булевар  цара  Лазара  бр.3/1-I1, Нови  Сад  

10. Алексалдар  Николић, І-Іови  Сад, Немановци  18 и  др.  (843 потписа  грађана) 

1 I. Александар  Николић, Нови  Сад, ј-јемавовци  13 и  др.  (190 потписа  грађаиа) 

Примедба  бро  ј   
(подносиоци : Електромрежа  Србије  а.д.) 

У  примедби  се  траки  да  се  у  делу  текста  3.3. Енергетска  инфраструктура  на  крају  реченице: 

ІІСви  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  регионазіне  
депоније  потребно  је  изместuти  део  трасе  сва  три  дазіековода  110 kV изван  комnлекса  депонијеІі , 

дода  следеће: уз  наломену  да  је  реконструкцију  далековода  веопходНо  извріпити  npe почетка  било  
кахвих  радова  ва  прошнрењу  регионалле  депоније  у  зiітітитном  појасу  далековода . Талође  се  
тражи  да  се  у  делу  8.5.3. Правипа  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  у  реченици : Ітраса  два  
двосистемска  далековода  са  заінтитним  појасом  којеје  потребно  изградити  до  нове  ТС  110/20 kV y 



з  

радној  зони  Каћ  ће  прелазити  преко  следећих  парцела: 197/1, 197/Ѕ, 3175/1, 138, 139, 40, 206 и  
207/1, 1(0 Нови  Сад  јН  уместо  речи  двосистемска  убаци  реч  једносистемска . 

ј(омисија  за  хјлаиове  прихвата  примедбу. 

Примедба  број  2  
(подносиоци : Алексаидар  Николић, Нови  Сад, Немаиовци  18 и  други  (144 потписа  грађана)) 

У  примодби  се  тражи  доследно  гІоштовање  законских  докумената  који  уређују  ову  област: У  
документу  Нацрта  плаиа  на  43. и  44. стр. Тачка  6. наведена  је: Уредба  о  одлагању  отпада  да  
депоније  наводи  се  - Раздањина  између  подручја  где  стално  бора.ве  њуди  не  може  износити  мање  
од  500 rn. Прсдвиђена  локација  дспоније  је  на  цслом  северном  поњу  мања  од- 300 nі  .оД  -насстсннх........ 

кућа. Насење  Немаловци  јс  у  саставу  новосадске  МЗ  Псјићеви  салајпи  —Нсмаиовци  и  представња  
трајно  нассе  са  комлетном  инфраструктуром : пут, струја, вода, гас  иредовна  градска  аутобуска  
линија. 

Комисија  за  планове  сматра  да  прнмедба  иије  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Прнмедба  број  3  
(подносиоци : Александар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  други  (304 потписа  грађана)) 

Исти  садржај  као  и  прuмедба  бр.2  

Комисија  за  плајiове  ематра  да  прuмедба  није  основана , уз  образложене  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  
(подвосилад: Горан  Ћора, Немаловцu 39) 

Исти  садржај  као  и  прнмедба  бр.2  

Комисија  за  пданове  сматра  да  примедба  nuje основапа , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведечом  јавном  увиду. 

Примедба  број  5  
(подносилац : Недењко  Мартиновић , Немаиовци  40) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2  

Комисија  за  плапове  сматра  да  примедба  аије  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  6  
(подносилад : Сајпа  Слијепчевић , Немаловцu 43) 
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Истисадржај  -пао  и  примсдба  бр.2 уз  додатни  захгев  да  са  становишта  залпите  жнвотне  средине  
треба  тражитн  мишјвење  Покрајинског  секретаријата  за  заштиту  ЖИВОТН  срсдине  о  утицају  
РегноналНе  депоније  на  околину, као  и  мишјвење  Завода  за  заштиту  природе  о  угицају  на  флору  и  
фауну  у  запјтићеном  подручју  које  се  налази  на  територији  Немановаца  (тршћади  и  барс). 

КоNuісија  за  планове  сматра  да  примсдба  није  освована, уз  образложење  дато  у  Извегптају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  7 
(подносилад : ЈЂубаи  Вулић, Немаиовци  42) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 уз  додатни  захтев  да  се  Региопална  депониЈа  планира  нанкој  
другој  локадијн  на  5-lоkм  од  Града  Ноаог  Сада, јјо  узору  на  Суботицу  и  Сремску  Митровицу, што  
нс  би  изискивало  измештање  далековода  и  на  лоЈсацији  која  би  имала  моГућлост  проширења, тахо  
да  буде  трајно  решење! 

Комнеија  за  плаиове  део  првмедбе  не  прuхвата  а  за  део  нрн Nісдбе  сматра  да  није  основаn, уз  
образложење  дато  у  Hзвешгају  обрађивача  () спроведеіом  јавнот  увиду . 

Примедба  број  8  
(подносилац : Слободал  Вуісаиовић , власник  парцејіе  бр.96/1 КО  Нови  Сад  111) 

Подносилац  примедбе  наводи  да  парцела  бр. 96/1 КО  Нови  Сад  і lі  чијн  је  власник  пије  у  обухвату  
плана  касније  наводн  да  је  графичіси  парцела  обрађена, али  да  није  текстуално  у  смислу  
спратности , заузетости  парцеле )  делатности  које  се  могу  обаЈзЈЋати  и  сл.. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примсдба  није  осповапа , уз  образложење  дато  у  Извеппају  
обрађнвача  о  спроведелом  јавЈгом  увиду. 

Примсдба  број  9  
(подносиоци  Екологнки  покрет  Новог  Сада, EyneDap цара  Лазара  бр.8/1-i 1, Нови  Сад) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 

Кисија  за  -планове- сматра  да  приедба  није  освована , уз  образложење  дато  у.Изетају  
обрађивача  о  спроведеном  јавиом  увиду. 

Нримедба  број  10 
(подносиоци : Алексавдар  Николић , Новн  Сад, ј-јемаиовци  18 и  др.  (843 нопјиса  грађана)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 



В.д. Начелника  

Градске  улраве  за  yрбавизам  и  гр  вивске  послове  

дејан ајловић  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 
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Комисија  за  плавове  сматра  да  примедба  вије  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  бој  11  
(подвосиоци  Алексавдар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  др. (190 потnиса  грађана)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 

Комиеија  за  планове  сматра  да  примедба  инје  основана, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увnду. 

Комисија  за  планове  прихвата  предлог  обрађивача  да  јс  текст  І{ацрта  плана  потребно  
ускладити  са  обновњеітим  водним  условима  ЈВП  Воде  Војводине  бр. 1-243/2-21 од  
02;ОЗ.2021. године. . 

Сходно  члаиу  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извеіптај  се  доставла  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  he планскн  документ  доставити  
падлежном  оргаву  градске  управе  ради  упућиізања  у  процедуру  доноіпења . 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зорап  Вукадиновић , дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, диnл.инж.арх. 

З. Радосав  Шћегіаиовић , дипл.инж.арх. 

4. Милав  Ковачевић, дипл.инж.арх  

5. Јасмива  Лазић, Маст.инж.арх. 



РЕПУБЛИКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Ерој : V-35-90/21 
дана: 26.04.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАИНТЕРЕСОВАHИХ  ОРГАНА, ОРГАјШ3АЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЈШЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 ку  тс  нови  
САД  З  - Тс  НОВИ  САД  4 У  НОВОМ  САДУ  НА  ЖКВОТНУ  

СРЕДИНУ  

Извештај  о  стратошкој  процеви  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду  на  ЖИВОТН  срсдину  израдило  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  
Сада. 

Гралска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  8. 
Закона  о  стратепткој  процени  утицаја  на  живтну  средину  ( Службени  гласник  РС , 
број  135/2004 и  88/10), дана  О1.02.2021.године  доставила  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  делоније  и  далековода  110 кУ  
ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  жнвотну  средину  заинтересованим  
органима  и  организацијама  на  миікњење, и  то: Градској  уnрави  за  заштиту  животне  
средине , ,,

нИС  а.д., Нови  Сад, а.д. Панчево, Завод  за  заштиту  споменика  
културе  Грала  Новог  Сад, Телеком  Србија  лредузеће  за  телекомуникације  а.д., Jkfl 
Водовод  и  канализација , Мипистарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , 
ЈП  Србијагас , ЈІ(П  Информатика , ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Покрајински  завод  за  заштиту  природе, ЈКП  
Чистоћа , ЈІ(ГІ  Гралско  зеленило 1 , ЈП  ,,Војводинапіуме , Министарство  одбране, 
Сектор  за  матсријалне  ресурсе , Управа  за  инфраструктуру , Електромрежа  Србије  ал  
Београд, Погон  ,,Новн ЈВП  ,,Воде  Бојводине  Нови  Сад, ЈП  Пугеви  Србије  
Београд  и  ЈП  ВојЕодинашуме . 

Од  позваних  органа  и  организација  своје  мишњење  су  пре  јавног  увида  
доставилн : ЈП  Путеви  Србије, ЈКП  Чистоћа , Завод  за  заштиту  споменика  културс  
Града  Новог  Сад, Покрајински  завод  за  замтиту  природе, Електромрежа  Србије  ад  
Ееоград, Погон  ,,Нови  Сад , Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације ,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, Министарство  одбране , Сектор  
за  материјалле  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , ЈП  ,,Емисиона  техника  и ЈКП  
Градско  зеленило , ЈКП  Информатика , Електродистрибуција  Нови  Сад, ЈП  
Србијагас , ЈВГІ  ,,Воде Нови  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  



В!д, НАЧЕЛНИКА  

ејан  Михајловнћ  

телекомуникације  а.д., Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  ,,НИС  а.д., Нови  
Сад, ,,Траиснафта  а.д. Панчево  I-ІHС  а.д., ј-Іови  Сад  и  ЈП  Војводинашуме . 

Пристипіа  мишњења  на  Извештај  о  стратепЈкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
НоБи  Сад  4 у  Ј-Говом  Саду  на  ЖИВОТН  срсдину  рігматрааа  су  на  120. седници  Комиснје  
за  планове  , одржаној  І  1.03.202 1. године . 

Градона tтелник  Града  Новог  Сада  је  дана  18.03.2021. године  утврдио  І-Јацрт  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кV ТС  Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извепітај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регудације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животву  средину  изложио  га  на  јавни  увид  у  периоду  од  22. марта  до  
20. априла  202 1. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  
плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извејптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  І  l 0 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Са.ц  4 у  ј-јовом  Саду  иа  животну  средину! 

У  току  трајања  јавиог  увида  није  било  примедби , предлога  и  сугестија  на  
Г4звештај  о  стратепiкој  процени  утицаја  плана  генералне  регугјације  регионалне  
депоније  и  далековода  пО  кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  ј-Іови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
живстііу  средиву . 

Јавна  расправа  о  Извсіігга  у  о  стратешкој  процени  Утиоаіа  пјтапа  геаерајаіе  
регулације  регионалнедепонијб  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  )кивотну  средиііу  одржана  јс  на  127. (јавној ) ссдници , одржаној  
26.04.2021. године, заједно  са  распрааом  о  ј-Гацрту  nлана  reііcpanne регулације  
регионалне  депоније  н  далековода  1 10 кV ТС  ј-Гови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду, 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  прсдлога  на  Извештај  о  
стратепікој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  ј-Іови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину . 

ј(омисија  је  гом  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извепітај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  геіісралне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  І  10 кУ  ТС  І-Іови  Сад  3 - ТС  ј-Гови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  
заједно  са  Нзвештајем  Комисије , сагласно  члану  21. Закона  о  стратешкој  процени  
утицаја  на  животпу  средину, достави  Градској  управи  за  заштиту  животне  средине  ради  
прибавњања  сагласности . 
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