
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  размаграња  Предлога  плана  детал,не  регулације  радне  
зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  
утицаја  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  
Футогу  на  животну  средину , Скупјптина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1 
године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  нлана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  
и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
детањне  регулције  радне  зоне  између  канала  u ііpyre Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  
животну  средину  пре  њиховог  излагања  најавни  увид  са  89. седнице  од  28.05.2020. године  
и  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регупације  радне  зоне  између  
канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  и  Извештај  о  стратецјкој  процени  утицаја  
плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  
на  ЖИВОТН  средину  са  120. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  11.03.2021. године, као  
и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину. 

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

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-707/2019-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/1 1, 121/12 42/13 - УС, 50/1 3 
- 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  ху  седници  од  26. маја  2021. године, доnоси  

ПЛАН  ДЕТАЈbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЋУ  КАНАЛА  И  ПРУГЕ  НОВИ  САД-СОМБОР  

УфУТОгУ  

1. УВОД  

План  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  
Футогу, (у  дањем  тексту : план) обухвата  подручје  од  25,05 ћа  у  Катастарској  општини  (у  
дањем  тексту : КО) Футог. 

Плански  основ  за  израду  плаиаје  План  генералне  регулације  насењеног  места  Футог  
(,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  45/15 и  21/17) (у  дањем  тексту: план  генералне  
регулације ) који  је  дефинисао  да  је  основ  за  реализацију  планираних  садржаја  на  
обухваћеном  простору  план  детањне  регулације . 

Планом  генералне  регулације  дефинисана  су  правила  уређења  усмеравајућег  
карактера  за  све  планиране  намене, а  овим  планом  детањно  ће  се  дефинисати  правила  
уређења  и  грађења, у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  површине  јавне  намене  п  
површине  осталих  намена . 

1.1. Положај  и  карактеристике  обухвагеног  подручја  

Простор  обухваћен  планом  се  простире  у  појасу  између  канала  Крнђела  на  истоку, 
железничке  пруге  Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад  на  југозападу  и  границе  грађевинског  
подручја  на  северу, у  катастарској  општини  Футог. Цео  просторје  кроз  протекли  период  
остао  неизгрђен  и  неуређен . 

На  гіростору  којије  у  обухвату  плана  не  постоји  изграђена  саобраћајница . Саобраћај  
се  одвија  преко  некатегорисаних  путева  који  су  део  мреже  атарских  путева  и  који  тренутnо  
служе  за  приступ  поњопривредним  површинама . 

У  оквиру  обухваћеног  подручја ,  зеленило  је  заступњено  у  виду  пол)опривредних  
површина  и  мање  групације  разнолике  вегетације  (заштитни  појас) уз  железничку  пругу  
Сомбор  (Богојево ) - Нови  Сад. 

Већина  парцела  или  њихови  делови  се  користе  у  сврху  поњопривреднс  производње . 
тј . као  обрадиве  поњопрпвредне  повргнине, док  је  остатак  простора  неуређена  зелеnа  
површина . 
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1.2. Основ  за  израду  плана  

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  дета.њне  регулације  радне  зоне  
између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу, (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  --/19). 

Плански  основ  за  израду  плана  је  план  генералне  регулације , према  којем  је  за  овај  
простор  дефинисано  да  је  основ  за  реализацију  планираних  садржаја  план  дета.њне  
регулације . 

Извод  из  плана  генералне  регулације  

,,Простори  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  
План  дета.њне  регулацијеје  основ  за  реализацију  следећих  простора  у  оквиру  

просторне  целине  1 претежно  намењених  за; 
породично  становање  (према  графичком  приказу  број  2); 

- централне  функције , односно  линеарне  центре  и  нове  центре  (осим  парцеле  број  
6495, 2594, 4463/1 и  4463/2 и  део  парцеле  број  б73); 
планиранејавне  службе ; 
радне  зоне  (изузев  делова  парцела  бр  701 и  702), 
површине  намењене  спорту  и  рекреацији  у  јужном  и  средишњем  делу  
урбанистичке  целине  1; 
пиј  аце. 

ПРАВИЛА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАј{ТЕРА  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНОВА  
ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

На  графичком  приказу  број  2 Начин  спровођења  плана  у  Р  1:20 000 означене  
су  просторне  целине  за  које  су  основ  за  реализацију  планови  детањне  регулације . 
На  графичким  приказима  број  3 План  претежне  намене  землишта  у Р  : 20 
000 и  број  4 План  намене  земњишта  грађевинског  подручја 1  у  Р  1;10 000, 
дефинисане  су  претежне  намене  зем.њишта  за  просторне  целине  за  које  су  основ  
за  реализацију  планови  дета.њне  регулације . Претежна  намена  земњишта  је  
начин  коришћења  зем.њишта  за  више  различитих  намена , од  којихје  планирана  
намена  nреовлађујућа , а  остале  намене  које  би  се  деталнијом  разрадом  
предвиделе  морају  бити  компатибилне  са  претежном  наменом . 
У  просторним  целинама  на  којима  је  пла iгирана  претежна  намена  и  за  које  је  
основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  нису  дета.њно  дефинисане  
регулације  свих  саобраћајница . Регулација  саобраћајница , њихов  тачан  положај  
и  димензије , као  и  начин  пробијања  блокова  (увлачењем  саобраћајнице  до  
одређене  парцеле  или  пресецањем  блока  у  целини ) биће  одређено  дета.њнијом  
разрадом , након  анализа  постојећег  стања, дефинисања  концепције  просторног  
развоја  за  те  просторне  целине , а  све  у  складу  са  смерницама  из  овог  плана. 
Планом  детањне  регулације  може  бити  одређено  да  ли  је  за  неке  намене  
неопходна  израда  урбанистичког  пројекта  или  спровођење  архитектонско -
урбанистичког  конкурса . 
Плановима  детањније  разраде  може  се  утврдити  за  које  локације  је  обавезно  
расписивање  архитектонског  или  архитектонско -урбанистичког  конкурса . 
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дсо  просторне  целине  1 
Радне  зоне  
Радне  зоне  планиране  су  у  севсрном  и  северо-западном  делу  грађевинског  подручја  

и  обухватају  површину  од  202,52 ћа. Ови  простори  су  намењени  привредним  активностима , 
односно  секундарним  и  терцијарним  делатностима . 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  и3 области  трговине  на  велико  и  трговине  на  мало, грађевинарства , саобраћаја  и  
веза  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  користити  савремену  Технологију  за  своје  
технолошке  процесе . Под  појмом  терцијарне  делатности  подразумевају  се  садржаји  из  
области  трговине , угоститењства , услужног  и  производног  занатства, саобраћаја  и  
комуналних  делатности . 

Пословни  садр?каји  су  оријентисани  углавном  на  друмски  саобраћај , а  неки  делови  
радне  зоне  имају  и  могућност  коришћења  железнице . 

У  одређеној  мери  простори  радних  зона  су  заузети  постојећим  комплексима , са  
разрађеним  технолошким  поступком  и  изграђеним  објектима . Постојећи  комплекси  се  
задр?кавају  или  се  реструктурирају  и  деле  на  мање  комплексе . Могуће  је  и  издвајање  
слободних  површина  унутар  постојећих  комплекса , уз  услов  поштовања  утврђених  
урбанистичких  параметара  како  на  новом, тако  и  на  постојећем  комплексу . 

На  просторима  где  се  планирају  отворена  складишта 5  зависно  од  технолошких  
услова, могуће  је  поједине  делове  наткрити  или  потпуно  покрити , с  тим  гпто  покривени  део  
улази  у  степен  заузетости  целог  локалитета . 

Постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим  уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  максималног  индекса  
заузетости . 

3а  формирање  нових  привредних  комплекса  унутар  постојећих  или  планираних  
привредних  садржаја, утврђени  су  исти  урбанистички  параметри : 

дозвоњена  спратност  производних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
административних  објеката  је  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  
већа  спратност , када  објекти  представњају  просторне  репере  већих  комплекса  или  
су  карактеристични  због  посебних  конструктивних  и  технолошких  потреба; унутар  
комплекса  ускладити  спратност ; 

- максималан  степен  заузетостије  50%, а  индекс  изграђености  до  1,5; 
у  комплексима  чији  је  степен  заузетости  испод  50% сви  објекти  се  могу  доградити  
до  назначеног  степена  под  условом  да  не  ремете  постојеће  технолојпке  линије ; 
уколико  се  у  постојећим  границама  мења  основна  техничко -технолошка  
концепција1 потребноје  за  такве  комплексе  урадити  урбанистичке  пројекте ; такође  
у  случају  сложене  технологије  или  комплекса  већих  од  1 lіa, неопходна  је  дања  
разрада  урбанистичким  пројектом ; 
парцеле  постојећих  комплекса  се  задржавају ; могуће  је  спајање  са  суседном  
парцелом  и  деоба  постојећих  комплекса  ііa мање  целине ; 

- нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  о6лика1  да  имају  
излаз  на  јавну  површину, а  површина  за  већину  нових  комплекса  је  минимално  
1000 ііі 2  са  фронтом  ширине  25 nі ; дозвоњено  одступање  одутврђених  мераје  10%; 
манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса ; 

- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса, 
односно  комплекси  површине  до  1 Iіa треба  да  имају  минимално  20% зелених  
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површина , комплекси  површине  1-5 ћа  25%, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  30-50% 
зелених  површина . 
Обавеза  израде  процене  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  за  потенцијалне  

загађиваче  утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . 
На  nростору  радних  зона  није  дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  

рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 

1.3. Цињ  доношења  плана  

Цињ  израде  и  донојлења  планаје  да  се  утврде  намена  земњишта  и  правила  уређења  
и  грађења , у  складу  са  претежном  наменом  површина  утврђеном  планом  генералне  
регулације , као  и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајну, енергетску  и  водну  
инфраструктуру, те  дефинише  начин  реализације  планираних  садржаја . 

Планским  решењима  ће  се  створити  услови  за  реализацију  планираних  садр)каја  у  
складу  са  новим  захтевима  nословања . Тиме  ће  се  створити  услови  за  дањи  урбани  и  
привредни  развој  овог  подручја , у  складу  са  геііералним  опредењењима  развоја  насењеног  
места  Футог. 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЋЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађевинско  подручје  којеје  обухваћено  планом  налази  се  у  Катастарској  оппЈтини  
Футог  унутар  описане  границе . 

За  почетну  тачку  описа  границе  плана  утврђена  је  тачка  на  тромеђи  парцела  бр. 
8613, 9930 и  10176. Од  ове  тачке  граница  у  правцујуга  прати  источну  границу  парцела  бр. 
9930 и  6711 до  тромеђе  парцела  бр. 213/1, 214 и  6711, затим  граница  скреће  у  правцу  
југозапада , пресеца  парцелу  број  67 1 1 до  тромеђе  парцела  бр. 164, 67 1 1 и  6724. Од  ове  тачке  
граннца  у  правцу  југозапада  прати  управни  правац  повучен  из  тромеђе  парцела  бр. 164, 
6711 и  6724 на  границу  грађевинског  подручја  Футога . дање, граница  скреће  у  правцу  
северозапада , затим  истока , затим  североистока  прати  границу  грађевинског  подручја  
Футога  и  долази  до  почетне  тачке  описа  границе  плана. 

Поврілина  обухваћена  планом  је  25,05 ћа. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  

3.1. Концепција  уређења  простора  

Радна  зона  у  обухвату  плана, планира  се  као  простор  за  секундарне  и  терцијарне  
делатности . 

Секундарни  сектор, пре  свега  индустрија  и  производно  занатство , има  највеће  
учешће  у  дохотку  и  броју  запослених  у  Футогу. Развој  индустрије  крсће  се  у  правцу  
ревитализације  постојећих  погона, пресењења  појединих  погона  са  неусловних  на  нове  
локације , као  и  изградње  нових  из  области  металне, прехрамбене  и  дрвопрерађивачке , 
делатности , те  грађевинарства , производног  занатства  и  складиштења . Уз  коришћење  
постојећих  ресурса, оптимално  ангажовање  простора  и  уважавање  прописа  о  заLптити  
животне  средине , потребноје  обезбедити  простор  који  ће  омогућити  развој  ових  делатности  
у  насењеном  месту  Футог. 
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Обавсза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  утврдиће  се  у  складу  са  
законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . І-Іа  простору  обухваћеном  планоім  није  
дозволено  одлагање  отпадних  материја  или  рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  
технологија  у  затвореним  просторима! 

Пословни  садржаји  у  радној  зони  биће  оријентисани  превасходно  на  друмски  
саобраћај , а  по  потреби  се  може  користити  и  железнички  транспорт! 

Саобраћајну  мрежу  чине  и  планиране  саобраћајнице  које  се  трасирају  претежно  по  
постојећим  прилазима  и  атарским  путевима, као  и  надовезивање  на  планиране  
саобраћајнице  из  планске  документације  која  се  тиче  ближег  окружења , тако  даје  укупно  
формирано  трн  блока. 

3.2. Подела  на  блокове  и  најена  земњишта  

Основна  концепција  просторног  уређења  и  подепе  простора  проистекла  је  из  
претежне  намене  површина  и  услова  утврђенuх  планом  генералне  регулације . У  складу  са  
графичким  приказом  ,,План  намене  површина  са  планом  саобраћаја , нивелације  и  
регулације  у  размери  1:2500, утврђена  је  подела  на  блокове  (три  блока). 

У  оквиру  подручја  обухваћеног  планом  површинејавне  намене  чиниће  саобраћајне  
површине , траuсформаторска  станица  и  мелирацнони  канал . 

Остале  површине  намењују  се  превасходно  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  
у  радним  зонама  (спратности  П  до  П+2), ніто  је  и  основна  намена  простора, а  заступена  
је  у  свим  блоковима  број  13. 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  из  области  производне  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  користити  савремену  
технологију  за  своје  технолошке  процесе , грађевинарства , саобраћаја  и  веза  као  и  садржаје  
из  области  трговнне , угоститењства , услужног  и  nроизводног  занатства , саобраћаја  и  
комуналних  делатности ! 

Израда  урбанистичког  пројектаје  обавезна  за  комплексе  веће  од  lћа. 

3.3! Нумерички  показатењи  

Табела  број  1 - Оквирни  биланс  пооршина  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Поврајина  (ha) Проценат  % 
ІOQOO Укупна  површина  обухвата  плана  25,05 ћа  

Површине  јавне  намене  5,57 22,24 
Саобраћајне  површине  2,16 8,63 
Железничко  подручје  1,65 6,59 
Мелиорационп  канал  1,76 7,02 
Површине  осталих  намена  19,48 77,76 
Радне  зоне  19,48 77,76 
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3.4. Плав  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.4.1. План  регулацијс  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површинејавне  намене. 0д  целих  и  делова  постојећих  парцела  
образоваће  се  парцеле  површинајавне  намене, према  графи tіком  приказу  1 План  регупације  
површинајавне  намене  у  размери  1 2500. 

Површинејавне  намене  су: 
- железничко  подручје :  делови  парцела  бр. 6724 и  9953. 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 6775 и  6777 и  делови  парцела  бр. 163, 
164, 165/1, 165/2, 165/3. 166/1, 166/2, 166/3, 167, 168. 169, 170/, 170/2, 171, 172 
и  10171; 

мелиорациони  канал : делови  парцела  бр. 6711 и  9930; 

У  случају  пеусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцеnа  на  
графичком  приказу, важи  графички  приказ . Планиране  регулационе  линије  дате  су  у  односу  
на  осовине  саобраћајница  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела  и  постојеће  објекте. 
Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  дате  на  
графичком  приказу. 

3.4.2. План  нивелације  

Простор  обухваћен  плаiіом  налази  се  у  северном  делу  Футога, источно  од  
железничке  пруге  Сомбор-Нови  Сад. Грађевинско  подручје  обухваћено  планом  налази  се  
на  надморској  висини  од  78.00 м  до  80.50 м. Планираве  саобраћајнице  су  прилагођене  
терену  са  падовима  испод  0.5%. Од  дате  нивелације  може  се  одступити  приликом  
реализације  саобраћајница  због  избегавања  већих  земњаних  радова  који  би  наруціили  
стабилност  терена . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елемевти : 
кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 

- нагиб  нивелете . 

3.5. Трасе , коридори  и  капацитети  инфраструктуре  

Посебна  правила  за  опремање  простора  пнфрастрyктуром  

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



7 

Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  у  окВиру  постојећих  и  планираних  
јавних  површина . 

Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  
правилницима  који  регулишу  предметну  област . 

Не  условњава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућаје  фазна  реализација . 

3.5.1. Саобраћајна  инфраструктура  

У  правцу  истока, уз  некадашње  комплексе  Интерсервис  и  Видак  налази  се  
опнјтински  пут  Футог  - Пд  ,,Планта  - Кисач  (продужетак  Железничке  улице). Овом  
улицом  предметни  простор  повезаће  се  у  правцу  севера  са  државним  путем  11 реда  број  107 
Нови  Сад  . Оџаци, а  премајугу, са  уличном  саобраћајном  мрежом  Футога  и  државним  путем  
IБ  реда  број  12 Нови  Сад  - Бачка  Паланка . 

Југозападну  границу  овог  простора  чини  једноколосечна  неелектрифицирана  
железничка  пруга  Нови  Сад  - Оџаци  - Богојево . Уз  источну  границу  обухваћеног  простора, 
налазе  се  постојећи  и  планирани  индустријски  колосеци . 

Планиране  саобраћајнице  ослањају  се  на  постојеће  атарске  nутеве  и  представњају  
продужетак  постојећих  и  планираних  улица . Са  североисточне  стране , планирана  је  
саобраћајница  која  претставња  продужетак  планиране , а  којаје  у  правцу  истока  повезана  
са  општинским  путем  Футог  - Пд  ,јЈланта . Са  источне  стране , у  централном  делу  
обухваћеног  простора , планирана  је  саобраћајница  која  представња  продужетак  постојеће , 
између  некаданјњих  комплекса  интерсервис  и  1Видак 1 , Између  постојећих  и  nланираних  
саобраћајница , преко  канала  Крнђела, планирани  су  друмски  објекти - мостови . 

У  централном  делу  обухваћеног  простора, у  праву  север-југ, планирана  је  
саобраћајница  која  ће  повезати  наведене  и  уједно  омогућити  приступ  односно  формирање  
грађевинских  парцела  уз  њу. 

Ширина  појаса  регулације  ових  улица  је  15 и  20 м, у  оквиру  које  се  налазе  
двосмерни  коловози , тротоари  и  занітитно  зеленило . 

На  основу  развојних  планова  11Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. као  и  према  
Просторном  плану  републике  Србиије, нланира  се  ревитализација  и  модернизација  
железничке  пруге  Нови  Сад  - Оџаци  - Богојево  са  изградњом  капацитета  за  повезивање  
значајних  корисника  ?келезпичких  услуга. 

І-ја  обухваћеном  простору, не  планирају  се  укрштаји  друмских  саобраћајница  са  
железничком  пругом . 

3.5.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом   
Снабдевање  водом  биће  решено  преко  планиране  водоводне  мреже, која  је  ће  

функционисати  у  склопу  водоводног  система  насења  Футог, односно  у  склопу  водоводног  
система  Града  Новог  Сада . 

Планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  у  сним  улицама . С  обзиром  даје  
ширина  регулације  20 м, планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  водоводнс  мреже  са  обе  
стране  улице . 

Планирана  водоводна  мрежа  биће  nрофила 100 пlпl и  задовоњиће  потребе  за  
санитарном  водом  будућих  корисника  простора . 



Услов  за  реализацију  планиране  водоводне  мреже  је  изградња  доводника  воде  за  
Бегеч, деоница  од  Телепа  до  Футога, како  би  се  обазбадио  појачан  притисак  у  водоводној  
мрежи  и  додатне  количине  воде. 

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  могуће  је  решити, локално, преко  
бушених  бунара  на  парцелама  корисника . 

Положај  постојеће  и  планиранс  водоводне  мреже  датје  у  графичком  приказу  План  
водне  инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Одвођење  отпадних  и  атмосфереких  вода   
Одвођејuе  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  реіцено  преко  сепаратне  

канализационе  мреже . 
Отпадне  воде  ће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  одводити  ка  

канализационом  систему  насејuа  Футог. 
Секундарна  канализациона  мрежа  отпадних  вода  изградиће  се  у  свим  постојећим  и  

новопланираним  улицама  и  биће  профила  О  300 мм  и  О  250 гпм . 
Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски  и  да  се  постижу  знатне  дубине  

укопавања , планом  се  предвиђа  изградња  црпне  станице  отпадних  вода  непосредно  пре  
постојећег  мелиорационог  канала , Црпну  станицу  реализовати  у  регулацији  улице, као  
објекат  шахтног  типа. 

Отпадне  воде  које  се  упуілтају  у  планирану  канализацију , морају  имати  
карактеристике  кућних  отпадних  вода. Отпадне  воде  нестандардног  квалитета  пре  
упуштања  у  канализацију , морају  се  примарно  пречистити . Стандардизација  отпадних  вода  
(пречишћавање ) односи  се  само  на  технолошке  отпадне  воде  и  у  зависности  од  њихових  
карактеристика  биће  примењен  одговарајући  третман . 

до  изградње  планиране  каnализационе  мреже  отпадних  вода, омогућава  се  
решавање  отпадних  вода  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  гіарцели  корисника , 
као  прелазно  решење. Водонепропусне  септичкејаме  лоцирати  на  минималној  удајuености  
оД  3,0 м  од  суседних  парцела . 

Одвођење  атмосферских  вода  биће  решено  преко  планиране  отворене  уличне  
каналске  мреже  која  ће  се  оријентисати  на  постојећу  отворену  каналску  мрежу  
мелиорационог  система  Сукова  6ара1 . Омогућава  се  делимично  или  потпуно  зацевјuење  
отворене  уличне  каналске  мреже, односно , отворене  каналске  мреже  у  оквиру  
мелиорационог  слива, а  у  зависности  од  саобраћајних  и  просторних  потреба . 

Атмосферске  воде  које  се  смеју  упуштати  у  отворену  каналску  мрежу  морају  
задовоњити  квалитет  11 класе  водотока . Уз  отворену  каналску  мрежу  мелиорационих  
канала  планира  се  заштитни  појас  ширине  7 м, мерено  од  постојеће  ивице  канала  и  
обострано . У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  објеката  и  садња  дрвећа . 

Положај  планиране  канализацио nе  мреже  датје  на  графичком  приказу  План  водне  
инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Подземне  воде   
Меродавни  нивои  подземне  воде  у  обухвату  nлана  су ; 
- максималан  ниво  подземне  водеје  од  79,50 до  81,30 м  н.в. 
- минималан  ниво  nодземне  водеје  од  76,20 до  77,10 м  н.в. 
Правац  водног  огледала  просеч nог  нивоа  подземне  воде  је  север-југ  са  смером  пада  

премајугу . 
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3.5.3. Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом   
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  

електроенергетског  система. Основни  објекат  за  снабдевање  је  трансформаторска  станица  
(ТС) 110/20 kV Футог , која  се  палази  источно  изван  обухвата  плана. Од  ове  ТС  ће  
полазити  20 КУ  мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  мре)кајавног  осветења  
и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

Већи  део  подручја  у  радним  зонама  није  покривен  електроенергетском  мрежом, а  
планирана  изградња  на  новим  просторима  имплицираће  потребу  за  додатним  
капацитетима . За  снабдевање  електричном  енергијом  планираних  садржаја  изградиће  се  
одређен  број  нових  ТС, у  зависности  од  потреба . Нове  ТС  се  могу  градити  као  
слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  
техничком  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката , у  приземлу  објекта . 
Свим  трансформаторским  станицама  потребно  јс  обезбедити  колски  прилаз  ширине  
минимално  Зм  (и  висине  минимално  З,5м, у  случају  постојања  паса?ка) ради  обезбеђења  
интервенцијс  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 
kv мрежу  која  ће  се  градити  подземно . На  просторима  планиране  изградње  плаггира  се  
изградња  инсталације  јавног  осветлења . 

Све  електроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазе  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавлање  услова  од  
ЕПС  дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад. 

У  попречним  профилима  свих  улица  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблова . 

Снабдевање  топлоТНоМ  енергијом   
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  

система . 
Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  градске  гасне  мреже  

притиска  до  4 bar koju полази  од  Главне  мерно-регулационе  гасне  станице  (ГМРС) ,Футог  
ІІ  . Из  ГМРС, у  оквиру  које  се  налази  и  мерно-регулациона  станица  (МРС), полазе  
гасоводи  притиска  до  4 bar који  преко  сопствених  МРС  снабдевају  поједине  пословне  
садр)каје. Из  ове  МРС  ће  полазити  дистрибутив uа  мрежа  притиска  до  4 bar ca које  ће  се  
снабдевати  и  планирани  садр)каји  і iзградњом  приклучка  од  постојеће , односно  планиране  
мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  објектима . У  случају  потребе  за  већим  
количинама  топлотне  енергије, могућеје  изградити  доводни  гасовод  притиска  до  16 bar u 
сопствену  мерно-регулациону  станицу  на  парцели  корисника . 

Останња  се  могућност  пословним  комплексима  да  се  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  енергената  који  не  утичу  штетно  на  животну  средину. 

Обновњиви  извори  енергије   
На  овом  подручју  постоји  могућност  коришћења  следећих  обновливих  извора  

енергије : 
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1) Соларна  енергија   
Пасивнu соларни  сисмеми  - дозво.њава  се  доградња  стакленика, чија  се  површина  

не  рачуна  код  индекса  изграђеностн  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  
енергетска  ефиі(асност  објекта. Код  објекта  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  
оријентације  поред  стакленика  дозвоњава  се  примена  осталих  пасивних  система-
ваздушних  колектора , Тромб-Мишеловог  зида  и  сл . 

Акмивни  соларни  сисмеми  - соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
употребу  могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

објекти  породичног  становања  - на  І( ОВНИМ  површинама  и  фасадама  главног, 
помоћног, економског  објекта  и  сл. дозвоњава  се  постав.њање  соларних  система  
површинејавне  намене  - на  стубовимајавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора. за  освет.њење  рекламних  паноа  и  билборда , за  саобраћајне  
знакове  и  сигнализацију  дозво.њава  се  поставзвање  фотонапонских  панела . 

2) Енергија  биомасе   
Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  објеката  

коришћењем  брикета , пелета  

З) (Хидро)геотермална  енергија   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  постав.њати  у  сврху  загревања  или  хлађења  

објеката! Ако  се  постав.њају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, оне  могу  бити  
иск.њучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) 
потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа . Обавезно  је  извести  упојне  бунаре! 
І-Іије  дозво.њено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  
површине . 

Производња  електричіге , односно  топлотне  енергије  за  соnствене  потребе  
коришћењем  обнов.њивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  кориідћења  енергије! 

4) Енергија  ветра   
Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  15 kW) Mory ce 

постав.њати  на  парцелама  намењеним  породичном  становању , тако  да  висина  стуба  није  
већа  од  удајвености  стуба  од  објекта  на  самој  парцели  или  од  границе  суседне  парцеле . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
І(оришћењем  обнов.њивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  кори iuћсња  енергије . 

3.5.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

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

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  пово.њној  
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  освет.њења  у  објектима  и  у  инсталацијамајавне  и  декоративне  
расвете  употреб.њавати  енергетски  сфикасна  расветна  тела . 
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користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, тромб-
мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 

- поставлати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају ; 
размотрити  могућност  поставњања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
коришћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 
код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту. 

- поставлати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  поврпіинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила . 

Објекти  високоградње  морају  бити  пројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  гтрописана  енергетска  својства . Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  Документације  која  се  прилаже  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе. 

3а  свејавне  објекте  утврђује  се  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уштеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  планове  унапређења  система  комуналних  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, угіравлање  отпадом, јавни  транспорт  
идр.) 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дЖНИ  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  приклучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  опреми  
уређајима  за  регуладију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.5.5. Електронске  комуникације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставњање  мултисервисних  платформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. Улични  кабинети  се  могу  
поставњати  на  осталом  землишту, као  и  најавној  површини , у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 
Уколико  се  поставлају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удаленост  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20м  од  осовине . Уколико  се  кабинети  
поставњају  на  осталом  грађевинском  землишту, потребно  имје  обезбедити  колски  приступ  
ширине  минимално  3пі . Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  
тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  површина  јавне  
намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  у  оквиру  
осталих  површина  (на  објектима). 

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

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

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбенихјединица , стамбених  зграда  са  више  
корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено-пословних  зграда  потребноје  поставити  
инсталацију  заједничког  антенског  система, који  омогућава  независан  пријсм  услуга  радио  
и  телевизијских  програма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима , 

Подручје  у  обухвату  плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  Чот, са  координатама  
450093.96N 1904240.02 Е  

Планира  се  гіотпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера . 

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

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

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  слектронских  
комуникација , могу  се  поставјвати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  
пословању  и  зеленим  површинама  уз  обавезну  сагласност  власника ; базне  
станице  поставјвати  у  подноу  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  
базне  станице ; 
антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  тслефоније  могу  се  поставњати  
на  кровііе  и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  
тих  објеката , односно  скупштине  станара ; 
антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области ; 
уколико  се  у  близини  налазе  стубови , односно  локације  других  оператера , 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 
обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  електромагнстног  зрачења  у  
близини  антенског  система , а  посебно  утицај  на  оближње  објекте  становања  који  
се  налазе  на  истој  или  сличној  висини  као  и  антенски  систем ; 
за  поставњање  антенских  система  и  базних  станицс  мобилне  телефоније  и  
осталих  слектронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  
надлежног  органа  управе . 

3.6. План  уређења  зелених  и  слободних  површина  

У  зони  намењеној  пословању , зеленило  ће  имати  улогу  изолације  главних  
административних  и  јавних  објеката  и  главних  пешачких  праваца . Зелени  појас  је  важно  
ф  ормирати  у  функцији  заштите  и  ради  одвајања  појединих  делова  у  оквиру  комплекса . 
Може  бити  заснован  у  слободном  пејзажном  стилу  или  сачињен  од  стабала  поставњених  у  
редове  различите  спратности . Ограде  комплексаје  могуће  маскирати  садњом  пузавица, али  
обратити  пажњу  да  нс  ометају  рад  фабричке  контроле . 



Улазне  правце  и  прилазе  у  објекте  обогатити  партерним  уређењем . У  комплексима  
фабрика  са  горивим  материјама , као  и  око  зграда  од  запаЈтивог  Материјала  не  треба  садити  
четинаре  (нарочито  бор). При  поставјіању  писоког  растиња  треба  водити  рачуна  о  
безбедности  унутрашњег  саобраћаја , изласцима  из  хала, раскрсницама , кривинама  путева, 
манипулативним  површинама  и  сл. 

Комплекси  величине  до  ћа  треба  да  имају  минимално  20% зелених  поврвіина, 
величине  1-5 ћа  25%, а  већи, преко  5 ћа, 3О-50% зелених  површина . Начин  и  уређење  
зелених  површина  зависи  од  структуре  терена, као  и  од  функције  и  положаја  објеката . 

3.7. Заштита  градителског  наслеђа  

Према  условима  3авода  за  заштиту  споменика  културе, на  подручју  обухваћеном  
планом  нема  заштићених  културних  добара , нити  регистрованих  објеката  под  претходном  
заштитом , а, такође, није  утврђено  постојање  археолошких  налазишта . 

Уколико  се  приликом  грађевинских  радова  пронађу  археолошки  налази, на  сонову  
члана  109. 3акона  о  културним  добрима  ( 1Сл.гласник  Рс, бр.71/94), Инвеститор  и  Извођач  
радова  дужни  су  да  одмах  стану, оставе  налазе  на  месту  и  положају  у  којем  су  нађени  и  о  
томе  одмах  обавесте  надлежни  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада . 

3.8. Заштита  природних  добара  

Покрајински  завод  за  заштиту  природе  утврдиоје  услове  заштите  природе : 

1. У  складу  са  просторним  могућностима  неопходно  је  очување /подизање  
заштитног  зеленила  унутар  предметног  простора, као  и  на  граничном  делу  према  
околним  просторним  садржајима . Сагласно  потребама  загцтите  биодиверзитета  
ван  заштићених  подручја, неопходно  је  повезивање  заленила  у  оквиру  
изграђених  површина  са  вегетационим  целинама  екологпки  значајних  подручја . 
Проценат  уређених  зелених  површина  треба  да  износи  најмање  3О% укупне  
површине  парцеле , сагласно  потребама  очувања  станишта  заштићених  и  строго  
заштићених  дивл.их  врста  (најближе  NЅАО6), а  у  сl(ладу  са  Планом  генералне  
регулације  насел.еног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  I-Јовог  Сада , бр. 
14/15 и  2/17). 

2. У  појасу  од  200 м  од  станишта : 
применити  одговарајућа  решења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  
станишта  од  утицаја  светлости : смањена  висина  светлосних  тела, усмереност  
светлосних  снопова  премал. саобраћајницама  и  објектима , примена  посебног  
светлосног  спектра  на  најосетл.ивијим  локацијама , ограничавање  трајања  
осветњења  на  прву  пловину  ноћи  и  сл; применити  засторе  којима  се  спречава  
расипање  светлости  према  небу, односно  према  подручјима  еколошке  мреже ; 
применити  одговарајућа  планска  и  грађевинско -техничка  решења  за  смањење  
утицаја  буке : лоцирање  саобраћајница  и  активности  који  су  извори  буке  на  већем  
растојању  од  станишта , одговарајући  распоред  објеката  или  примена  заштитних  
баријера  према  осетл.ивом  простору, избор  опреме  која  емитује  мањи  ниво  буке, 
пригушење  буке  на  самом  извору  настанка  и  сл; 
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резервисати  простор  за  појас  заштитног  зеленила  на  локацијама  на  којима  се  
најефикасније  смањује  утицај  осветлења  и  ширење  буке; у  случају  блокова  са  
већим  бројем  корисника , може  се  предвидети  подизање  два  или  вијне  
паралелних  појаса  зеленила ; 
услов  за  изградњу  укопаних  складишта  је  да  се  њихово  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземне  воде, уз  примену  грађевинско -техничких  решења  
којим  се  обезбењује  спречавање  емисије  загађујућих  материја  у  околни  простор . 

У  појасу  од  500 м  од  станишта : 
- забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарушавају  карактеристике  

хидролошког  режима  од  којих  зависи  функционалност  коридора  и  опстанак  
врста  и  станишних  типова ; 

- за  озелењавање  није  дозволена  примена  инвазивних  врста. 

1. Забрањено  је  упуштање  непречишћених  отпадних  вода  у  крајњи  реципијент . 
Квалитет  пречишћеног  ефлуента  мора  задоволавати  прописане  критеријуме  за  
упуштање  у  крајњи  реципијент  у  складу  са  захтевима  Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,5Службени  гласник  РС , бр.  67/11,48/ ј 2 и  1/16). 

2. Применити  грађевинско  - техничке  мере  за  потребе  смањења  емисије  честичних  
материја  и  испарњивих  једињења , у  складу  са  захтевима  Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање  
(,,Службени  гласник  РС  број  6/16). 

3. Управњање  отпадним  материјалима  као  алтернативним  енергентима  вршити  
сагласно  одредбама  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) и  других  прописа . 
Привремено  складиштење  евентуално  присутног  опасног  отпада  вршити  у  
складу  са  чл. 36. и  44. Закона  о  управлању  отпадом  (,,Службени  гласник  рС , 
бр. 39/09, 88/10 и  14/16). 

4. Током  извођења  радова  треба  имати  у  виду  члан  99. Закона  о  заштити  природе  
(,.Службени  гласник  РС , бр. 36/09, Ѕ8/10, 91/10 - исправка  и  14/іб  и  95/2018 - 
др. закон), који  извођача  радова  обавезује  да, уколико  у  току  радова  пронађе  
геолошка  или  палеонтолошка  документа  која  би  могла  представњати  заштићену  
природну  вредност, иста  пријави  Министарству  заштите  животне  средине  као  и  
да  предузме  све  мере  заштите  од  уништења , оштећења  или  крађе . 

3.9. Инжењерско  —геолошки  и  природни  услови  

Категорије  терена  прсма  погодности  за  изградњу   
ј-ја  основу  инжењерско  - геолошке  карте, на  простору  у  обухвату  плана, заступњен  

је  терен  непогодаг i за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење : 1,5-0,5 kg/стn2),гдеје  
могућа  градња  лаких  објеката , спратности  до  П+1,неосетњивих  на  слегање . 

Литолошка  класификациа   
Литолошку  класификацију  предметног  простора  чине : 
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- старији  речни  нанос; глиновито  песковит; До  извесног  степена  консолидован  
и  
седименти  лесних  долина , преталожен  лес, обогаћен  органским  материјама , 
СТИШЈЂИВ . 

Предметни  простор  се  налази  у  зони  штетног  утицаја  подземних  вода  на  градгі)у. 

Педолопјка  структура   
ЗаступЈЂени  тип  земЈЂишта  на  предметном  простору  је  чернозем  на  алувијалном  

наносу  посмеђени . 

Климатске  карактеристике   
Клима  је  умерено-континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  

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

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

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

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

нису  посебно  значајни . Јачина  ветраје  између  0,81-1,31 m/ѕ. 

Сеизмичност  
Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  ин)кењерско -геолошким  карактери -

стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонаіјтним  карактеристикама  тла  и  другим  
ф  акторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  плана  се  налази  у  зони  осмог  степена  
MCѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интеі-ізитета  може  се  разликовати  за  1° MCЅ  LптО  
је  потребно  проверити  истражним  радовима . 

3.10. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине , у  складу  са  3аконом  о  
запјтити  животне  средине(,Службени  гласник  РС . бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон . 72/09-
др.закон , 43/11, 14/16, 76/18 и  95/18-др.закон), приликом  реализације  планских  реіпења  
подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 

У  оквиру  зоне  привредних  делатности  нису  дозвоњене  активности  које  би  могле  да  
наруіпе  квалитет  )кивотне  средине  у  смислу  аерозагађења , загађења  земњијпта , вибрација, 
nроизводње  отпада  и  Др.  штетних  утицаја  и  које  би  негативно  утицале  на  околно  породично  
становање , али  и  шире. 

Изградња  производних  и  пословних  објската  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  
техничким  нормативима  за  изградњу , уз  примену  тсхнологија  и  процеса  који  испуњавају  
прописане  стандарде  животне  средиие . 
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За  све  пројекте  који  се  гніанирају  у  границама  плана  сагледаће  се  потреба  покретања  
поступка  процене  утицаја  на  ЖИВОТНу  средину , у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  
животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  1 14/08). 

Замтита  земњишта   
Праћење  параметара  квалитета  земњиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  

деградација  услед  продирања  опасних  материја . 3емл1иште  треба  контролисати  у  складу  са  
Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  води  
за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  рС , бр. 23/94), 
односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област . 

Загађивач  земњишта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
земњиште , ду)кан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњишта . 

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

На  околном  поњопривредном  земјвишту  неопходно  је  контролисано  примењивати  
агротехничке  мере  заштите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  заштите  биња-
пестициди , ђубрива ). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  са  
Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњиіпту  и  води  
за  наводњавај Lе  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник  РС , бр.  23/94). 

Заштита  ваздvха   
Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  контролу  емисије , 

успостањање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  резултатима  мерења, 
ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  граница. 

гјраћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  предметном  подручју  спроводиће  се  у  
складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  (.,Службени  гласник  РС , број  36/09 и  10/13), Уредбом  
о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

У  технолошком  процесу , неопходна  је  примена  савремених , чистијих  технологија , 
које  ће  допринети  смањењу  аерозагађења . Поставњање  филтера  и  посебних  система  за  
пречишћавање  издувних  гасова, допринеће  смањењу  емисије  загађујућих  материја  у  
ваздух. 

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

Неопходно  је  усnоставити  одговарајући  систем  управњања  отпадом, чиме  ће  се  
спречити  настајање  дивњих  депонија  и  емисија  метана  у  ваздух . 

Заштјјта , унапређење  іі  управњање  квалитетом  вода  
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3аштита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  
законске  регулативе : 

Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС  бр. 30/0, 93/12, О1/16, 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/ l 1, 48/12 и  1/16), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слжбени  
гласник  РС , бр. 50/12), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  
ову  област. 

Заујвене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина , као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  спровести  кроз  таложник  за  
механичке  иечистоће  и  сепаратор  ујва  и  масти  и  тек  потом  испустити  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију . 3ависно  од  потреба  код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  
да  њихов  квалитет  задовојвава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  Постројењу  за  пречишћавање  отпадних  вода, тако  да  
се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 
67/11, 48/12 и  1/16). 

У  мелиорациони  канал  забрањено  је  испуштање  било  каквих  вода, осим  условно  
чистих  атмосферск uх  и  пречишћених  отпадних  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  
обезбеђују  одржавање  11 класе  вода  водопријемника  и  које  по  Уредби  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , 
задовоњавају  прописане  вредности . 

Заштита  од  буке   
На  простору  у  обухвату  плана  може  се  очекивати  повећан  ниво  буке, који  је  

проузрокован  радом  возила  на  манипулативним  интерним  саобраћајним  површинама, 
радом  производних  постројења , али  и  постојањем  железничке  пруге  са  јгозападне  стране  
предметног  простора . 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  вредnости  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  3аконом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  
РС,,, бр. 36/09 и  88/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  
буке  на  ?кивотну  средину . 

Формирањем  зелених  површина  унутар  комплекса  nословања, дуж  саобраћајница  и  
пруге  знатно  ће  се  смањити  ннво  буке . 

Заштита  од  онизујућег  и  неІонизујућег  зрачења   
Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

контаминације  у  објектима  у  којима  постоје, односно  где  се  ради  са  изворима  зрачења  и  
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околине  ових  објеката, као  и  система  контроле  иіідивидуалне  и  колективне  изложености  
јонизујућим  зрачењима . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 
извори  нискофреквентног  електромагнетског  пола, као  што  су: 
трансформаторске  станице , постројење  електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 
базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  
време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставлају  у  зонама  повећане  
осетливости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 

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

Потребноје  
- сакуплање, складиштење , третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 

успоставлање  система  управлања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења, 

- спречавање  недозволеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  материјала . 

Мере  заштите  од  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

- откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  зрачењима . 
обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  
спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења. 

- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
-	 означавање  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  оnасног  зрачења  на  прописан  

начин, 
примена  средстава  и  опреме  за  заіптиту  од  нејонизујућих  зрачења  и  др. 

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

Закон  о  заштити  од  радиационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  
( Слукбени  гласник  РС , бр. 95/18), 

3акон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09) 
и  
Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  ( Службени  
гласник  РС , бр.104109). 

Заівтита  од  отпадних  материја   
Одлагање  отпадака  на  местима  која  нису  одређена  за  ту  намену  није  дозволено , као  

и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  као  
секундарне  сировине . Са  отпацима  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  заштита  
животне  средине  од  њиховог  штетног  дејства, организовано  сакуплање , рационално  
коришћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  квалитета  за  далу  



19 

прераду, као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање, односно  складиштење  отпадака! 
Неопходно  је  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  у  оквиру  планираног  
подручја: комугіални  чВрст  отпад, индустријски  отпад, опасан  отпад! 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управлању  
отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10 и  14/16), Правилником  о  начину  
складипітења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РС 1, бр.  92/10) 
и  Правилником  о  условима  и  начину  сакуплања , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( 1Службени  гласник  РС!, бр. 
98/10), односно  у  складу  са  ва?кећим  прописима  који  регулигпу  ову  област.. 

Број , врста  посуде, места  и  технички  услови  за  nоставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакуплање  
отпада  ( 1Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 19/2011, 7/2014). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  ( Службени  гласник  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10, 3/11, 21/11 и  13/14), инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  
локацијске  дозволе  прибави  сагласност  од  надлежног  ЈкП  Чистоћа  о  потребном  броју, 
врсти  и  месту  за  поставлање  nосуда. 

Ове  повргцине  морају  испуњавати  све  хигијенске  услове  у  погледу  редовног  
чишћења , одржавања , дезинфекције  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима  
комуналног  предузећа  задуженом  за  одношење  смећа . 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  неког  технолошког  процеса, 
један  је  од  озбињних  складишних  и  еколошких  проблема. да  би  се  спречила  
неконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потnуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  материја . 

3.11. Услови  и  мсре  заштите  од  елементарних  нспогода  и  других  несрсћа  

Мсре  замтите  од  елементарних  непогода   
У  цилу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору , при  њиховом  

пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре, који  се  односе  
на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  падавина, дебњина  
снежног  покривача , јачина  ветра, носивост  терена, висина  подземних  вода, ниво  високе  
воде  дунава  и  сл.). 

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

Мсре  замтите  од  земњотреса  
Највећи  део  подручја  Футога  се  налази  у  зони  угро)кеној  землотресима  јачине  8° 

MCѕ  скале . Ради  заштите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCЅ  скале, 
објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  изградњу  обј  еката  високоградње  у  сеизмичким  nодручјима  (,,Службени  
лист  СФРЈ , бр.  31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90). 
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Мере  заштите  од  пожара   
Заштиту  од  ножара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  

и  њиховом  међусобном  удајвеношћу , коришћењем  незапајвивих  материјала  за  њихоВу  
изградњу, одговарајућом  nротивпожарном  хидрантском  мре?ком, проходношћу  терена, 
односно  обезбеђењем  нриступа  свим  објектима  у  случају  потребе, у  складу  са  Законом  о  
заштити  од  пожара  (, Службени  гласник  РС , бр. ј  11/09 и  20/15), Закона  о  запањивим  и  
горивим  Течностима  запањивим  гасовима  (,,Сл. Гласник број  54/2015), Правилника  о  
техничким  нормативима  за  заштиту  индустријских  објеката  од  пожара  (,,Сл. лист  РС  број  
1/18), Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  
платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објскта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  
лист  СРЈ,,, број  8/95) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  хидрантску  мрежу  за  
гашење  nожара  (,,Службени  лист  РС, , број  3/1 8). 

Мере  запітите  од  удара  грома   
Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена . 

Склањање  јвуди, материалних  и  културних  добара   
Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  обезбедити  у  складу  са  важећом  

законском  регулативом . 

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

Приликом  пројектовања  објеката, саобраћајних  и  нешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , nројектовања  и  изградње  објеката, којима  
се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС,,, број  22/15). 

У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  обавезно  предвидети  резервацију  и  
обележавање  паркинг  места  за  управно  паркирање  возила  инвалида , у  складу  са  стандардом  
ЅRPЅ  U.А9.204. 

Прилазе  објектима , хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  деце, старих, особа  са  отежаним  
кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , у  свему  према  Правилнику  о  техничким  стандардима  
планирања, пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  
nриступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

3.13, Степен  комуналне  опремњености  по  целинама  и  зонама  из  планског  
документа , који  је  потребан  за  издавање  локацијских  услова  и  
грађевинске  дозволе  

У  цињу  обезбе i)ења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја , у  просторним  целинама  које  су  основ  за  спровођење , 
потребноје  обезбедити  пристуn планираних  садр?кајајавној  саобраћајној  површини  којајс  
планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом , одвођењу  отnадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 
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Комунално  опремање  ће  се  извршити  прикњучењем  на  изграђену  или  планом  
предвиђену  Водоводну , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу! 

Изузетно , прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  
ће  испуњавати  ііајвише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  зграда , односно  који  ће  
имати  таква  техничко -технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  
независно  од  комуналне  инфраструктуре  уз  попјтовање  свих  еколошких  стандарда . 

4. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

4.1. Услови  за  нзградњу  објеката  и  уређење  простора  

Правила  парцелације   
Постојећа  парцелација  послужилаје  као  основ  за  утврђивање  услова  за  образовање  

грађевинских  парцела . Грађевинске  парцеле  настају  парцелацијом  и  препарцелацијом  
постојећих  катастарских  парцела . 

Грађевинска  парцела  на  којој  се  планира  изградња  објекга  мора  да  има  излаз  најавну  
саобраћајну  површину . 3адр?кавају  се  постојеће  катастарске  парцеле  које  својим  обликом, 
површином  и  ширином  уличног  фронта  задовоњавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинских  парцела  за  реализацију  планиране  намене  на  начин  дефинисан  планом . 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
неоnходне  интервенције  ради  усаглашавања  нових  регулационих  ширина  улица  и  када  
постојеће  парцеле  нису  у  складу  са  правилима  парцелације . 

Планом  су  утврђене  регулационе  линије  свих  улица, и  то  као  планиране  и  
регулационе  линије  по  постојећој  граници  парцеле . Сви  технички  елементи  дефинисани  су  
на  графичком  приказу  План  намене  површина  са  планом  саобраћаја , регулације  и  
нивелације  у  Р  1:2500. 

У  односу  на  регулационе  линије , планиране  су  грађевинске  линије . За  планиране  
објекте  утврђена  је  грађевинска  линија  и  то  на  удањености  минимално  5 гп  од  регулационе  
линије, а  могуће  их  је  увући  и  унутар  парцеле /комплекса . У  зони  између  регулационе  и  
грађевинске  линије  могућеје  поставити  објекте  портирнице , рекламне  елементе  и  сл. 

Минимална  површина  грађевинске  парцеле  је  1.500 гп2, а  ширина  уличног  фронта  
најмање  25 м, осим  у  јужном  делу  уз  чеону  регулацију  планиране  улице  где  је  минимална  
ширина  уличног  фронта  20 м. 

Могуће  је  одступање  од  критеријума  површине  или  ширине  уличног  фронта  
парцеле  износи  10%. 

Правила  грађења   
Могућа  је  изградња  објеката  секундарног  и  терцијарног  сектора  привреде , чијс  

делатности  не  смеју  да  загађују  воду, ваздух, тло, односно  чији  ће  се  неновоњни  утицаји  
неутралисати  унутар  парцеле . 

На  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  један  или  више  објеката ; на  
парцели  се  могу  градити  искњучиво  слободностојећи  објекти  пословне  намене . 

Максимални  индекс  заузетостије  50%, а  индекс  изграђености  до  1,0. 
дозвоњена  спратност  производних  објеката  је  п, вп  или  ГI+1; спратност  

административних  објеката  је  до  П+2; у  изузетним  случајевима  мо)ке  се  дозволити  већа  
висина , када  објекти  представњају  просторне  репере  већих  комплекса  или  су  
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карактеристични  због  посебних  коНструкТивНих  и  технолошких  потреба ; унутар  комплекса  
пожењно  је  ускладити  спратност . 

Међусобна  удањеност  објеката  на  суседним  парцелама /комплексима , као  и  
распоред  објеката  унутар  сваког  комгілекса /парцеле  зависе  од  технолоніког  процеса, услова  
противпожарне  заштите  и  заштите  животне  средине . 

Кров  је  раван  или  кос  благог  нагиба; посебно  се  нрепоручује  да  се  у  фази  
пројектовања  предвиде  техничке  могућности  за  поставњање  соларних  панела  у  виду  
фасадних, кровних  или  самостојећих  елемената, а  у  свему  упућује  се  на  примену  мера  
енергетске  ефикасности  изградње  (видети  подтачку  3.5.4.). 

Паркирање  путничких  и  теретних  возила  у  целини  се  планира  у  оквиру  парцелс , а  
све  у  складу  са  делом  плана  под  тачком  4.2. Правила  за  опремање  простора  
инфраструктуром , и  подтачком  4.2.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина . 

Поред  наведених  општих  услова  за  делатности , на  овим  локалитетима  планира  се  
изградња  већих  и  мањих  погона  и  складишта, те  објеката  у  функцији  индустрије , 
грађевинарства , административног , услужног  и  производног  занатства 5  а  што  укњучује  
изградњу  кланица 5  мешаона  сточне  хране, силоса , млинова , фабрика  кекса  и  тестенина, 
те  грађевинских  производа  и  др. 

За  комnлексе  веће  од  1 ћа  утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта ; такође  
и  код  мањих  комплекса  од  1 ћа  а  у  случају  сложене  технологије , неонходнаје  даја  разрада  
урбанистичким  пројектом . 

Парцеле  се  могу  ограђивати  пуном  или  транспарентНом  оградом  висине  до  2,20м. 
На  простору  радних  зона  није  дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  

рециклирање , изузев  ако  се  примењује  модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 
Потребно  је  обезбедити  неопходну  заштиту  животне  средине  и  сагледати  потребу  

покретања  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину , у  складу  са  Законом  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  животну  
средину . 

4.2. Правила  за  опрсмање  простора  инфраструјпуром  

4.2.1. Услови  за  реализацију  саобраћајних  іјовршина  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  је  
поштовање  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

• приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , нројектовања  и  изградње  објеката, којима  
се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15) који  ближе  прописује  
техничке  стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  
деце, старих , особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  
урбанистичко -технички  услови  за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  површина , прилаза  до  објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених, 
објеката  за  јавно  коришћење  и  др.),  као  и  посебних  уређаја  у  њима; поред  
претходно  наведеног  правилника  треба  узети  у  обзир  и  сРпс  У.А9. 20 1-206 који  
се  односе  на  просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  околини ; 
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• приликом  израде  пројектне  документације  могуће  је  кориговање  трасе  
саобраћајних  површина  од  решења  приказаном  у  графичким  приказима  и  
карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  
управњањејавним  површинама  или  ималацјавног  овлашћења  то  захтева, а  за  то  
постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња, подземне  
и  надземне  инфраструктуре  и  сл.). Наведене  интервенције  могуће  су  искњучиво  
у  оквиру  постојећих  и  планиранихјавних  површина . Сва  одступања  од  планског  
решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  који  регулишу  
предметну  обпаст. 

• Не  условањава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  
ради  реализације  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућа  је  фазна  
реализациј  а. 

• минимална  ширіiна  тротоара  заједан  смер  кретања  пешакаје  1 м, а  за  двосмерно  
1,6 м; 

• по  правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја ; раздвајање  се  
врши  применом  заштитног  зеленог  појаса, или, где  то  није  могуће, предвидети  
заштитне  ограде ; 

• препорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  изводе  од  монтажних  бетонских  
елемената  или  плоча  које  могу  бити  и  у  боји , а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  
и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  nовршина ; поред  обликовног  и  
визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  
комуналних  водова  (инсталадија ); 

• паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  
танкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  обезбеђују  услове  
стабилности  подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  
одржавање  ниског  растиња ; изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  сРпс  
У.С4.234:2005 којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обележавања  места  за  
наркирање  за  различите  врсте  паркирања ; 

• Паркирање  возила  за  потребе  делатности  и  запослених  обезбеђује  се  на  
грађевинској  парцели  изван  површинејавног  пута . Потребноје  обезбедитиједно  
паркинг  место  за  путничке  аутомобиле  на  200 м2  нето  површине  објекта  за  
производни , магацински  и  индустријски  објекат, као  и  једно  паркипг  место  за  
путничке  аутомобиле  на  70 м2  корисгiог  простора  за  пословне  или  
административне  објекте . По  истим  условима  потребноје  обезбедити  и  паркинге  
за  бицикле. 

Правила  уређења  и  правила  грађења  железничке  инфраструктуре   

• Објекте  планирати  на  растојању  већем  од  25 м  мерено  управно  на  осу  крајњег  
колосека  предметне  железничке  пруге . 

• У  заштитном  пружном  појасу, на  удањености  50 м  од  осе  крајњих  колосека, не  
могу  се  планирати  објекти  у  којима  се  производе  експлозивна  средства  или  
складипгге  експлозивни  производи  и  други  слични  објекти . 

• Планирани  објекти  не  смеју  својом  изградњом  нити  експлоатацнјом  угрозити  
безбедност  одвијања  железничког  саобраћаја . 

• Размак  између  железничке  пруге  и  пута  мора  бити  толики  да  се  између  њих  могу  
поставити  сви  уређаји  и  постројења  потребни  за  обавњање  саобраћаја  на  путу  и  



24 

прузи, с  Тим  да  ИЗНОСН  најмање  8 метара  мерено  управно  на  осовину  најближег  
колосека  станице  до  најближе  тачке  горњег  строја  пута! 

• У  инфраструктурном  nojacy ne планирати  формирање  депонија  отпадних  
материјала , као  ни  трасе  инсталација  за  одвођење  површинских  и  отпадних  вода  
тако  да  воде  ка  трупу  железничке  пруге . 

• Могуће  је  планирати  уређење  зелених  површина  у  коридору  пруге, при  чему  
треба  водити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  растојању  веtіем  од  10 
метара  у  односу  на  СПОЈЂ H ивицу  пружног  појаса . 

• У  инфраструктурном  појасу  не  планирати  поставЈЂање  знакова , извора  јаке  
светлости  или  било  којих  предмета  и  справа  које  бојом, обликом  или  светлопіћу  
могу  смањити  видјЂивост  железничких  сигнала  или  који  могу  довести  у  забуну  
раднике  у  вези  значења  сигналних  знакова! 

• Укрштај  водовода, канализације , продуктовода  и  других  цевовода  са  
железничком  пругом  је  Могуће  планирати  под  углом  од  90°, а  изузетно  се  мо?ке  
планирати  под  углом  не  мањим  од  600.  дубина  укопавања  испод  железничке  
пруге  мора  износити  минимум  1,80 м, мерено  од  коте  горње  
ивице  прага  до  коте  горње  ивице  заштитне  цеви  цевовода  (продуктовода )! 

• На  основу  Закона  о  планирању  и  изградњи  (Службени  гласник  РС  број  72/09, 
81/09-исправка , 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/1З-УС, 132/14, 
145/14 и  83/18) 1Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. као  имапац  јавних  
овлашћења , има  обавезу  утврђивања  услова  за  изградњу  објеката , односно  
издавање  локацијских  услова, грађевинске  и  употребне  дозволе , услова  за  
прикњучење  ііa инфраструктурну  мрежу, као  и  за  упис  права  својине  на  
изграђеном  објекту! У  складу  са  тим, сви  елементи  за  изградњу  објеката. 
друмских  саобраћајј iица  као  и  за  сваки  продор  комуналне  инфраструктуре  кроз  
труп  железничке  пруге  (цевовод , гасовод, оптички  и  електроенергетски  каблови  
и  друго) ће  бити  дефинисани  у  оквиру  nосебних  техничких  услова  
!инфраструктура  железнице  Србије 1  а.д. кроз  обједињену  процедуру! 

4.2,2. Правила  за  реалпзацију  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже   
Трасу  водоводне  мреке  полагати  у  зони  јавне  површине , између  две  регулационе  

линије  у  уличном  фронту , по  могућности  у  зеленом  nojacy једнострано  или  обострано  
уколикоје  улични  фронт  nіupu од  20 nі . 

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

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

Задате  вредности  су  растојања  од  споЈЂне  ивице  новог  цевовода  до  споЈЂјіе  ивице  
инсталација  п  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  исnоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  иј iсталација  водовода . 
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Није  дозволено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темеја  објеката  износи  од  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

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

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ніирине  гіута  за  мин. 1,0 пі  од  сваке  стране  

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

Водоводни  пјикњучци   
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врuіи  се  приклучком  објекта  на  јавни  

водовод . 

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

Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  
комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима  и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  ( Сл.  лист  Града  Новог  Сада  број  60/2010 и  
8/2011) и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  
водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  ( ІСл. лист  Града  Новог  Сада  број  
13/1994). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  прикњучак . 
Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  пословне  објекте  поставлају  

се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5 
м  од  регулационе  линије . 

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

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  сполашња  хидрантска  
мрежа  вріли  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 110 мм, са  монта?ком  
водомера DN 100 mііі . 

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

Извођење  прнкњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавно  комунално  предузеће  !!водовод  и  Канализација !І  Нови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже   
Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  регулационе  

линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  обострано  уколико  је  улични  фронт  uiupu од  
20 ііі . 

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  О  250 mni, a атмосферске  О  300 mnі . 
Трасе  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  задоволи  прописана  одстојања  у  

односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
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Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  од  0,7 до  1,0 гn, а  вертикално  0,5 гп . 

Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1,0 nі , али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  е  ката . 

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

Минимална  дубина  изјјад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  иснуњење  услова  прикњучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  60-200 DN, a максимум  5Q0 гп . 

Канализациони  прикл yчци   
Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  

ревизионом  шахту . 
Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  

и  канализација 1 , а  у  складу  са  типом  објекта , техничким  нормативима  и  Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  
и  уклањања  вода  (1 Сл. лист  Града  Новог  Сада  број  60/2010 и  8/2011) и  Правилником  о  
техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  ( Сл.  лист  Града  Новог  Сада  број  13/1994). 

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

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 м  од  регулационе  линије  
парцеле . 

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материја , 
могу  се  прикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  уређај  
за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  
канализациј  у. 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопствсног  изворишта  може  се  прикњучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде . 

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

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  употребњених  вода  у  јавну  канализацију  (Сл. лист  
града  Новог  Сада  бр!  17/93). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  поврјпина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  
спровести  кроз  тало?кник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  лакихтечности  
и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мре?ку, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 
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Технолоіпке  воде  се  могу  испуштати  ујавну  канализацију . 3ависно  од  потреба  код  
загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  
да  њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ППОВ , тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  води  и  роковима  за  
њихово  достизање , прилог  2, Глава  јјј, Табела  1 ( Слукбени  гласник  РС 1 , број  67/1 1). 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  њсгова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  ј{анализација  Нови  Сад. 

4.2.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  приклучење  на  електроенсргетску  мрежу   
Прикњучење  обј  еката  на  електроенергетску  мрежу  регнити  изградњом  планиране  

трансформаторске  станице  или  прикњучењем  на  нисконапонску  мрежу  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  трансформаторске  станице . детањније  услове  за  
нрикњучење  и  изградњу  прикњучног  вода  и  положај  КПК  и  ОММ.а  прибавити  од  ЕПС  
дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводнy мрежy 
Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  реідити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно  - регулационог  сета. детањније  услове  
за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучсње  на  мрежу  електронских  комуникација  
Прикњучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  

прикњучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  тиnски  Телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

5. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији, локацијских  
услова  и  решења  за  одобрење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола . 

Сви  у  плану  наведени  законски  и  подзаконски  акти  су  тренутно  ва)кећи, а  у  случају  
њихове  измене  или  доношења  Нових, примениће  се  важећи  пропис  који  регулише  
предметну  област. 
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Саставі-іи  део  плапа  су  следећи  графички  прикази : 
размера  

l.Извод  из  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Футог  
графички  приказ  број  4: План  претежне  намене  површина  АЗ  

2.План  намене  површина, саобраћаја , регулације  и  нивелације Р  1 : 2500 
З .План  регулације  површинајавне  намене  Р  1 : 2500 
4.План  водне  инфраструктуре   Р  1 : 2500 
5.План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација Р  1 : 2500 
б .Синхрон  план  инфраструктуре Р  1 : 2500 

План  детал,не  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  
Футогу, садржи  текстуални  део  који  се  објавјвује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , 
и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка , које  својим  потписом  оверава  председник  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
, Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

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

План  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор, у  
Футогу  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада,  Жарка  
Зрењанина  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕdna.novіѕad.rѕ . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 35-70712019-ј  
26. мај  2021. године  
НоВИ  САД MЅc Јелена  Маринковић  Радоцровић  



ПЛАН  дЕТАГbНЕ  РЕГТЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕТУ  КАНАЛА  И  ПРУГЕ  

НОВИ  сАД  сојиор  У  УтоГу  

2 



ОДГОВОРНИ  УРБАНИсТ  

На  основу  члана  27. став  2. тачка  4. Правилника  о  садржини , начину  и  поступку  
израдс  докумспата  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  РС , 
број  32/19), 

ИЗЈАВЛ)УЈЕМ  дА  ЈЕ  НАДРТ  ПЛАНА  дЕТАЈНЈБ  РЕГУЛАДИЈЕ  РАДНЕ  
ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАј-јАЛА  И  ПРУГЕ  НОВИ  САД- СОМБОР  У  ФУТОГУ: 

- ПРИПРЕМЈЂЕн  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  пРОПИСИМА  ДОНЕТИМ  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- НРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂЕј-јОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

У  Новом  Саду)  25.03.2021. године  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  

ГРАД  НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЛАНА  дЕТАЊНЕ  РЕГУЛАДИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  
КАНАЛА  И  ПРУГЕ  НОВИ  САДСОМЕОР  У  фУТоГУ  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Нови  Сад, април  2021. годнне  
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1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

3аконом  о  зајптити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04)  36/09, 

72/09-др. закон , 43/Г1-УС, 14/16, 76/18 и  95/18 - др. закон) утврђенаје  обавеза  израде  
стратешке  проценс  утицаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  урбалистичког  
планирања )  с  тиМ  да  једгтница  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  врстс  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  угицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  израђује  и  
за  планове  детањне  регулације  којима  сс  обухватају  простори  радних  зона, комуиалних  
попршина , снергетских  објеката  и  инфраструктурних  коридора. 

Одлуком  о  изради  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  
Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  35/19) чији  је  
саставни  део  Рсілење  о  изради  стратешхсе  процене  утицаја  плана  деталне  регулације  
радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  

број  У-35-227/19 од  23.5.2019. године  које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  
грађевинске  пословс, утврђенаје  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
средину . 

Овим  реіпењем  дефинисано  је  да  се  пристула  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  деталне  регулације  радне  зоне  измеlју  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  
Футогу  на  животну  средину, као  и  да  ће  Извсштај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  

на  ЖИВОТН  срсдиву  бити  изло)кен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  плана. 

Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  

средину  у  цињу  утврђивања  смсрница  за  заштuту  животне  средине, Ісојима  ће  се  

обезбедити  заштита  животне  средине  и  унагіређивање  ОдЖИВОГ  развоја  сагледавањем  

свих  негатнвних  промена  у  просторно -функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратеілке  процене  утuцаја  плана  на  животну  средиву  разматраће  се  

постојеће  стање  животне  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  

карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садр)каја  на  ЖИВОТН  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  

критеријумима  за  одређивање  могућих  значајнuх  утицаја  на  )кивотну  средину, 

узимајући  у  обзир  планираие  намене  објеката  и  намеву  површина  на  овом  подручју . 

І4звеіптај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  дстане  регулације  радне  зоііе  

између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  (у  далем  тексту: Извеипај ) урађен  

је  у  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Слукбени  

гласнuк  РС , бр.  135(04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  претлед  садржаја  и  цињепа  плаиа  

Цињ  израде  и  донојлења  Плај-іа  је  да  се  утврде  намена  земЛишта  и  правила  
уређења  и  грађења, у  складу  са  претежном  наменом  површина  утврј)евом  Плавом  
генералне  регулације, као  и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајн  енергетску  и  водну  
инфраструктуру, тс  дефинише  начин  реализације  планираних  садржаја . 

Планским  решењима  ће  се  створити  услови  за  реализацију  планираних  садржаја  
у  складу  са  новим  захтевима  пословања . Тиме  ће  се  створити  услови  за  дал,и  урбани  и  
привредни  развој  оВот  подручја, у  складу  са  генералним  опредеЈЋењима  развоја  
НасеЈБеНог  мсста  Футог. 

Текстуалви  део: 
ј . увод  

1.1. Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  
2. опис  ПРЕДЛОЖЕНЕ  ГРАНИЦЕ  ПЛАНА  
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА  од  ЗНАЧАЈА  ЗА  И3РАдУ  ПЛАНА  

3.1. Извод  и3 Плана  генералне  регулације  насеј-bеног  места  Футог  
4. ПОсТОЈЕЂЕ  СТАЊЕ  ПРОСТОРА )  ПОТЕНЦИЈАЛ  И  ОГРАНИЧЕЊА  

4. 1 .Оцена  постојећег  стања  
4.2.Оцена  стања  зеленила  
4.3.Оцена  постојећег  стања  и  капацитета  инфраструктуре  

4.3 . І . Саобраћајна  инфраструктура  
4.3 .2. Водна  инфраструктура  

5. Енергетска  инфраструктура  
б. ЦИЈЂ  ИЗРАДЕ  ПЛАНА  И  ОСНОВНИ  ПРОГРАМСКИ  ЕЛЕМЕНТИ  
7. КОНЦЕПТ  ПЛАНСј(ОГ  РЕШЕЊА  

7.1. Концегіт  просторног  развоја  
7.2.Концепт  озелеј-јавања  простора  
7.З.Предлот  траса, коридора  и  кападитета  инфраструктуре  

7.3. 1 . Коицепт  саобраћајне  инфраструктуре  
7.3.2. Коицепт  водне  инфраструктуре  
7.3.3. Концепт  енергетске  ин(ј)раструктуре  и  електронских  комуникација  

7.4.Заштита  и  унапреlјење  животне  средине  
8. Загптита  природних  и  културних  вредности  
9. ОЧЕІ(ИВАнИ  ЕФЕКТЈ4 ЛЛЛнИРАЊА  У  ПОГЛЕДУ  УНАПРЕЂЕЊА  НАЧИНА  КОРијЛТіЕЊА  ПРОСТОРА  
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ГРАФИЧКИ  ПРИКАЗИ  

. Извод  из  Плана  генсралне  регулације  насењеног  места  Футо АЗ  

2. Обухват  планског  подручја  Р:1500 

З. Концепција  просторног  уређења  планског  nодручја Р:1500 

2.2. Всза  са  плановима  вишег  реда  и  другим  плаковима  

докумеитацију  од  значаја  за  израду  плана  чине: 

- План  генералне  рсгулације  насењеног  места  Футог  (Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  45/15 и  21/17), 

- План  детане  регулације  радне  зоне  северно  од  )Іселезничке  пруге  у  
Фугогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  5/14). 

Простор  іcoju ће  се  обухватити  овим  планом  планиранје  за  радну  зону  и  Планом  
генералне  регулације , утврђен  као  простор  који  ће  се  реализовати  на  основу  nлана  
деталне  регулације . 

План  генералне  регулације  утврдио  је  усмеравајућа  правила  за  дању  разраду  оВог  
простора. 

Урбанистичіси  параметри  за  реализацију  пословних  комплекса  у  радној  зони  
утврдиће  се  плаuом  детањне  регулације. 

Извод  пз  плапа  генсралпе  рсгулације  

,,Радна  зонаје  nланирана  као  вигпенаменски  простор : за  индустријске  погоне, 

грађевинарство , производно  занатство  и  складиілне  капацитете . Очеісује  се  да  ће  се  у  
радној  зсни  и  на  осталим  просторима  у  Футогу, намењеним  за  привреду  развијати  
углавном  мањи  погони  који  се  лакјде  прилагођавају  променама  које  прате  савремену  
индустриј  ску  

Правила  усмсравајућст  караіпера  за  израду  nланова  деталне  регулацијс  

Радие  зонс  

Радне  зоне  планиране  су  у  северном  и  северозападном  делу  грађевинског  

подручја  и  обухватају  nовршину  од  202,52 ћа. Ови  простори  су  намењени  привредним  
аістнвностима , односно  секундарним  и  терциј  арним  делатностима . 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  nодразумева  различите  
привредне  садр?ісаје  вз  области  трговине  на  велико  и  трговине  на  мало, грађевинарства , 

саобраћаја  и  веза  и  прерађивачке  индустрије  Јсоја  ће  користити  савремену  технологију  
за  своје  технолсшке  процесе. Под  појмом  терцијарне  делатности  подразумевају  се  

з  



садржаји  из  области  трговине , уГОСтитеЈЂства , услужног  и  производног  занатСтва, 
саобраћаја  и  комуналних  ДелатноСти . 

Пословни  садркаји  су  оријентисани  утлавном  на  друмски  саобраћај , а  неки  
делови  рдне  зоне  имају  и  могућност  коришћења  железнице . 

На  просторима  где  се  планирају  отворена  складишта, зависно  од  технолопЈких  
услова, могућејс  поједине  дслове  наткрити  или  потпуно  покрити, с  тим  што  покривени  
Део  улази  у  степен  заузетости  целог  локалитета . 

3а  формирање  нових  привредних  комплекса  унутар  постојећих  или  планираних  
привредних  садржаја, утврђени  су  исти  урбанистички  параметри : 

- дозвоЈЂена  спратност  производних  објеката  је  п, вп  или  П+1; спратност  
административних  објекатаје  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  већа  
спратност, када  објскти  предстаањају  просторне  репере  већих  комплекса  или  су  
карактеристич uи  због  посебних  Конструктмвннх  и  техиолошких  потреба; унутар  
комплекса  ускладити  спратност ; 

- максималан  степеu заузетости  је  50%, а  индекс  изграђеиости  до  ,5; 

-
у  комплексима  чији  је  степеu заузетости  испод  50% сви  објекти  се  могу  

Доградити  до  назначеног  степена  под  условом  да  не  ремете  постојеће  технолошкс  
линије; уколико  се  у  постојећuм  границама  мења  основна  техничко -технолошка  
концепција, потребно  је  за  такве  комплексе  урадити  урбанистичке  пројекте; такођс  у  
случају  Сложене  технологије  или  комплекса  већих  од  1 ha, неопходна  је  дал,а  разрада  
урбанистичким  пројсктом ; 

uове  парцеле  трсба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика, 
да  имају  излаз  на  јавну  површину, а  површина  за  всћину  нових  комплекса  је  
минимално  1000 м2  са  фронтом  ширине  25 м; дозвоњејо  одступање  од  утврђених  
мера  је  1 0%; Манипулатнвне  и  паркинг-површинс  обезбсдити  унутар  комплекса ; 

- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  
комплекса, односно  комплекси  поврпінне  до  1 ha треба  да  имају  минимално  20% 
зслсних  површина, комплекси  површине  1-5 ћа  25%, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  30-
50% зелених  поврпіина . 

Обавеза  израде  процеuе  утицаја  ua )кивотну  средину  за  потенцијалне  загађиваче  
утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . 

ј-Га  простору  радних  зоuа  није  дозвол,ено  одлагање  отпадних  материја  или  
рециклирање , изузсв  ако  се  примењује  Модерна  тсхнологија  у  затворсним  просторима . 

У  радним  зонама  сс  не  планира  ставовање . У  зонама  гдс  се  радни  простори  
граниче  са  стамбсним  зонама  водити  рачуна  о  компатибилности  садржаја. 
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У  радној  зони  која  се  лланира  у  северозападном  делу  грађевинског  подручја, а  

између  железничке  пруге  и  канала, непосредно  уз  границу  грађевинског  подручја , 

потребно  је  планирати  шире  појасеве  заштитног  зеленила . Препоручује  се  да, услед  

високог  нивоа  подземних  вода  у  појасу  уз  канал, тај  део  буде  у  целини  намењен  

заштитном  зеленилу . 

Радне  зоне  представњају  просторе  намењене  секундарним  (индустријскнм  
погонима , грађсвинарству  и  сл.) и  терцијарнuм  делатностима  (производном  и  

услужном  занатству , трговини , угоститењству  и  сл.). 3а  постојеће  фабрике  предвиђа  се  

ревитализација  постојећих  и  увођење  нових  прерађивачких  капацитета . У  оквиру  

радних  зона  планирају  се  и  простори  намењени  стовариштима  и  складиштима . 

уз  канал  се  налази  заштитно  зеленило  структуирано  од  дрвореда  и  ниског  

растиња, а  заштитно  зеленило  - зеленило  у  функцији  поњопривреде  планира  се  у  

осталом  делу  урбанистичке  целине  2. 

2.3. Концепција  просторНог  уређења  

Радна  зона  у  обухвату  Гјлана, планира  се  іcao простор  за  секундарне  и  терцијарне  

делатности . 

Секувдарни  сеістор , пре  свега  индустрија  и  производно  занатство , има  највеће  

учешће  у  дохотку  и  броју  запослених  у  Футогу. Развој  индустрије  ісреће  се  у  правцу  

ревитализацијс  постојећих  погона, пресењења  појединих  погона  са  неусловних  на  нове  

лојсацијс , као  и  изградње  нових  из  области  металне , прехрамбсне  и  дрвопрерађивачке , 

делатности , те  грађевинарства , производног  занатства  и  складиштења . Уз  коришћење  

постојећих  ресуl)са, оптимално  анга)ковање  простора  и  уважавање  nporіuca o заштити  

животне  средине, потребно  је  обезбедuти  простор  који  ће  омогућити  развој  ових  

делатности  у  насењеном  месту  Футог. 

ОбаВеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  утврдиће  се  у  складу  са  

законском  регулативом  која  важи  у  тој  области. На  простору  обухваћеном  планом  није  

дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  рециклирањс , изузев  ако  се  примењује  

модерна  технологија  у  затвореним  просторима . 

Пословни  садржаји  у  радној  зони  биће  оријснтисани  превасходно  на  друмски  

саобраћај , а  по  потреби  се  може  користити  и  железничіси  транспорт. 

Саобраћајну  мрежу  чине  и  планиране  саобраћајнице  које  се  трасирају  прете)існо  

по  постојећим  прилазима  и  атарсісим  путевима , као  и  надовезивање  на  планиране  

саобраћајннце  из  плансјсе  документације  іcoja ce тиче  бли)гсег  окружења, тако  да  је  

укупно  формирано  три  блока. 
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Подела  на  блокове  и  намена  земЛинјта  

Основна  концепција  просторног  уређења  и  поделе  простора  проистекла  је  из  
претежне  намене  површина  и  услова  утврђених  Hланом  генералне  регулације . У  складу  
са  графичким  приказом  број  2 План  Намене  површина  са  планом  саобраћаја, 
нивелације  и  регулације  у  размери  1:2500, утврђенаје  подела  на  блојсове  (три  блока). 

У  окВиру  nодручја  обухВаћеног  Планом  површине  јавне  намене  чиниђе  
саобраћајне  површине , трансформаторска  станица( у  дањем  TeІccTy:TC) u мелирациони  
канал. 

Остале  површине  намењују  се  превасходно  за  секундарне  и  терцијарне  
Делатности  у  радним  зонама  (спратности  П  до  П+2), пјто  је  и  основна  намена  простора, 
а  заступњенаје  у  свим  блоковима  број  1-3. 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  
привредне  садржаје  из  области  производне  и  прерађивачке  индустрије  Есоја  ће  
користити  савремену  технологију  за  своје  технолојпке  процесе, грађевинарства , 
саобраћаја  и  веза  као  и  садржаје  из  области  трговине , угоститејњства , услуисног  и  
пронзводног  занатства, саобраћаја  и  комуналних  делатности . 

Израда  урбанистичког  пројектаје  обавезна  за  комплексе  веће  од  lha. 

Нумернчісп  показатења  

Табела  брqј  1 Окбирни  биланс  повриина  

НАМЕНА  ПОВРLUИНА  [lовршина  

(ha) 

Проценат  

% 

Укупна  nоврџЈина  обухвата  Плана  zѕ,oѕ  ha 100,00 

Површинејавне  намене  5,57 22,24 

Саобраћајне  површике  2,16 8,63 

Железничко  подручје  1,65 6,59 

Мелиорациони  канал  1,76 7,02 

Површине  осталих  намена  19,48 77,76 

Радне  зоне  19,48 77,76 
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2.4. КараІстеристике  животне  срсдннс  и  разматраиа  питања  
и  проблеми  из  областн  заштите  животнс  средиие  у  Плану  

Животна  средина, као  специфичан  мсдијум  у  јсоме  се  одражавају  последнце  свих  

човекових  активности , мора  се  посматрати  у  охсвиру  ширет  друштвеног  јсонтекса , 

односно  укупне  социјалне, приврсднс  и  економске  ситуацијс. Процес  интсгрисања  

животнс  средине  у  Другс  сскторске  политике  омогућује  усклађивање  различитих  

интсреса  и  достизање  цијЂева  ОдЖИВОГ  развоја . 

У  току  израдс  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијалви  проблсми  

животне  срединс  и  предложена  су  адеiсватна  реілења  која  ће  регулисати  или  пак  

ублажити  постојање  истих: 

1) Утицај  иа  квалитет  ваздуха  н  виво  буісе  
На  простору  у  обухвату  плана  очеІсују  се  значајне  емисије  утњенмоноіссида , 

угњоводониіса  и  азотних  оксида  у  ваздух, нарочито  услсд  густот  тсретног  саобраћаја  

унутар  радне  зоне. Осим  тога, бензинсіси  мотори  су  главви  извори  загађења  оловом, доіс  

дизел  мотори  емитују  изузетно  велике  ісоличине  чађи  и  дима. 

Такође  потенцијални  извори  аерозагађења  су  планиранМ  производни  ісомплекси  

сејсундарних  и  терцијарних  делатности . 

Буiса  је  специфичан  вид  аерозага l)ења. Познато  је  да  су  моториа  возила  један  од  

главних  извора  буке  у  коридорима  саобраћајница . Као  најзначајнији  извори  буке  су: 

издувни  и  усисни  систем, рад  мотора  и  механичка  бука, систем  за  хлађење, грејање, 

проветравање , пнеуматици , аеродинамичіса  бука  и  др. 

Имајући  све  ово  у  виду, План  прописује  одређене  мере  којима  ће  сс  смањити  

аерозага l)ење  и  ниво  буке  предметног  простора. 

2) Квалитет  вода  

Потенцијални  смитери  заузњених  отпадних  вода  су  скоро  сви  индустријски  
објекти  и  велики  део  услужних  делатности . Без  обзира  на  делатност  индустрије , свака  

индустрија  има  велихси  број  пумпи  са  моторима, компресоре  и  друге  машинс  icoje ce 

подмазују . Употреба  дсривата  и  производа  од  нафте, њихова  манипулација  и  замене  

uстрошевих  уња, доводе  до  расипања  и  формирања  зауѕњсних  вода. 

Подземне  воде  знатно  се  загађују  услед  нерешених  проблсма  одвођења  отпадних  

вода  и  директног  упуштања  непречишћених  отпадних  вода  у  подземњс  путем  

упијајућих  бунара  или  на  други  начuн. 

План  рсшава  проблсм  одвођења  отпадних  вода, али  и  дефинихпе  одговарајуе  

мере  заштите , како  површинских , тако  и  подзсмних  вода. 
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З) Утицај  отпада  на  животну  средину  
Утицај  отпада  на  ЖИВОТНУ  срсдиву  је  вишестру  негативан , услед  неадскватног  

одлатања  отпада  и  ниске  свести  ітађана  о  очувању  животве  средине. 
Отпад  утиче  на  земњинјте  и  чини  његов  Гіовршински  загађивач . Накупњањем  отпада  на  некој  површиш , нагомилавају  се  органске  и  неоргаuстсе  материје  које  загађују  земЈЂиште . 

Могсе  се  закњучити  да  је  на  простору  у  обухВаТу  плана  одлагање  отпада  непрописно  тј . отпад  се  одла)ке  на  Места  која  вису  предвиђена  за  ту  намену. Планским  
реглењеМ  дефннншу  се  Мере  које  ће  допринети  решавању  овог  проблема( обезбеђивањс  
типизираних  контејнера  за  ггрихватање  рецигслабилног  Материјала , уређењс , 
озелењавање  и  одржаВан  предметног  простора). 

У  оквиру  Плана  разматрани  су  такође  и  следсћи  проблеми  жиВотне  Средине : 

нсизграђен  и  неурсђен  лростор, 
- непостојање  Мониторинга  чиНиоца  животне  средине  и  др. 

Прпказ  разлога  за  изоставЛаЊе  одређеиих  питања  и  проблема  из  поступка  процене  
Овом  стратсш lсом  проценом , у  складу  са  донетим  Рејпењем  о  приступању  изради  стратешке  процене  утuцаја  лредметног  плана  на  животну  средину, нису  разматрани  

прекограничнв  утицаји, из  разлога  піто  нема  планом  предвиђених  садржаја  у  простору  који  би  у  току  експлоатацјје  својим  технолошким  Поступком  могли  имати  
Прекограничне  утицаје . 

2.5. Приказ  планом  предвиђених  варијантних  решеіbа  
у  контексу  заштите  животне  средине  

Прсдметним  планом  иису  предвиђена  Варијавтна  репіења . 

На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратеппсој  nроцеви  утицаја  на  животну  средиву, у  Извејптају  Су  разматране  две  Варuјанте: Варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  
варијанта  да  се  план  усвоји  и  имплементира . 

Укупни  ефекти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  средину, моту  се  утврдити  само  
поређењем  са  постојећим  стањем, са  цињевима  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  том  коuтеіссту  на  позитивне  и  негатнвне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, Стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  Варијанте. 

Детањнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавњу  5. 



2.6. Рсзултати  претходних  консултација  са  заинтересованим  
оргаииг iа  и  организацПј 2 а  

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

1) ЈКП  1ЧистоћаT, ј-јови  Сад, 

2) Електропривреда  Србије, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, 

З) ЈП  1 Емисионатехнихса  и  везе , 

4) ЈКП  Іинформатшсап1  Нови  Сад, 

5) Републиіса  Србија, Министарство  одбраххе , Сектор  за  материјалне  ресурсе, 

Управа  за  инфраструктуру , 

б) Рсгхублика  Србија, Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  вакредне  

ситуације , Управа  за  вакредне  ситуације  у  Новом  Саду, 

7) ЈП  Србијагас , 

8) Телеком  Србија, Предузеће  за  телекомуникадије  а.д., 

9) ЈКП  1Водовод  и  канализација , Нови  Сад  
10) І4нфраструктура  железнице  Србије,Веоград  
1 1) Завод  за  запјтиту  споменика  културс  Града  Новог  Сада. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТ}{Е  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природне  караіпсристике  

3.1.1. Инжењерско -гсолошкс  карактеристике  н  погодноет  терена  за  изградњу  

На  основу  инжењерско  - гсолошке  карте, на  простору  у  обухвату  плана, 

заступњен  јс  терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење : 1,5-О,5 

kg/см2),где  је  могућа  градња  лаких  објеката, спратности  до  П+1,неосетјЂивих  на  

слегање. 

Литолопјка  клаеификациј  а  

Литолошку  класификацију  обухваћеног  простора  чине: 

- старији  речни  нанос; глиновито  песlсовит; до  извесног  степена  консолидован  и  

-седименти  лесних  долина, претало?кен  лес, обогаћен  органским  материјама , 

стишњив . 

обухваћени  простор  се  налази  у  зони  штетног  утицаја  подземних  вода  на  градњу  
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3.1.2. Педолошка  струістура  

Заступњени  тип  зсмњишта  на  предметном  простору  у  обухвату  Плана  
Чернозем  па  алувијалном  наносу  - посмеђени , 

је  

3.1.3. Сеизмнчісе  КарактеристЈтке  

Сеизмичке  карактеристиісе  условњене  су  Инжењерсісо.геолошким  каРактеристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
др. фаісторима. 

Према  карти  сеизмИчкс  рејонизације  Србије  подручје  града  Новог  Сада  налази  се  у  зони  осмог  степена  Mcѕ  скале, 

3.1.4. Климатстсе  ЈсараІсгерхстuјсе  

Клима  је типа  са  каРаістеристикама  субхумндне  и  микротермалне  климе. Главне  карактернстике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  малом  количином  падавина, ДОк  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама , HponehіІu u јесењи  месецн  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  којјичИном  падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  маІсснМума : јули  72,8 Пім/м2  и  децембар  58,5 мм/гп2, и  два  минимума  март  35,3 мпі/м2  и  септембар  33,4 
шм/м2, при  чему  је  ујсупна  сума  воде  од  падавина  593 мПі/м2. 

Релативuа  Влажност  Ваздуха  се  креће  у  распону  од  60 до  80% током  целе  године. 
Најчешћи  Ветарје  изјугоисточног  и  северозападногправца . Остали  правци  ветра  

нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  измеу  0,81 н  1,31 м!з. 

3.1.5. Заштићена  природна  добра  

Увидом  у  Регистар  заштићених  Природних  добара  који  води  Покрајинсјси  завод  
за  запітиту  природе  Ісонстатује  се  да  предметни  простор  не  Припада  простору  под  запітитом ,али  се  налази  у  непосредној  близигји  станишта  заштићејіих  н  строго  
запјтиђених  врста  NЅАОб. 

3,1.6. Зеленило  - постојеће  стан>е  вегетације  

Постојеће  зеленило  обухваћено  планом  састоји  се  од  зеленила  у  функцији  
поњопривреде  у  оквиру  којег  сс  углавном  напазе  ратарске  и  повртарске  културе . 
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3.2. Створене  карактеристике  

3.2.1. запітиГіена  културна  добра  

Према  условима  Завода  за  заінтиту  споменика  културе, на  подручју  обухваћсном  

планом  нема  заштићених  културних  добара, нити  регистроваиих  објеката  под  

претходном  заіптитом , а, такође, није  утврђено  постојање  археолошких  налазишта. 

12.2. идентификација  хазарда  

Стспен  опасности  хазардних  материја  зависи  од  спсцифичних  карактеристика  

сваісе  материје  које  Могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поЈве  утицаја. У  животној  

срсдини  битно  је  констатовати  и  најмање  концентрације  опасних  и  пітстних  матсрија  

које  се  ослобађају  током  редовног  рада  процесних  постројења, због  врсменски  

неограниченог  нсгативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  свс  категорије  

стаиовништва . 

Штетне  и  опаснс  материје  могу  се  идентификовати  у  складиіuтима  и  

рсзервоарским  просторима , где  се  оне  јавЈвају  најчепіће  у  тсчном  стању  као  сировина  

или  готов  производ . 

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  се  закњучити  да  на  простору  

плана  након  изградње  индустријских  погона  постоји  ризик  од  хемијских  удеса  који  

могу  угрозити  здравње  И  )кивоте  њуди, )кивотну  срсдину  и  матсријална  добра  на  

простору  ширем  од  оног  који  заузима  комплскс  предузећа . 

3.3. Опремњеност  пифраструктуром  

3,3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

У  правцу  истока, уз  некадашњс  комплексе и  ,,ВиДак  налази  се  

Локални  пут  )Келезничка  стапица  - Поњопривредно  добро  Плачта  (проду)кетаl(  

Железничке  улице). Овом  улицом  обухваћени  простор  повезаће  се  у  правцу  севсра  са  

др?јсаізним  путем  ІІA реда  ознајсс  І  І  І  оџациРатково -СилбаЈп-Бачки  Петровац-

Руменка-Нови  Сад, а  премајугу, са  улип.Іом  саобраћајном  мрежом  Футога  и  Државним  

путем  ІБ  реда  ознаке  12 (Суботица  Сомбор  - Оџаци  - Еачка  Паланка- Нови  Сад  - 

Зрсњанин  Житиште  - Нова  Прња  - др)кавна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  

Српска  Црња)). 

Југозападну  границу  овог  простора  чини  једноколоссчна  
неслектрифицираиа  

)келезничка  пруга  ј-Іови  Сад  - Оџаци  .- Богојево . уз  источну  границу  обухваћеНог  

простора, налазе  се  постојсћи  и  планирани  индустријски  колосеци . 
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3.3.2. Водна  инфраструктура  

3.3.2.1. Снабдева n)е  водом  

Снабдевање  водом  ііредметног  простора  ј - ије  рејіјено  преко  водоводног  система  Града  Новог  Сада)  с  обзиром  да  је  простор  неизграђен  па  стога  није  ви  постојаnа  потреба  за  изградњом  водоводве  мреже. Најближа  водоводва  мј)ежа  постоји  Ду)Јс  локалног  пута  Футог-
Планта-Кнсач. гТостојећи  начин  снабдевања  Водом  није  ва  задовој-њавајућем  ниооу. 

3.3.2.2. Одвођењс  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадник  вода  прсдмстнот  простора  није  решево  преко  канализационог  система  насења  Футог, с  обзиром  даје  простор  неизгра i)ен, па  До  сада  није  гіостојала  потреба  за  изградњом  кавализационс  мреже. Постојећи  вачин  одвођења  отпадних  вода  није  задовоЈњавај  ућ  и. 

Атмосферске  ооде  се  делом  упијају  у  тло, а  делом  се  гравитационо  сливају  ка  постојећсм  
мелиорационом  каналу, (Оји  се  налази  уз  источну  границу  плава. Постојећи  мелиорациони  канал  функционише  у  сІслопу  мелиорационог  слива  Сукооа  бај)а 1 . Канализациона  мрежа  атмосфсрских  вода  не  ПОСТоји. Постојећи  ачив  одвођења  атмосфсрских  вода  је  задовоЈњавајуІи . 

3.3.3. Енергстска  иифраструктура  

Подручје  је  углавном  неопремЈЋено  снергетсјсом  инфраструктуром  и  
инфраструктуром  електрнонских  гсомунијсацмја . Само  уз  западну  граиицу  подручја  
постоји  изгра I)ена  електроеuергетска  гасоводна  и  Мре)lса  електронских  ісомуникација . 

Мзван  обухвата  пЈјана, са  источнс  стране )  налази  сс  ТС  110/20 kV ,,Футог  која  
представња  главпи  објскат  за  снабдевање  елеІ(тричноМ  енсргијом  на  оІ(олном  подручју . 

3.4. Мониторинг  животне  срсдине  
На  ггростору  у  обухвату  плала  није  успоставјБен  мониторинг  чинилаца  жнвотне  

срединс. 

Квалптет  Повјішиј -јсктІх  вода   

Праћеп,е  стајbа  површинскіЈх  вода  на  Територији  Града  Новог  Сада  се  врши  
у  цињу  добијања  резултата  и  информација  потребних  за  планирање  мера  запітите  од  
нежеЈњених  ефеката  зага l)сња, управњања  ризиком  путем  прсвентивног  деловања  у  цињу  заштите  здравЈБа  ЈБуди  н  заштитс  животнс  средине, као  и  могућности  
информисања  јавности  о  добијеним  резултатима  . Податјсс  које  ћемо  користити  су  
Подаци  са  најближег  мерног  места  простору  у  обухвату  Плана, мерно  место  Футог-
дав. 
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Слика  1: Мерпо  место  дунав-Футог  

Еколошки  и  хеијски  сгатус  ивражем  преко  Српског  индекса  кбалитета  боде  ЅWQ! токо u 4 meѕeca 

Nуз  
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Јlегенда  1 

Нуерічки  ндикатор Опаони  индикатор  

Српски 100 - о Одјінчаі-ј  

индекс 84 - Веома  добар  

квалиі-ета 72 ез добар  

воде
- 71 Лош  

о  - Веогја  лош  

Неја  података  

погоДностЈнепогооі - м < 72 
воде  ѕa купање  

Hііje бипо  мерења  rіnu је  іедовогbак  број  параметара  аа  а$рачукавање  ЅWOІ  

Легенда  2 

WQІ  - МдК WQІ  - Мдк WQt - МдК WQІ  - МДК  
клаоа I І  класа !н  класа Іv knaca 

05- а4 74-69 56-44 51- зб  

іоо - о а9-84 83-72 71-39 38-0 

Одлнчан Веогіа  добар добар Лоцј Beoua nouj 

Ѕеі l ап  ја1ег  Qoaliіy Іпбех  (ЅWОI 

4. општи  и  ПОСЕБНИ  ЦИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  и  ИЗБОР  ИНДИКАТОРА  
Оппіти  и  посебгш  цијвеви  стратепјке  процене  дефинипіу  се  на  основу  захтева  и  

циЈвева  у  погледу  заЈіітите  )Х(НВОтне  средине  у  другим  плановима  и  програмима, цињсва  
запітите  )КиНотне  средине  утврђеннх  на  нивоу  Републике  Србије  и  међународном  
нивоу, приісупјвених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема  
u предлога  у  погледу  заштите  животае  средине  у  плану  или  програму. 

На  основу  дефинисаних  цињева  врпіи  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  изради  стратеілісе  гіроцсне . 

4.1. Олшти  цијвеви  

дефинисање  општих  цињева  Стратсшке  процене  утицаја  вркіи  се  на  основу  
постојећег  стања  и  Калацитета  простора, потрсба  за  запітитом  гсао  и  на  основу  смсрница  
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из  гтпанских  докумената  випіег  хијерархијског  нивоа. Општим  цијвевима  Стратехпке  

процене  утицаја  поставња  се  оквир  за  њихову  дау  разраду  кроз  дефинисање  посебних  

цињева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност, у  цијву  очувања  

животне  средине  као  и  спровођење  принципа  одрживог  просторног  развоја  подручја  

плаиа. 

Општи  цијвеви  стратешке  процепе  утицаја  Hлана  детане  регулације  радне  зоне  

између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  на  )ј(ивотНу  средину  су: 

постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  

његовог  коришћења  са  могућиостима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  

створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  екоНомског  развоја , 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрисивог  

(уравнотеженог) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друштвене  сфере, 

- обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  

загађивања , 

- заустаВЈЋање  дајве  деградације  простора, утрожавања  и  унипЈтавања  

природних  ресурса  и  добара, 

- активирање  нових  површина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  

заппите  жнвотне  средине. 

4.2. Посебпи  цињсви  

посебни  цијвеви  стратепіке  процене  представњају  разраду  оппітих  цнњева. Они  

се  дефинишу  на  основу  наведених  опјлтих  цињева  стратешке  процене, дефиuисаних  

планских  поставки  и  концепција . 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  СШТИНСКИМ  

утицајима  плана  на  животну  средину, на  основу  Іcoje je могуће  донети  одлусе  које  су  у  

фунгсцији  заштите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  ОдЖИВОГ  развоја. 

Посебни  цињеви  стратспіке  процене  утицаја  Плана  детане  регулације  радне  

зоне  између  каназіа  н  пруте  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  односе  се  

на: 

- очување  еколошког  капацитета  простора  и  побоњшање  квалитета  

)І(ИВОТНС  средине, 

-. подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивање  

ісивотне  средине  и  производњу  отпада, увођење  чистије  проИзводње  и  система  

управњања  заштитом  животне  средине  (ЕМС) у  индустријска  постројења , 
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обезбеђивање  примарног  и  секундарног  пречишћавања  комуналних  и  Индустријсклх  оТпаДних  вода, изтрадња  каназшзационе  Мреже, 

- обиавЈLање  и  Подизање  заштитног  Зеленила  иа  начин  да  се  очувају  и  повећају  ОПnЈтекорисне  функциј  е, 

- смањење  испуштања  нутријената  и  других  Опасних  матернја  у  земњијлте, 

- побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима, смањењем  емисија  из  индустрије  и  транспорта , 

- смањивање  ризика  оД  хемијског  удеса, тј . повећање  безбедностн  запослених  и  становништва  из  ближе  и  Дале  околине, 

успоставњање  мониторинга  на  значајним  емитериМа, 

- смањење  еМисије  буке  На  најугроженијим  локацијама , 

санирање  дивњнх  депонија  које  представњају  ризик  по  животау  средину, 
- обавеза  спровођења  гјоступка  процене  утицаја  на  животну  средину, у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средиuу  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 135/04 и  36/09) и  у  стсладу  са  Уредбом  о  утврђивању  листе  Пројеката  За  іcoje je обавезна  Процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  гіроцена  утицаја  на  животну  средину  ( Службеии  гласник  РС  број  114/08). 

4.3. Избор  ИндИкатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цињева, врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  uoju he ce користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  )кивотну  средину. Индикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  н  одењивање  Планских  решења  са  становишта  могућих  ііітета  у  жавОтној  средини  и  за  утврђивање  које  нсповоњне  )ггнцаје  треба  смањити  или  елиМинисати . Они  представњају  једаН  од  инструмената  за  сиетематско  идентификовање  оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  сагледавање  ПослеДица . Они  су  средство  за  праЋење  извесне  променњиве  врсдности  у  прошлости  и  садашњости , а  неопходнн  су  као  улазни  подаци  за  планирање. 
да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  компарацију, неопходанје  усаглајлеи  систем  праћења  који  пОдраЗумва  
- јединствене  јiоказатејЂе, 

- јединице  Мерења, 

- метод  Мерења, 

- период  праћења, 

- намн  обраде  података, 
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- приказивање  рсзултата . 

Подаци  сс  прикупњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама: 

статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  запiтиту, 

хидрометеоролопл(иМ  службама , геолопіким  и  геодетским  заводима, заводима  за  

задітиту  природе  и  др. 

Приісаз  индикатора  одрживог  развоја  је  лимитирап  начином  nрикупњања  и  

обраде  статистичких  података . Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  Еоришћени  у  

контактима  са  међународвим  организацијама  и  институіхијама . 

На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  заштите  животне  

средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 37/11), на  простору  у  обухвату  гтлана , као  и  у  

непосредној  близини , релевантн u су  следећи  индиІсатори  

- годишња  температура  ваздуха, 

-годишња  колнчина  падавина , 

-Ѕerbіan Water Quaiіty Іndex (ЅWQІ), 

-квалитет  воде  за  купање, 

-угрожене  и  заштићенс  врсте, 

-заштићена  подручј  а. 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋHХ  УТHДАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИЈЗНОСТИ  
нА  ЖіІВОТНУ  СРЕДHНУ  

Цињ  израде  Стратепіке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  

могућих  негативnих  утицаја  планских  решења  на  квалитет  )кивотне  срсдине  и  

прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањсње, односно  довођсње  у  

прихпатњиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . Да  би  се  

поставњени  цињ  остварио , потрсбно  је  сагледати  Планом  предвиђене  ахтивности . 

5.1. Процена  утицаја  варијантних  реіпсња  плана  на  животну  срсдину  
са  мерама  заштите  н  варијантно  рспіење  у  случају  нереализовања  плана  

Закон  не  прописује  шта  су  то  варијаитна  реілења  плана  која  подлажу  стратепікој  

процени  утицаја! 

Планом  нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  виду  чињсницу  да  јс  

Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  

разматрања  варијантних  репіења, у  Извештају  су  разматране  двс  мотућс  варијанте : 

- Варнјапта  І  - да  се  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  

npyrc Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  не  усвоји; 
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- Варијанта  1ј  - да  се  ЊІаІа  ДетаЈЋне  регулације  радне  зоне  између  хсанала  и  
пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футоту  усвоји  и  имплементира. 

Утицаји  стратешког  карахстера  и  уісупки  ефекти  Плана  на  животну  средину  
утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојећег  стања, цињева  н  планских  решења, 
отраничавајући  се  у  том  Ісонтексу  на  позитивне  И  кегативне  ефекте  донопіења  или  
Недоношења  плана. 

Приказ  Варијанте  ј  неусва fање  плана   

Плански  документ  представња  основни  инструмент  управњања  простором . 
Непостојање  Плана  значи  кепостојање  адејсватних  мера  и  услова  за  оргаиизовање  
активности  у  простору  и  њеГово  коришћење  уз  обавезне  мере  затптите  и  унапређења  
животне  средине, прописане  Стратеплсом  проценом  утицаја  Hnaaa на  )кивотну  средину . 

У  случају  нереализовања  Гјлапа  детајЂне  регулације  радне  зоне  између  какала  и. 
пруте  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  могу  се  0четивати  бројни  негативни  ефеісти  ка  
?кивоТку  средину. 

Прихватањем  Варијанте  І  задржалО  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
Подразумева : 

-постојање  девастираних  простора, 

-неизграђеие  површине, 

-нерегуларно  одлагање  отпадних  материја, 

-инфраструктурна  неопремњеност  и  сл, 

Неповоњни  утицаји  на  животну  средину  могу  се  јавити  у  вовом  облиІсу  
(акцидснтне  ситуације) nnu ce могу  увећати  они  утицаји  који  већ  егзистирају  хсао  піто  
су  загађење  земњишта, воде  и  ваздуха  услед  нереајјизовања  коuачног  планског  решења, 
којим  се  предвиђају  мере  заштите. 

Неусвајање  Плана, може  за  последицу  имати: 

- недостатак  мера  и  инструмената  за  управњање  простором  на  еколопіки  
прихватњив  и  одр)кнв  начин, 

- непоштовање  Општих  и  nосебних  смеркица  и  мера  зашгите  )Ісивотне  
средине. 

Приказ  Варијанте  јј  - усвајање  и  имnлементирање  плана  
Прихватањем  Варијанте  H створили  би  се  услови  за  лобоњnіање  квалитета  

живота  грађака, уз  спровођење  мера  заnітите  и  унапређења  )кИвотне  средине  
nponucauux Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја. 
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Усвајање  Плана  представња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  

ЊеГОВОГ  коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располатању  природним  и  

створеним  вредиостима  и  са  потребама  дугорочиог  скономског  развоја, 

- обезбеђење  лросторних  услова  за  реализацију  концепта  трајНо  одрживог  

(уравнотеженог ) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друштве  сфере, 

обезбеђење  адекватне  превенције , мониториНга  и  контроле  свих  облика  

загађивања , 

- зауставњање  дање  деградације  лростора, угрожавања  и  униппавања  

природних  ресурса  и  добара, 

активирањс  нових  површина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  

загптите  животне  средине. 

5.2. Поређење  варијантних  решења  и  приказ  разлога  за  пзбор  најповоЈБнијег  
решсња  са  аспепа  захдтите  животне  средине  

Поређење  nаријанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  

негативних  утицаја  које  би  оне  имале  на  простор, а  који  су  дати  у  претходном  

поглавњу. 

Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  заштите  животне  средине, јесте  она  

варијанта  гсоја  би  омогућила  побоњшање  квалитета  животне  средине  пртіеном  мера  за  

спречавање  негативних  утгпаја, попітовање  принципа  одрживог  развоја, као  И  

рационалво  коришћење  свих  природних  ресурса. 

Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте : 

1.У  варијанти  да  се  План  не  усвоји  н  да  се  развој  настави  по  досадашњем  тренду  

могу  се  очекивати  бројни  нсгативни  ефекти  по  ЖИВОТН  средину  - нарупіавање  

квалитета  површинских  и  подземних  вода, загађење  земњишта, нереrуларно  одлагање  

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

све  комповентс  животне  средине. 

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

(усвајање  Плана  деталве  реГуладије  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад-

Сомбор  у  Футогу) представња  најповоњнију  варијанту  са  аспекта  затптите  животне  

средине. 

5,3. Вероватноћа , интензитет , сложеност, реверзвбилноет , врсіхеНска  и  просторна  
димепзија  утицаја  плана  

У  наставку  стратешке  процеНе  утицаја  извршена  је  евалуација  значаја, 

просторних  размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  
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плана  на  животну  средину. Као  основа  за  развој  ове  методе  послужијје  су  методе  које  су  ПОТВрдиле  своју  врсДност  у  земЛ.ајіа  Европскс  уније. 
Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  просторне  размере  на  којима  се  може  остваритв  утицај . Утицаји, односно  ефекти, планских  реlПења, гірема  величији  промена  се  Оцењују  бројевима  од  -з  До  +3, где  се  знак  минус  Односи  на  вегативнс, а  знак  + на  позитиввс  Промене  (табела  3). 

Табела  З: Крнтеријуми  за  оцењивање  Величиве  утицаја  

Jaіc негативан  утицај  
Већи  негаван  утицај  
Мањи  негативан  утицај  
ј-јема  утицаја, Нсма  података  

іијчнна  утицаја  
kритичан  

п
Ознака  Опис  

О  

+1 
+2 

Већи  
Мањи  
Нема  утицаја/нејасан  
утицај   
ПОЗиТИван  
ПовоЈт)ан  
Врло  ПовоЈЂан  

Мањи  позитинан  утицај  
Већи  козитиван  утицај  
Јак  позитиван  утицај  

Табела  4: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Onrіc Озвака  јл1ццјн  

Ретионалг-ји  
ОГІUIТИНСКИ  
Градскн  

Локални  

е  Могућ  утицај  у  простору  регије  
о Мотућ  утицај  у  Простору  општине  

Могућ  утицај  у  подручју  града  
л Могуђ  утицај  у  неlсој  зоІ-ти  или  делу  

Града   

Вероватноћа  да  ће  се  некн  Процењени  утицај  догодити  у  стварносТи  такође  представјЂа  Важан  критеријум  за  доношење  одлуiса  у  току  израде  плава. Вероватноћа  утицаја  одрсђује  се  према  следећој  скали: 

Табе.ла  5: Стсала  за  процену  вероватноће  утицаја  
Озна1са  

100% 

Више  Од  50% 

Мање  од  50% 

Мањсод  1% 

Вероватноhа  

В  
М  

н  

Опис  

Утицај  известан  
Утицај  Вероватан  
Утицај  могућ  

Утицај  није  всроватан  

Поред  тога, додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  Времену  Трајања  утицаја, односво  последица  У  том  смислу  могу  се  дефинисати  ііРивремениповремени  (П) u Дуготрајни  (Д) сфекти. 
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Таб  е  
Опис  

дуготрајни  

п  приврсмени -повремени  

І-Іa осноВу  критеријума  процене  величине  и  лросторних  размера  утицаја  

планскнх  решења  на  цињеве  стратеЈпке  процене  врши  се  евалуација  значаја  

идентификованих  утицаја  за  остварнвање  цијЂева  стратеіпке  процене  утицаја . 

У  наредној  табели  дага  су  планска  решења  У  ГІредЛОГу  плана  обуХваћена  

проценом  утицаја: 

Табела  7: планска  репіења  у  предлогу  плана  обухваћена  ггроценом  утицаја  
Ознака  Ліанско  решење  

- 

1.  Формирање  радне  зоне  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  

2.  Инфраструктурно  опремање  простора  
3.  Изградња  црnне  станице  
4.  Лоцирање  еколошки  прихватЈЂивих  тсхнологија  

5.  Озелењавање  простора  

табела  8: Процена  величине  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  

Цплеви  спу  
Планска  решеiБа  

i 2 З  4 5 

очување  еколозиког  капацитетз  простора  и  
побоњшање  квалитета  животне  средине  

-1 -1 +3 +3 +3 

подстнцање  производње  и  примене  технологија  
које  смањују  загађивање  животне  средиНе  И  
производњу  отпада  

+2 О  +2 +3 О  

обез&Г)ивање  примарног  и  секундарвог  
пречишћавања  комуналних  и  индустријских  
отладних  вода, изградња  црпне  станице   

+ О  +3 +2 О  

обнавјвање  и  подизање  заштитног  зелснила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  оnштекорисне  
функције   

+1 О  -1 О  +3 

смањење  испуштања  нутријената  и  других  
овасних  материа  у  земњиаiте  

-1 -1 +3 +2 +2 

побоњnіање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
сгандардима , смањсњем  емисија  из  иnдустрије  и  
транспорта   

- -1 О  +3 +3 

смањивање  ризнка  од  хемијскогудеса , тј . 
повеГiање  безбедности  запослених  и  
становништва  из  ближе  и  дајве  околине   

-1 О  О  +2 О  

успоставњање  мониторинга  О  О  О  +2 О  

смањење  емисије  буке  -1 -1 О  О  +3 
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санирање  дивлих  Депонија 0 0 0 +1 

Табела  9: Процена  ПрОсТорнЦх  разаера  утицаја  планских  е  ццјbев  Н  СПУ  - --.-Ј _& Ј  

Планска  решсња  

1 2 3 4 5 Очување  СКОЛОІДКОГ  каПацитста  простора  и  
Побол Lпање  квалитега  животне  срсдине  

Л  Л  Л  Л  Л  

подстицање  flроизводње  и  применс  тсхнологф  
које  смањују  загађивањс  жнвотне  средине  и  
производњу  отпада   

Л  Л  Л  

обсзбеђивање  примарнот  н  секундарног  
пречишІавања  комуналних  и  индустријских  
отпадніјх  вода, изградња  црпне  станице   

л  Л  Л  

обнавлањс  и  поднзање  запјтитног  зелснила  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  оппітскорисне  
функције   

л  Л  Л  

сМањење  испуштања  нутријсната  и  других  
оПасннх  материа  у  зсмлuште   

л  Л  Л  Л  Л  
Поболпјање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањсњем  емисцја  пз  ивдустрије  и  
транспорта   

Л  Л  Л  Л  

смањивање  ризика  од  хсмијскогудеса , тј! 
повсћање  безбсдности  Запослених  и  
становнипітва  из  бли?Јсе  И  дајвс  окОлинс   

л  Л  

усПоставлање  Мониторинга  
Л  

смањење  емисије  буке  Л  Л  Л  
санирање  Дивлих  дспонија  Л  Л  

Табела  10 : Процена  вероватноће  утицаја  планских  репісња  на  животну  средuНу  и  елетенте  ОДрживог  развоја   
Цијвеви  СГГУ  

Планса  решења  

1 2 3 4 5 очување  еісолошког  капацитета  Простора  н  
поболјдање  квалнтета  животне  средине  

В  В  и  и  и  
Подстицање  производње  и  nриМене  техно.погпја  

ісоје  сМањују  загађивање  животне  средине  и  
производњу  огпада   

в  в  и  
обезбеђиаање  Примарног  и  секундарног  

Пречишћавања  комуналних  и  индустријских  отПадних  вода, изградња  црпне  сганице   

и  и  и  
обнавјвање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  

В  
фунгсције   

в  и  
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смањење  испу Lптања  нутријената  и  других  
опасних  материја  у  зсмњиште  

В  В  И  И  И  

побојњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смаLhењем  емисија  из  индустријс  и  

транспорта  

В  В  И  И  

смањивање  ризика  од  хемнјског  удеса, тј . 
повећање  безбсдности  запослених  и  

становжјштва  из  ближе  и  дање  околине  

В  В  

успоставЈњањс  мопиторинга  В  

смањење  емисије  буке  И  И  и  
санирање  диањих  деnонија  В  В  

Табела  11: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  решења  на  )KuBOTJ-Іy средину  и  

елементе  одрживог  развоја  

Цињевп  спу  
Платіска  решења  

1 2 3 4 5 

очување  еколоlпког  капацитета  простора  и  
побоЈbшање  квалитета  ?кИВОТНС  средине  

д  Д  д  д  д  

подстицање  nроизводње  и  примене  техноЈІогија  
које  смањују  загађмват bе  животне  средине  и  

производњу  отпада  

д  Д  д  

обезбеђивање  примарног  и  секундарног  
nреtти Lпавања  комуналних  и  индустријсквх  
отпадних  вода, изградња  црпне  станице  

д  д  д  

обнавњање  и  тіодизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  оп tнтекорисне  

функцијс  

д  П  Д  

смањење  испуштања  нутрнјената  и  других  
опасних  материа  у  земЈњи Lіlте  

П  П  Д  д  Д  

побоЈЂ Lпање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  

транспорта  

д  д  д  д  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . 
повеhање  безбедности  запосленнх  и  

становнНuітва  из  ближе  и  дање  околине  

Д  д  

успоставњање  мониторинга  В  

смањење  емисије  буке  Д  Д  Д  

савирање  дивњих  депонија  П  Д  

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

закјЂучује  се  да  имплементација  плана  не  производи  стратеппси  значајне  негативне  
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уТицаЈс  на  планском  подручју, односно  да  ће  планска  рсшсња  уз  прнмсну  адекватних  мсра  заштнте  имати  позитивнс  ефекте  на  животну  срсдину. 
5.4. Кумулативни  в  синсргетстси  ефекти  

У  складу  са  Законом  о  сіратешкој  процсни  (члан  5.) стратеінка  процена  треба  да  обухвати  и  процсну  кумулативних  и  синергетских  ефеката. Ови  ефекти  су  делом  
идентифигсовади  у  прстходном  поглавњу, али  значајни  ефекти  могу  настати  као  
резултат  кнтеракцијс  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активности  и  
различитих  планираних  акТивносТи  на  ІІодручју  плана. 

Кумулативни  ефскти  uастају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајан  
утицај, а  неколико  индивидуалних  ефеката  зајсдно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  
пример  се  МО)кс  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  nораст  буке. 

Синергетски  ефегсти   настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  производе  
укупни  ефекат  који  је  већи  оД  збира  појединачних  утицаја. Синсргетски  е(ј)скти  се  
најчеіпће  манифестују  код  Јвудских  заједница  и  природних  станипіта. 

Идснтификација  кумулативних  и  синертетских  сфеката  планских  решења  на  
животну  среднну  приказанаје  у  наредној  табсли: 

Табела  12: Идентифккација  Могућих  кумулативних  и  синергетских  ефеката  

Интсрахција  
Планских  
решења   

Област  стратепітсс  пр  одене  утнцаја  

Уаравњање  тсвалИтетој % ваздуха  
4, 5 Зlоцирањс  екололлси  прлхватјњивих  Технолотнја  захтева  одређенс  захтеве  у  смислу  лоштовања  захонских  прописа  у  вези  емисије  загаујуђих  материја  у  ваздух, што  ће  имати  позитивнс  ефекте  х-та  тсвалитет  ваздуха. Озелењавање  слободних  поврпхина  у  ппо  всhој  мери  

 допрuuећс  смањењу  аерозагађења  Предметног  простора. 
1, 2 гјриликом  изградње  привредких  објеката доћиће  до  приврсменог  

Штетног  уппаја  гга  квалитет  ваздуха  (гірапіина, издувли  гасови  услед  
кретања  мсханизације  и  сл.). Сточна  пијацаје  такође  узрочuик  ширења  

 Непријатнuх  мириса. 
Управњал)е  и  заідтита  вода  

2, З, 4 

 квалитет  вода. 

Ивфраструктурно  опремање  nрсдметног  простора, као  и  коримћењс  
екодолјки  џрихватњивих  Технологија  имаће  позитивне  ефскте  на  

3аштита  п  ісоришћепе  земњицјта  
з, ѕ  ипфраструктурпо  опремање, као  н  озслењавање  предмстног  nростора  

 имаће  позитивне  ефекте  на  хсвајштет  зеМјњигЦта. 
1 У  фази  изградње  привредіnх  објеката  јавкћс  се  Привремени  Штетни  утИцаји на  квазштет  зсмјЂилјта, koju престају иагсон  заврліетка  

грађсвкнских  радова. 
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3аштита  од  буке  
5 Озелењавањсм  предмстног  гтростора  утицаће  се  на  смањење  нивоа  

буке  
1 У  фази  изградње  приврсдких  објеката  очекују  се  хговсћани  нивои  бкс, 

уследрадамхниз .ацф. ••
:. 

Управњањс  отпадом  
4 Лоцјфаи,е  еблошки  ф тјњивих  тхнологИја  захтев  успоставњањс  

ефикасног ..системаулравњањаотпадом . 
Становништво  и  њудсіо  здравње  

2, 4, 5 Инф$буктурнb опремањс прdстора. лоцирае сколошЕп  
прихватњивих  технологија  и  озелсі~авање  слободних  површина  имаће  
позитивне  ефкте  на  таНовкимво•. 

5.5. Процена  утицаја  планираних  аісгивности  на  жиВотну  средину  

Опасност  од  могућих  акцидената  у  производњи , сісладипјтењу  и  транспорту  

представЈЂау  потенцијаЈгне  изворе  угрожавања  са  краткорочНuм, дугорочним , 

реверзибилним  и  иреверзибилним  последицама . 

З6ог  наведених  разлота  гтланиране  делатности  на  простору  плана  могу  изазвати  

негативне  утицаје  по  животну  средину, уколико  се  нс  примсне  планиране  мсре  

заплите, а  које  се  односе  на  заштиту  зеМЈЂиІпта , заштиту  поврпіинских  и  ГІОДЗСМНИХ  

вода, заштиту  природних  и  створених  вредности, зајптиту  ваздуха  од  загађивања  и  

заштиту  од  акцидената . 

Планирани  корисници  представњају  значајне  и  потснцијалне  загађивачс  животне  

средине  - воде, ваздуха  и  земњипіта . Планирање  квалитета  животне  средине  на  

комплексима  будућих  корисника  подразумева : 

- да  сс  ісод  инвестиционих  улагања  при  изтрадњи  објеката, сагледају  

утицаји  на  квалитет  животне  средтше  и  да  се  ісод  избора  технологије  врши  избор  

најпогоднијих  програма  и  техничко  технолопlких  решсња; 

- да  се  при  редовном  раду  привредних  објеката  осигура  спровођење  

предвнђених  мера  односно  да  се  обезбеди  функционисање  уређаја  за  зпгтиту  средине. 

При  лоцирању  новuх  делатности  све  проблеме  животе  средине  треба  посебно  

проучити , а  у  оквиру  инвестиционих  протрама  за  изградњу  нових  постројења  потрсбно  

је  урадити  Студију  процене  могућег  утицаја  на  околину  и  утврдити  мере  заштите. У  

њима  треба  идентификовати  све  могуће  ефсктс  предло )кеног  развоја  на  околину, као  и  

алтернативна  решења  појединих  проблема. 
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5.5.1. Ваздух  

Уз  примеиу  адекватних  мера  заштите )  све  активности  предвиђене  у  планском  периоду  ПОЗитивно  ће  утицати  на  квалитет  амбијенталuог  ваздуха. 
Мањи  негативии  утицаји  се  могу  јавити  у  фази  изградње  Привредних  објеката  услед  рада  механизацијс  (Прапіина, издувни  гасови  и  сл ). Међутим, ови  утицаји  су  привременог  карактера  и  престају  након  завршетка  грађевинских  радова. 
Током  редовног  рада  привредних  субјеката, уз  примсну  еколошких  ТСХНОлогија  и  Прописавих  мера  запјтите  ваздуха, не  очекују  се  значајнији  утицаји  ua ІсаалиТет  ваздуха.. 

5.5.2. Вода  

Потенцијални  емитери  ЗауЈгених  отпадних  вода  су  скоро  сви  индустријсјси  објеісги  и  велики  део  услужних  делатности . Без  Обзира  на  делатност  индустрије , свака  индустрија  има  Велики  број  пуМпи  са  моторима, комПресоре  и  друге  маІпине  које  се  подмазују . Присуство  дериВаТа  и  производа  нафтс, ЊихОва  манипулација  и  замене  доводе  До  расипања  и  формирања  Зау.њених  вода. 

3а  ТраНсПОрТ  као  делатност  не  можс  се  генерално  довсти  ЗакЈLучак  о  потреби  комгТлеІСсног  третмана  Отпадних  вода. У  кругу  трансПорта  увек  су  Значајне  зау.њене  воде  од  Цурења  И3 мотора, расипања  приликом  маuипулације  и  замене  уЈЂа. 
Проблематика  одвођења  свих  горс  наведених  отпадних  вода  решава  се  кроз  плансІсе  активности  (примсна  еІсолошки  прихватњивкх  технологија, примена  мера  заштиТе  гтодземних  и  повртџинских  вода  и  др.). 

Такођсјоnхједна  планска  активностјесте  изтрадња  црпНе  станице  оТПадних  вода  за  потрсбс  радних  зона  чиме  ће  се  спречити  потрошња  воде  за  пиће  и  њено  нерационално  ісоришћење . 

У  односу  на  постојеће  стање  квалитета  вода, из  свега  горс  навсденОг, ЗакЈЂучује  се  да  ће  Плапске  активности  имати  позитивне  ефекте  на  квалитст  подземцих  И  поврпЈинских  Вода  

5.5.3. ЗеМјјијцт  

Видовн  угрожавања  ЗсМњишта  на  ПросТОру  плана  Последuца  су  упутлтања  отпадне  воде  у  Подзсмње  и  ссптичке  јамс  и  одлагања  ОТПаДНих  маТсрија  при  изгралњи  иових  објехсата. 

Такође, у  фази  изградње  Приврсдних  објеката, јавиће  се  мањи  шТеТНи  утицаји  на  квалитет  земњишта  Мсђутим, оВи  утицаји  су  Привременог  карактера  и  престају  након  заврпЈстка  грађевинск  радова. 
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Освовна  хсмијска  својства, укупни, потснцијално  приступачни  и  приступачни  

садржај  микроелсмсната  и  тедіких  метала, остаци  пестицида  и  њихових  метаболита , 

остаци  полицикличних  ароматичних  угјвоводовика  (РЛН) и  микробиолошке  особинс  

земјњншта  послсдица  су  досадалгњег  начина  коришћења  зсмзњиппа . 

Мсђутим, план  дефинипіс  одређене  мере  заштитс  (инфраструктурно  опремаве  

простора, рсшавањс  nроблема  одвођсња  отпаднuх  вода, озслењавање  простора, зпјтита  

од  отпадних  матсрија) које  је  неопходно  испопітовати  како  би  се  спречили  нсгативни  

утицаји  на  тсвалитст  земњипЈта. 

5.5.4. Природна  добра  

Планскс  активности  неће  имати  утицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на •  

простору  у  обухвату  плана  не  постоје  евидентирана  заштићена  природна  добра. 

5.5.5. Становништво  

Уколико  сс  поштују  све  мсрс  заштите  дефинисане  планским  рсшењсм  за  

предмстии  nростор, може  се  констатовати  да  ппаном  предвиђене  ахтивности  нсће  

имати  негативне  ефектс  ва  становнипітво . 

5.5.6. Неггокрстна  културна  добра  

Планске  актианости  неће  имати  штстан  утицај  на  културна  добра, с  обзиром  да  

на  простору  у  обухвату  Плана  нису  евидентирана  гсултурна  добра. 

5.5.7. ИнфаструІтура  

5.5.7.1. Саобраћајна  иифраструктура  

Планиранс  саобраћајнице  ослањају  се  на  постојсћс  атарске  путсве  и  

представњају  продужетак  постојећих  и  планираннх  улица. Са  североисточне  стране, 

планирана  је  саобраћајница  која  претставња  продужетак  ггланиране, а  која  је  у  правцу  

истока  ловсзана  са  Општинст uм  путем  Футог  - Пд  ,,ГІланта . Са  источне  страіге, у  

централном  делу  обухваћеног  простора, плавирана  је  саобраhајница  која  представња  

проду)тсетак  постојсће  саобраћајницс , између  некадапіњих  комплекса  ,,Иілерсервис  и  

,,Видак . Између  постојећих  и  планираних  саобраћајница , преко  Канала  

планирани  су  друмски  објекти  - мостови . 

РАН  - полициклични  ароматични  угњоводоници  
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У  цевтраЈпіом  делу  обухваћеног  простора, у  праву  север-југ, планираа  је  саобраћајница  која  ће  повезати  наведене  и  уједно  омогућити  пристул  Односно  формирање  грађевинских  парцела  уз  њу. 

Ширина  псјаса  регулације  ових  улица  је  1 5 и  20 м, у  окВиру  које  се  налазе  двосмерни  коловози , тротоари  и  заuјтитдо  зеленило . 

На  основу  развојних  планова  Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. као  и  према  Просторном  плану  републике  Србиије, nланира  се  ревитајжзација  и  модернизација  )келезничке  пруге  Новн  Сад  - Оџаци  - Богојево  са  изградњом  капацитета  за  повезивање  значајних  корисника  железнихЛсиХ  услуга. 

І-іa обухпаl еном  простору, не  Гтлаиирају  се  укрштаји  друмских  саобраћајница  оа  железничком  пругом. 

5.5.7.2. Водна  ипфраструктура  

Сиабдевање  водог,і  
Снабдевање  санитарном  водом  радне  зоне  биће  решено  преко  планиране  водоводне  мреисе  која  ће  функционисати  у  СКЛОП  водоводног  система  насења  Футог, Односно  водоводиог  система  Града  Новог  Сада. Планирана  водоВодна  мрежа  повезаће  се  на  постојећу  мрежу. 

Постојећа  и  лланирава  мрежа  задовоњіће  Потребе  за  санитарном  водом  будућих  Корисниіса , 

Евектуалне  потребе  за  технолошком  Водом  задовоњиће  се  преко  бушених  бунара  на  сопственим  парцелама . 

Процењује  се  да  ће  планнрано  решење  снабдевања  водом, на  подручју  плана, 
Очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине. 

Одвођење  отпадпих  и  атмосферсхсих  вода  
Одвођсње  отпадних  вода  биће  решено  rіpeco канализационе  мреже  Отпадних  вода  са  оријевтацијом  на  постојеІи  канализациони  систем  насејЂа  Фугог. Планирана  Мреиса  у  складу  са  нивелационим  карактеристикама  терена, биће  оријентисаі -ја  ка  иајближој  постојећој  канапизационој  мрежи  Насења. 360г  изразито  равничарсісог  терена  и  уісрштања  са  постојећим  инфраструктурним  објеістима , сатледа I е  се  потреба  за  изградњом  црпне  станице  отпадних  вода. Лланом  ће  се  дефинисати  у  услови  испуіјјтања  отпадних  вода  у  канализациони  систем , а  по  питању  квалитета  отпадних  вода. 

Одвођење  атмосферских  вода  биће  решено  преко  планиране  ісанализационе  Мреже  атмосферских  вода, са  оријентацијом  на  постојећи  мелиорациони  каиал  који  функциодијјје  у  сЈслопу  Мелиорационог  слива  Сукова  бара . Плалом  Ге  се  дефииисати  у  услови  испуштања  атмосферских  Вода  са  ларцела  у  уличну  мрежу, а  све  у  ЦИЈЂ  растерећења  уличне  мреже  и  Мелиорацион  Канала , 
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Процењује  се  да  ће  планирано  рејпењс  одвођсња  отпадних  и  атмосферских  вода, на  

подручју  плана, очувати  и  унапрсдити  квалитст  )кивотне  средине. 

5.5.7.З. Енергетска  инфрастру!пура  и  елегстронске  комуникациј  е  

Снабдевање  електричном  енергијом  
Планом  дста. не  регулације  у  делу  снабдевања  електричпом  енергијом  планира  

сс  изградња  нових  капацитета  - 20 kV водова, трансформаторских  станица  и  пратеће  

дистрибутивне  мреже  и  мрсжс  јавног  и  спојвног  осветЈЂења. Uланирана  

елегстроенсрГетска  мрежа  градићс  се  подземно . 

Потребно  је  да  сс  свс  ајстивности  у  овој  области  одвијају  са  циЈЂсМ  да  сс  спрсчи  

негативан  утицај  на  животну  средину. То  лодразумсва  примену  свих  норматива  и  

стандарда  који  сс  примењу  при  изградњи  овакве  врстс  објеката  и  попiтовање  услова  

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

uзградњу  слектроенсргетских  објеІсата. 

Снабдсвање  топлотном  енергијом  
Планом  детаЈЂнс  рсгулацијс  у  делу  снабдевања  топлотном  снертијом  планнра  се  

снабдевање  топлотном  енергијом  из  гасификационог  система, локалних  толлотних  

нзвора  и  обновзЂи iзих  извора  енергије. 

Снабдевање  из  топлификационог  система  ће  се  обсзбеђивати  из  Главне  мсрно-

регулационс  гасне  станице  МРС) Футог  11. Тоnлотни  капацитети  ГМРС  Фугог  ІІ T 

задозоњавају  потребс  плалираног  конзума . 

Снабдевање  плаиираних  садржаја  могућс  је  изградњом  приісњша  од  постојеће  

мрсжс  до  мсрно-ретулационих  гаснкх  станица  (МРС) које  се  моту  градити  у  радној  

зони  сскундарних  и  терцијарних  делатности . 

ј(оришћење  обновњивих  извора  енергијс  има  вслики  утігцај  на  залзтиту  животне  

средине. Потребно  је  да  се  свс  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  овој  области  

одвијају  са  цињеМ  да  се  спречи  негатuван  утицај  на  животну  средину. Приликом  

изградње  гасоводте  мрсже  мрсже  морају  се  поnповати  све  лрописаие  мсрс  заіптите  и  

техннчки  услови  за  ову  врсту  инсталацијс . 

Процењујс  се  да  лланиране  акТивности  у  всзu са  електроснерГетском  и  

тсрмоснергстском  инфраструктуром  нсће  имати  утицаја  на  очувањс  и  уналређење  

квалнтета  животне  срединс. 
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Елеістронске  Ісоіиуптсације  
Лзіаном  се  предвиђа  Ііовезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронских  kомуникација )  изградњом  подземне  Mpe)Іce цеви  кроз  које  ће  nролазити  будућа  инсталација  електроиских  Комуникација  ГІ.панира  се  и  даЈЂе  поставњање  МуЛтисервисних  платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  Дсцентрализације  мреже. На  предметлом  подручју  не  постоји  активна  базна  станица  система  за  мобилну  тслефонију . 

Све  актиВт{ости  ВезаНе  за  планиране  циЈЂеВе  у  области  електронских  комуникација  одвијаће  се  са  цијЂем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. Уз  свс  потребне  мере  запітите D  процењује  се  да  планиране  активности  неће  имати  утицаја  хта  очување  и  унагтређење  квазіитета  ?јсивотне  средине. 

6. МЕРЕ  ЗА  СЛРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАниЧАВАЊЕ  НЕГАТивНј  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕдиFју  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  )киВотне  средине, у  складу  са  3ајсоном  о  заппити  Животне  средине( Службени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закоu, 72/О9 Др.зајсон, 43/1 1, 14/1 6, 76/18, 95/18, 95/I8-др.закон), прилиісом  реализације  ггланских  репгења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 
У  оквиру  зоне  Привредних  Делатности  нису  Дозвоњене  активности  које  би  могле  да  наруше  квалитет  жиВоТне  средиие  у  смислу  аерозагађења , загађења  земњигнта, вибрација, производње  отпада  и  др. штетних  утицаја  и  које  би  негативно  утицале  на  ОКОЛно  породично  становање, али  и  шире. 

Изградња  производних  и  пословних  објеката  he ce спроводИти  у  складу  са  важећим  технИчким  нормативима  за  изградњу, уз  Примену  технологија  и  процеса  који  исnуњавају  Прописане  стандарде  животне  средине  
3а  све  nројекте  који  се  планирају  у  границама  Плака  сагледаће  се  потреба  Покретања  постуnка  процене  утицаја  на  животну  средину, у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  іcoje je обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  мо)ке  захтевати  nроцена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  114/08). 

6.1. Запітита  ЗСмл,ишта  

Праћење  Параметара  кВалитета  земњипјта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  скЈіа,цу  са  ПраВилшком  о  дОзвОЛсним  ісОлиинама  Оnаснт  и  штетних  материја  у  земњишту  и  води  за  наводњавање  и  Методама  њиховог  испитивања  (,,Службени  гЛасник  РС  број  23/94),Уредбом  о  грациттним  вредностима  загађујућих , rнтетних  и  
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опасних  материја  у  земњишту  ( Сл.гласник  РС , бр.ЗО/18 и  64Л9) ,односно  у  складу  са  

прописима  који  регулишу  ову  област. 

Загађивач  земњишта  који  испуппањем  опасних  и  ппетних  материја  загађује  

земЈвиште , ду)кан  је  да  сноси  тропіковс  ретсултивације , односно  санације  земјЂишта. 

Заувене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  поврмина  и  ппатоа, морају  

се  прихватити  путем  таложника , пречистити  н  онда  уuустити  у  канализацију . Чврсти  и  

течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитаргго -хигијенским  захгевима. 

На  оiсолном  поњопривредном  земњипіту  неопходно  је  контролисано  

примењивати  агротехничке  мере  заштите  биња  (ограничитн  употребу  хемијсісих  

средстава  заштите  биња-пестициди , ђубрива). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  слречила  

његова  деградација  услед  продирана  опаских  материја . Земзњиште  треба  контролисати  

у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  

земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  

гласник  РС , бр. 23/94). 

6.2. Заштита  ваздуха  

Услови  и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загађивања  подразумевају  контролу  

емиснје, успостањање  мерних  места  за  праћење  аерозагађења , а  у  складу  са  

резултатима  мерења, ограничавање  емисије  загађујућих  материја  до  дозвоњених  

граница. 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  обухваtiеном  подручју  спроводиће  се  у  

складу  са  3аконом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласни iс  РС , број  36/09 и  10/13), 

Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Слуисбени  тласник  

РС  бр. 11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  

област. 

У  технолошком  процесу, неопходна  је  примена  савремених , чистијих  

технопогија , које  ће  допринети  смањењу  аерозагађења . Поставњање  филтера  и  

посебних  снстема  за  пречишћавање  издувних  гасова, допринеће  смањењу  емисије  

загађујућих  материја  у  ваздух. 

Таісође  велнки  извор  аерозагађења  је  саобраћај , с  обзиром  да  се  на  nредметном  

nростору  очеЈсује  велигса  фреквенцнја  саобраћаја, нарочито  теретног . Смањење  емисије  

сумпор  диоіссида  и  олова  у  ваздух, постићи  ће  се  коришћењем  квалитетнијег  горива  

(безоловног  горива  и  горива  са  додатком  адитива) 

Озелењавањем  ободних  делова  комплекса  пословања  обезбедиће  се  заппита  од  

аерозагађења , утицаја  nрашине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заштита  од  буке  

настале  као  последица  кретања  теретног  саобраћаја . Врсте  за  озелењавање  треба  да  
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буду  из  групе  отгторних  на  аерозагађење , са  израженом  санитарном  функдијом , под  условом  да  не  приладају  групи  ИнвазивјІИХ . 

Неопходно  је  успоставити  одговарајући  систем  управњања  отпадом, чиме  ће  се  спречити  настајање  днвњих  дегіоиија  и  емисија  метаиа  у  Ваздух . 

6.3. ЗаштиТа, унапређењс  и  управЛање  КвалНтсТог  вода  

Заuттита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  законске  регулативе ; 

- 3акона  о  Водама  (,,Службени  гласник  РС  бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95 /1  З-Др.закон), 

- Уредбе  о  граничним  врсдностима  емисије  загаl)ујућих  Материја  у  Воде  и  роковима  за  Њихово  достизање  (,1Службени  гласник  РС , бр. 67 /11, 48/12 и  1/16), 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ПОВрШиНским  и  подземним  Водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  Достизање  (,,Слжбеии  гласник  Рс

, број  50/12), односНо  у  складу  са  Прописима  који  регулишу  ову  област. 
Зауњенс  атмосферсісе  воде  са  Маиипулативних  површина, као  и  воде  од  праг-Ба  и  Одржавања  Тих  поврпЈина  (паркилг  и  сл.) посебном  Мре)коМ  сnровести  кроз  Таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  тек  потом  ИсПусТити  у  реципијент . 
Санитарнофеісалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  канализацнону  Мрежу, уз  поштовање  ycnoua u сагласuости  надлсжног  комуналног  предузећа. Забрањеноје  испуштање  садржаја  септИчкихјама  директно  у  канализационе  шахтове  и/или  Отвореие  канале. 

Технолошке  воде  се  могу  испујнтати  у  јавну  канализацију . Зависно  Од  потреба  код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  Отпадних  
вода, тако  да  њихов  квалитет  задОВоЈаВа  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  кавализацију, а  пре  пречишћавања  на  Постројењу  за  пречишћавање  Отпадних  вода, тако  да  се  не  ремети  рад  Пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  Материја  у  воде  и  рокОвима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

У  мелиорациони  канал  забрањено  је  испуштање  било  ісаквих  вода, Осим  условно  чистих  атімосферских  и  пречишћених  отпадннх  Вода  које  по  Уредби  о  класифиј(ацији  вода  ( 1Службени  гласннјс  СРС ,број  5/68) обезбеђују  Одр?кавање  11 класе  вода  ВОдопријеМнкјса  и  које  по  Уредби  о  граничним  Вредностима  емисИје  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  ЊИХОВО  достизање , задовоњавају  прописане  предности . 



6.4. 3аштита  од  буке  

На  простору  у  обухвату  flлана  може  се  очекивати  повсћан  ниво  буке, који  је  

проузроісован  радом  вознла  на  манипулативним  интерним  саобраћајним  поврніинама , 

радом  производних  постројења , алп  и  постојањем  железничке  пруге  са  југозападне  

стране  обухваћеног  гхростора . 

Ради  заштите  од  прекомернс  буке  потребНо  је  успоставити  одговарајући  

мовиторинг , а  уколико  ниво  буке  будс  прелазио  дозвоњене  вредности  у  датој  

акустичкој  зони  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буІсе  у  животној  средини  

(,,службени  гласник  РС . бр. 36/09 и  38/10) предузимаће  сс  одговарајуће  мере  за  

отклањање  негативног  утицаја  буке  на  жнвотну  средину. 

Формирањем  велених  површІша  унутар  комплекса  пословања, дуж  

саобраћајница  и  пруге  знатно  ће  се  смањити  ниво  буісе. 

6.5. Заштита  од  јонизујућсг  и  нејонпзујућег  зрачења  

Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

контаминације  у  објектима  у  којима  постоје, односно  где  се  ради  са  изворима  зрачсња  и  

околипе  ових  објеката, као  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  

изложености  ј  оннзујућим  зрачењима. 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 

- извори  нискофреквентног  елсктромагнетсісот  поња, као  што  су: 

трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 

електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  

или  дистрибуцију  електричне  енертије  напона  већег  од  35 kV, 

- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  

за  време  поједивих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  зонама  повећаге  

осетњlIвости, 

- нриродно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  

грађевинсІси  матсрuјали  И  Др. 

Ради  заштите  стаиовнипітва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  

услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  

контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине. 

Потребноје : 

- сакувњање, складипlтење, третман  и  одлагање  радиоаісгивног  отпада, 

- успоставњање  система  упразњања  квалитетом  мера  ваІлтите  од  

јонизуј  ућих  зрачеІ-bа, 
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- спречавање  недозвојвеног  промета  радиоактивног  и  нуклеарног  
материјала. 

Мере  заштите  од  нсјонизујућег  зрачења  обухватају : 

откривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејоиизујућим  
зрачењима, 

- обезбеђивање  организационих , Техничких , финансијских  И  Других  услова  
за  спровођење  заштите  од  нејонизујућих  зрачења, 

вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
означавање  извора  нејопизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  ла  

пронисан  начин, 

- примеиа  средстава  и  опреме  за  запјтиту  од  нејонизујућих  зрачења  И  Др. 
Ради  запітите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  попітовати  

следећу  законску  регулативу : 

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

-Закон  о  запјтити  сд  нејонизујућих  зрачења  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 36/09) и  
-Правилник  о  траницама  излагања  нејонизујућим  зрачењкма  ( Службени  гласник  

РС , број  104/09). 

6.6. Заштита  од  отпадних  іатерија  

Подизањем  нивоа  свести  у  смислу  одговорног  понашања  у  поступању  са  отпадом  
допринеће  се  побоњпјању  стања  животне  средuне  

Одлагање  отпадака  на  Местима  која  нису  одређеиа  за  ту  uамену  није  дозвојвено, 
као  н  одлагањс  индустријскмх  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користити  
као  секундарне  сировине . Са  отпацима  се  Мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
зпzтита  животне  срсдпие  од  њиховог  штетног  дејства, оргаuuзовано  сакупњање, 
искорипіћење  отпада  и  подизање  степена  рециклаже  отпада  с  обзиром  да  је  рецикла?ка  
сада  на  ниском  нивоу, као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагањс , односно  
складигптење  отпадака. Неолходноје  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  
у  о)свиру  планираног  подручја: комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  
отпад. 

Поступање  са  отпадким  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  
управњању  отпадом  (11Слу)ісбени  гласник  рС l, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18-др .закон), 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обеле?кавања  опасног  отпада  
( Службени  гласник  РС , број  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сааупњања, 
складипітења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  
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добијање  енергије  ( Службени  гласник  ?С1 , број  98/1 0), односно  у  складу  са  важећим  

прописима  који  perynuuiy ову  област.. 

Ерој , врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставЈЂае  посуда  на  јавним  

поврнзинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  

сакупњање  отпада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада1 , бр.  19/2011, 7/2014). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (ІСлужбени  лист  Града  Новот  Сада 1 , бр. 

25/10, 37/0-исправка, 3/11-исправка, 21/11,13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19), 

инвеститор  је  у  обавезн  да  лриликом  прибавњања  потребне  документације  прибави  

сагласност  од  надлежиог  Јавног  комуналног  предузећа  ЧистоћаНови  Сад  о  потребном  

броју, врсти  и  месту  за  поставњање  посуда. 

Ове  поврпіине  морају  испуњавати  све  хигнјенске  услове  у  погледу  редовног  

чишћења , одржавања, дезинфекције  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима  

комуналног  предузећа  заду)кеном  за  однолхење  смећа. 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  неког  технолошког  

процеса, један  је  од  озби.њних  складишних  и  eІcononncux проблема. Да  би  се  спречила  

неІсонтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  

испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складипітењу  опасних  материја . 

б.7. Заштита  од  аісцидената 2  

Са  аспекта  вулнерабилности  за  све  објекте  и  постројења  који  моту  бити  узрок  

удеса  IH/ІV u Hjіlі  нивоа  потребно  је  урадити  процену  ризика  и  сачинити  планове  

запітнте . Проценом  је  потребно  обухватити  и  објекте  и  постројења  у  којима  је  могући  

ниво  удеса  I и  Јј, при  чему  треба  обухватити  и  хазардна  својства  материја  у  процесу , 

- Удес  је  догађај  као  піто  је  емисија, пожар  иди  експлозија  који  настане  као  резултат  неконтролисанот  
развоја  догађаја  током  рада  привредног  друштва  и  другог  правног  nuLLa који  доводи  до  озбиЈbне  
оnасности  по  здравње  л,уди  и  животну  средину, одмах  или  одЛОженО, унутар  Или  изван  привредног  
друштва  и  другог  лтравног  лица, а  који  укњучује  једну  или  висе  опасних  супстанци . 
- Рањивост  подразумева  карактеристике  и  околности  неке  заједнице , система  unu њеие  вредности , којеје  

чине  осеглив0м  ва  последице  опасности . 
- Повредиви  објекатје  место  на  којем  луди  живе, раде, окупЈЂају  се  или  бораве: стамбени  објекти , 

школе, вртићи, трснн  центри , управне  зграде, индустријски  
објекти, игралишта , паркинг  простори, 

рекреативне  поврпіине , nаркови , сnортски  терени, рекеІ  језера , плаже  као  и  природна  добра. 

- РИЈиК  означава  комбинацију  вероватноће  да  ће  се  катастрофа  десити  у  одређеном  временском  раздоблу  
и  са  одређеним  негативним  последицама . 
Превенціа - скуп  мера  и  активности  за  ублажавање  постојећих  ризика  као  и  смањење  ризика  од  

настанка  нових  последица  катастрофе . 
- Лроцена  ризика  је  утврђивање  природс  и  степена  ризика  од  nотенцијајіне  опасиости , стања  
угро)кености  и  лоследица  које  NІ ory да  угрозе  жиnот  и  здравње  њуди, животну  средину  н  матсријалва  и  
културна  добра.. 
- третман  ризика  прсдставЈЂа  начин  поступања  са  идентификованим , веома  високим  и.пи  високим  
ризиком , у  смислу  утврђивања  активности  за  предузимање  превентивних  мера  за  смањење  ризика  
односно, приорему  за  спремност  и  оспособњавање  снага  и  субјеката  за  реаговање  у  заштити  и  спасавању  
од  одређене  опасности  и  предузима  се  на  основу  лроцеНе  ризика  од  катастрофа . 
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као  и  концентрације  оД  значаја. Продеuом  ризика  треба  да  се  идентификује  и  квантифике  подручје  где  потенцијално  може  доћи  До  настанка  хемијског  удеса  што  је  
значајан  ггредуслов  за  адекватно  nланирање  превенције , припреме, реаговања  на  удес  и  
санације  последица  (управј-њање  ризиком ). 

Ради  предузимања  мера  за  спречавање  удеса  и  ограничајзања  утицаја  тог  удеса)  
потребно  је  поuітовати  одредбе  Закона  о  смањењу  ризика  од  хатастрофа  и  управњању  
ванредним  ситуацијама( Службени  Гласник  РС , бр.87/1 8), где  је  наведено  да  је  
привредно  друппво  и  друго  правно  лице  дужно  да  прибави  сагласност  надлежног  
министарства  на  израђен  и  доставњен  План  заштите  од  удеса  у  складу  са  Гјравилником  
о  врсти  и  количини  опасних  супстанци  на  основу  којих  се  сачињава  план  загптите  од  
удеса  ( Сл.гласник  РС , бр.34/19) и  Правилнику  о  начину  израде  и  садржају  плана  
заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , бр. 41/19). 

Град  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  угрожености  од  елементарних  
непогода  и  других  несрећа, па  је  неопходно, да  уколико  се  предвиђају  објекти  
привредног  друштва  н  другог  правног  лица  које  обавја  активности  у  којима  је  
прнсутна  или  може  бити  присугна  једна  или  вuше  огтасних  материја  у  прописаним  
количинама , које  улравња  објектима  специфичне  делатности  са  аспеІста  повишеног  
ризика  по  живот  и  здравње  њуди  од  несрећа  и  терористичких  активности , обрати  
посебна  пажиа  на  опасности  прІuЈиком  којих  би  евентуално  дошло  до  ослобађања  
огіасних  материја  и  угрокавања  становништва, материјалних  добара  и  ?кивотне  
средине. 

6.8. Заштита  природнuхдобара  

Покрајински  завод  за  заштиту  природе  утврдиоје  услове  заштите  природе: 

У  склат  са  просторним  могућностима  неопходно  је  очување /подизање  
заштнтНог  зелеиила  уНутар  обухваћеног  простора, као  и  на  граничном  
делу  према  околним  просторним  садржајима . Сагласно  потребама  
зајптите  биодиверзитета  ван  заштићених  nодручја, неоггходно  је  
повезивање  заленила  у  оквиру  изграђених  површина  са  вегетационим  
целинама  еколошки  значајних  подручја. Процеаат  уређених  зелених  
поврјтјина  треба  да  износи  најмање  ЗО% укупне  површине  nарцеле, 
сагласно  потребама  очувања  станипјта  заштићених  и  строго  заштићених  
дивњих  врста  (најближе  NЅАО6), а  у  складу  са  Планом  генералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 14/]5 и 21/17). 

У  појасу  од  200 м  од  станиіпта  NЅАО6: 
-применити  одговарајућа  репіења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  

станишта  од  утицаја  светлости ; смањена  висина  светлосних  тела, усмереност  
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светлосног  спектра  на  најосетњивијим  локацијама , ограничавање  трајања  осветјЂења  на  

прву  половину  ноћи  и  сл; применити  засторе  којима  се  спречава  расилање  светлости  

према  небу, односно  према  подручјима .еколошке  мреже; 

-применити  одговарајућа  планска  и  грађевинско -техничка  ревјења  за  смањење  

утицаја  буке: лоцирање  саобраћајница  и  активности  који  су  извор  буке  на  већем  

растојању  од  станипiта, одговарајућл  распоред  објеката  или  примена  заштитних  

баријера  према  осетњивом  простору, избор  опреме  која  емитује  мањи  ниво  буке; 

-резервисати  простор  за  појас  заІптитног  зеленила  на  локацијама  на  којима  се  

најефикасније  смањује  утицај  осветњења  и  ширења  буке; 

-услов  за  изградњу  укопаних  складишта  је  да  се  њихово  дно  налази  изнад  коте  

максималног  нивоа  подземне  воде, уз  примену  грађевинско -техничхих  решења  којим  се  

обезбеђује  спречавање  емисије  загађујућих  материја  у  оІсолни  простор; 

У  појасу  од  500 м  од  станишта  NЅАОб: 

-забрањују  се  планска  решења  којима  се  нарушавају  ІсараІсгеристиісе  

хидрололког  режима  оД  којих  зависи  функционалност  коридора  и  опстанак  врста  и  

станіІшних  типова; 

-за  озелењавање  није  дозвоњена  примена  инвазивних  врста. 

Применити  грађсвинско -техничІсе  мере  за  потребе  смањења  емисије  честичних  

материја  и  испарњивих  једињења, у  складу  са  захтевима  Уредбе  о  граничним  

вредносгима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  ( Службени  гласник  РС , бр.  71/10, 

б/П  и 48/12). 

Управњање  отпадним  материјама  као  алтернативним  енергентима  вршити  

сагласно  одредбама  Правилника  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта , 

складиштења  и  третмана  отпада  Іcoju се  користи  као  секулдарна  сировина  или  за  

добијање  енергије  ( Службени  гласник  Рс,I, бр.98110) и  др. сродких  захонских  аката. 

У  случају  да  се  приликом  извођења  земњаних  радова  наиђе  на  природна  добра, тј. 

геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , крнстали  и  Др.)  іcoja би  могла  

представњати  заштићену  природиу  вредност, налазач  је  дужав  да  налаз  пријави  

надлежном  Министарству  у  року  од  осам  дака  од  дана  проналаска, и  предузме  мсрс  

заштите  од  уништења, оштећивања  или  крађе, у  складу  са  Законом  о  заштити  природе  

(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка, 14/16 и  95/18-др.закон). 

6.9. Заштита  хултурних  добара  

Обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова, да  у  складу  са  чланом  109. Закона  о  

културних  добрима  (,,Службени  гласниІс  РС,,, бр.  71/941 52/11 - др. закон  и  99/11 - др. 

закон  u 6/20 др.закон), уісолико  приликом  извођења  земњаних  радова, унутар  цедог  

обухвата  ппана, наиђу  на  археолошЕо  налазиште  или  археолошке  предмете, одмах  без  
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одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  Положају  у  којем  су  пропађенн  и  да  одмах  о  
напазу  обавесте  Завод  за  заіптјпу  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.10. Заптгита  зелеиила  и  запЈтита  зелеајјлом  

У  зони  намењеној  пословању, зеленијіо  ће  имати  улогу  изолације  главних  
административних  и  јанних  објеката  и  главиих  пешачких  праваца. Зелени  појас  је  важно  формирати  у  функцији  заштите  и  ради  одвајања  појединих  делова  у  оквиру  
комллекса. Можс  бити  заснован  у  слободном  Пејзажном  стклу  или  сачињен  од  стабаnа  
поставл,ених  у  редове  различите  слратности . Ограде  комллекса  јс  могуће  маскирати  
садњом  пузавица, али  обратити  Пажњу  да  не  омстају  рад  фабричке  контроле. 

Улазне  правце  и  прилазе  у  објекте  обогатити  партерним  уређењем . У  
комплексима  фабрика  са  горивим  материјама , као  и  око  зграда  од  запазивог  материјала  
не  треба  садити  четинаре  (нарочито  бор). При  поставлаЊу  високог  растиња  треба  
водити  рачуна  о  безбедности  унутрашњег  саобраћаја, изласцима  из  хала, раскрсницама , 
крuвинама  путева, манипулативним  површинама  и  сл. 

І{омплексн  величлне  до  1 ћа  трсба  да  имају  минимално  20% зелених  површина, 
величине  1-5 ha 25%, а  већи, преко  5 ha, ЗО-50% зелених  поврпіина . ј-јачин  и  уређење  
зелених  површина  заВиси  од  структуре  терена, као  и  од  фуикције  и  поло)каја  објеката. 

6.11. Услови  за  изградњу  саобраћајних  површина  

- За  изградњу  нових  н  реконструхцију  постојећих  саобраћајнuх  површина  
обавезно  је  попјтовање  свих  прописа  који  рсгулијпу  ову  област. 

- прилиІсом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  
Правuлник  о  техничким  стандардама  планирања, пројсктовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметаuо  крстање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  РС , број  22/15) који  бли?ке  прописује  технuчке  
стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  деце, старих, особа  
са  отежаиим  кретањем  и  особа  са  инВалидитстом , разрађују  урбанистичко -технич  
услови  за  гіланирање  простора  јавних, саобраћајних  и  псшачких  површина, прилаза  до  
објеката  и  пројектовање  објеката  (стамбених, објеката  зајавно  коришћење  и  др.),  као  и  поссбних  уређаја  у  њима; поред  лретходно  наведеног  nравилника  треба  узети  у  обзир  и  СРПС  У.А9. 201-206 који  се  односе  на  просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  
околини; 

- Прилкком  израде  пројектне  Документације  могућс  је  коритовање  трасе  
саобраћајних  поврпЈиНа  од  решења  прњсазапом  у  графичким  приісазима  и  
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карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  ортан  надлежан  за  

управњање  јавним  површинама  или  ималац  јавног  овлашћсња  то  захтева, а  за  то  

постоје  оправдачи  разлози  (очување  постојећст  квалитетног  растиња, подземне  и  

надземне  инфраструхтуре  и  сл.). Наведене  интервенције  мотуће  су  искњучиво  у  оквиру  

постојећих  и  планираких  јавних  поврпгина. Сва  одступања  од  планскот  реіпења  морају  

бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  који  регулишу  предметну  област. 

Не  условањава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  

улица  ради  реализације  појединачних  садржаја  унутар  профила . Могућа  је  фазна  

реализациј  а. 

- минималла  ширина  тротоара  за  један  смер  ісретања  nешака  је  1 м, а  за  

двосмерно  1,бм; 

- rіo правилу, врши  се  одвајање  пешачког  од  колског  саобраћаја; раздвајање  

се  врши  применом  заілтитног  зеленог  појаса, или, где  то  није  могуће, предвидети  

заштитнс  огј)аде; 

препорука  је  да  се  тротоари  и  парккuзи  изводе  од  монтажних  бетонских  

елсмената  или  плоча  іcoje могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  

обележавања  различитих  намена  саобраћајних  површина; поред  обликовног  и  

визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  комуналних  

водова  (инсталација); 

- паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,лерфорираним  плочама , 

,,префабрикованим  талкостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  

обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  

омогућавају  одржавање  ниског  растиња; изградњу  паркинга  изврпіити  у  складу  са  

СРПС  У,С4.234:2005 којим  су  дефинисане  мере  и  начин  обелсжавања  мсста  за  

паркирање  за  различите  врсте  паркирања; 

- Паркираі-ге  возила  за  потребе  делатности  и  запослених  обезбеђује  се  на  

грађевинској  гтарцели  изваи  површинс  јавног  пута, у  складу  са  потребама  будућих  

садр)каја  

Правила  уређења  и  правила  трађења  железничхсе  инфраструјпуре  

- При  изради  предметног  Плана, објекте  планирати  на  растојању  већем  од  

25 м  мерено  управно  на  осу  крајњег  колосека  предметне  )келезничке  пруге. 

- У  заштитном  пружном  појасу , на  удањености  50 м  од  осе  крајњих  

колосека, ue могу  се  планирати  објекти  у  којима  се  производе  експлозивна  средства  

или  складипгге  експлозивни  производи  и  други  слични  објекти . 

- Планирани  објекти  нс  смеју  својом  изградњом  нити  експлоатацијом  

угрознти  безбедност  одвијања  )келезничІсог  саобраћаја . 
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- Размак  између  железниЧке  пруге  и  пута  мора  бити  толики  да  се  између  њих  могу  поставити  сви  уређаји  и  ПОстројења  потребни  за  обавњање  саобраћаја  на  пуТу  и  прузи, с  тим  да  Износи  најмање  8 метара  мерено  управио  на  осовину  најближег  колосека  станице  До  најближе  тачке  горњег  строја  лута. 

У  иНфраструктурном  лојасу  не  планиратЈ  формирањс  депонија  отпадних  материјала , као  ни  Трасе  инстаЈіација  за  одвођење  површинских  и  Отпадких  вода  тако  да  воде  ка  трупу  железничке  пруге. 

Могуће  је  планирати  уређејт)е  зелених  површина  у  коридору  пруге, При  чему  треба  ВОдити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  растојању  већем  од  10 метара  у  одиосу  на  споњну  ивицу  гтружног  појаса. 

- У  инфраструктурном  појасу  не  планирати  поставњање  знакова, извора  јаке  светлости  Или  било  којих  предмета  и  справа  које  бојом, обликом  или  светлошћу  могу  смањити  видњивост  )келезничк  сигнала  или  који  могу  довести  у  забуну  раднике  у  ВСЗИ  значења  сигнајјних  знакова. 

- Укрштај  водовода, канализације , продуктовода  и  других  цевовода  са  железничком  гіругом  је  могуће  планирати  под  углом  од  90°, а  изузетво  се  може  планирати  лод  углом  не  мањим  оД  60°. дубина  укопавања  испод  железничке  пруге  мора  износити  минимум  1,80 nі, мерено  од  коте  горње  ивице  прага  до  1сотС  горње  ивице  заштитне  цеви  цевовода  (продуктовода) 

На  основу  За1(она  о  планирању  и  изградњи  (Службеии  гласник  РС  број  
72/09, 8 l/09-исправка  64/1О-Ус, 24/1 1, 12 1/12, 42/1 з-ус, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/1 4, 
145/14 и  83/18) Инфраструктура  )келезнице  Србије  а.д. као  имапацјавних  овлашћења, има  обавезу  утвр l)ивања  услова  за  изградњу  објејсата , односно  издавање  локацијских  услова, грађевннске  и  уџотребне  дозволе, услова  за  прикњучење  на  uифраструктурну  мрежу, ј(ао  и  за  упис  права  својине  на  изграђеном  објекту . У  складу  са  тим, СВи  
елементи  за  изградњу  објеl(ата, Друмских  саобраћајница  као  и  за  сваки  Продор  
комуиалне  инфраструктуре  кроз  трул  Железничјсе  пруге  (цевовод, гасоаод, 0Птич1(И  и  
електроенергетски  кабловии  друго) ће  бити  дефинисани  у  оквиру  посебних  техничких  услова  Инфраструјстура  железнице  Србије  а.д! кроз  обједињену  процедуру . 

6.12. Мере  заштuтс  у  области  водпс  инфраструјстуре  

6.12.1. СНабдеваІт )С  водом  

Изградњом  планиратје  водоводне  мреже  на  гіростору  где  она  тренутно  не  постоји , обезбедиће  се  одговарајуГіи  квалитет  и  квантитет  сітабдевања  Водом , са  могућііошгіу  дале  надоградње  

40 



6,12.2. ОдвођеЈbе  отпадних  и  атмосферских  вода  

Изградњом  планиране  канализационе  мреже  на  лросТору  где  она  тревугно  не  постоји, 

обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квантитет  снабдевања  водом, са  могућношћу  дање  

надоградње . 

6.13. Мерс  заінтите  у  области  снергетске  инфраструіпуре  
и  елеістроиеких  ісомупПкација  

6.13.1. Електроенергетски  систем  

Током  изградње  електроенергетскоГ  вода  долази  до  тренутне  деградације  

земњишта  услед  ископа  или  до  евентуалие  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе  

вода. Неопходно  је  због  тога, приликом  поставњања  вода, уЕопавањс  вріnити  у  ров, у  

што  већој  мери  ручно , чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења. 

6.13.2. Систем  снабдевања  топлотном  снергијом  

Током  изградње  гасовода  долази  до  тренутне  деградације  земњишта  услед  

ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе . Неопходно  је  

због  тога, приликом  поставњања  гасовода, укоnавање  вршити  у  роВ, у  што  већој  мери  

ручно. чиме  ће  се  зацјтитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оілтећења . При  изградњи  

мернорегулационих  гасних  станица  (МРС) формира  се  заштитка  мрежа  или  ограда  око  

МРс  која  мора  бити  удаена  најмање  3м  од  споњних  зидова  МРС  и  висока  најмање  

2м. Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објеката  мора  износити  најмање  lОм  (за  

притиске  до  7 бара), односно  15м  (за  притиске  веће  од  7 бара). 

6.13.3. Елсхnронске  комуникацијс  

У  току  експлоатације  водоВа  електронских  комуникација  нема  негативног  

утнцаја  на  животну  средину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремене  деградације  

земњинпа  која  се  неутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  

земЈњиштем . 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕНІКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  НИЖHМ  хИлРАРхиЈскИМ  НВОИМА  И  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЛЖАТА  НА  ЖHВОТНУ  СРЕДИИУ  

Према  члану  1 6. Закона  о  стратспікој  процени  утицаја, Извештај  о  стратепжој  

процени  садржи  разрађене  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијсхсим  

нивоима  које  обухватају  дефинисање  лотребе  за  израдом  стратешхих  процена  и  

процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  

41 



срсдине  и  Друга  гјитања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животну  средину  планова  и  програма  Нижег  хијерархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархпјсјсе  структуре, 
стратејіјка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  склалу  са  смерницама  стратепіке  процене  утицаја  на  животну  средину  плана  или  програма  вијдег  
хијерархијског  нивоа. 

3а  све  проје n који  се  буДу  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  
обавеза  преду3имања  мера  заштите  ?гсивотне  средине, а  за  пројекте  КОјн  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  ЖИВОТНУ  средину  
и  Уредбом  о  утврђизању  Листе  пројехата  за  којс  је  обапезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  којс  се  Mo)Іce захтевати  процсна  утицаја  на  ?ісивотну  средину, обавезно  јс  
локретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Студију  процене  утицаја  за  лостојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цИлем  да  сс  прикупе  подаци  и  предвиде  утицаји  на  здравле  луди, флору  и  фауну, 
землијџте, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  иавсдених  објеката, као  и  мере  којима  се  uітетни  утицаји  могу  
спречити, смањити  или  ОТКЛОНИТИ . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДШјЕ  У  ТОКУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАЛА  (МОНИТОРИнГ ) 

Успоставјвање  сuстема  праћења  компонената  животг-Іе  средине, је  део  стратешЈсог  определења  у  очувању  изузетних  природних  И  ЈсултурнО -историјсЈсих  вредности  природног  добра, уз  Од ?КИВО  кори;ићење  обновливих  природних  ресурса. Због  тога  израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  представјва  један  од  приоритета  запјтите  ?ІсИвотне  средине. Резултати  мониторинга  на  најбоњи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  и  тестирања  исправности  утврђених  лрограма  зап tтнте  и  развоја. 
Према  члалу  69. Закона  о  зајлтити  )ісивотне  средине  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 3 6/09, Зб/О9- р. затсон, 72/09-др.закон, 43/1 1-УС, 14/і  б, 76/ ј  8 и  95/1 -др.закон), цилеви  Програма  nраћења  стања  исивотне  средине  су: 

- обезбеђење  мониторинга ; 
- дефинисање  садржине  и  начина  вріпења  Мониторинга ; 
- одређивање  овлатћених  организација  за  обавњањс  Мониторинга ; 
- дефинисање  Мониторинга  загађивача ; 
- успоставњање  информационог  састема  н  дефинисање  начина  доставлања  

податаха  у  цилу  вођења  интегралног  катастра  загађипача  н  
- увођење  обавезе  извештаВања  о  стању  uсивотие  средиие  према  проnисаном  

садржају  извештаја  о  стању  животне  средиuе. 

Основни  гјараметри  који  треба  да  се  прате  па  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  обухвате  главне  компоненте  )кивотне  средине: 
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зеМЈЂиште, 
- Воду, 
- ваздух , 
- буку. 

Поред  праћења  ових  осноВних  лараметара  животне  средине, прате  се  и  други  
нараметри  КОјИ  указују  на  квалитет  животне  средине, Нпр. мопиторинт  отпада. 

У  цињу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  оргаnnзације , како  би  се  створила  савремена  
мрежа  која  одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  
животне  средине  веома  важан  сегмент  наіпег  будућег  развоја  и  просперитета ! 

Мониторинг  зсмњихита   
Активnости  na мониторингу  квалитета  земњишта  на  простору  у  обухвату  Ллана  

подразумевају  праћсње  стања  и  промена  у  огсвиру  слсдећих  параметара  земњишта: 

физичко-хемијске  карактеристике  (механички  састав ,киселост, садржај  
хумуса, садржај  yІcynnor азота, садржај  калијума  и  фосфора  и  каЈтцијума . 
Садржај  микроелемената : манган , гвожђе, бакар  и  цинк). За  поседе  око  
индустријских  зона  испитују  се  и  присуство  штетних  материја: кадмијум , 
кобалт, uuіcn, арсен, хром, олово, жива, јсао  и  садр)кај  специфичиих  
органских  полутаната(угњоводоници , пестициди , мииерална  уња) 

- микробиолопже  карахтеристикс  (садржај  и  бројност  врста). 
Праћење  параметара  јсвалитета  земњишта  јс  неопходно  вршити  у  континуитету  

дуги  ни3 година , на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидентна  угроженост  
параметара  стања  )Ісивотне  средине. 

Контролу  квалитета  земњишта  потребно  је  спроводити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36109-др. закон, 
72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  95/18-др.закон) и  Правилником  о  дозвоњеним  
количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  води  за  наводњавање  и  
методама  њиховог  испитивања  (ІСлужбени  гласник  РС , бр.  23/94) и  Уредбом  о  
граннчним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  земњиіпту  
( Слгласник  РСј , бр.ЗО/I Ѕ  и  64/19) 

МОІ[ИТОРипТ  водс   
Мониторинг  nода  врши  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  гсивотне  средине  

( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.захон, 72/09-др.захон, 43/11-УС, 
14/16, 76/18 и  95/18-др.закон),  Законом  о  водама  ( СлуІсбени  тласник  РС , бр. 30/10, 
93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон), Правилником  о  лараметрима  еколоигког  и  
хемијског  статуса  ловршинских  вода  и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  
статуса  подземних  вода  ( 1 Слу)Ісбени  гласник  PC І, бр. 74/1 1) и  др. подзаконским  актима. 

Испитују  се  следећи  nараметри : температура  воде,  температура  ваздуха  (на  
терену), боја, мирис, видњиве  материје, рН, укупне  суве  материје , жарени  остатак, 
губитак  )карењсм, суспендоване  материје, тало)кне  материје, НРК., ВРК5 
(хомогенизован  узорак), ВРК5 (филтрираи  узорак), амонијаіс, нитрати, уња  
(угњенотетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли, 
детерџенти  (као  алкилбензол  сулфонат), натријум, укупни  фосфор, уісупни  азот, 
калијум , електропроводњивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  података  за  
порачуне  проје iстовања  система  за  пречиnіћавање  отпадних  вода,  као  и  за  
информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области . 
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Мониторинг  ваздуха  
Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  проценс  асрозагађсња  Еа  основу  мсрсних  или  Процсњених  података  и  добнјања  информација  о  загађујућим  матсријама , ЈСОЈе  доспевају  у  атмосферу  и  ЈСОНцентрацији  у  неПосредној  близини  извора  загађења. На  основу  добијених  резултата  мониторинга  процењује  се  квалитет  ва.здуха, анализирају  фаlстори  који  су  утица  на  загађење  и, где  је  то  потребно, дефинипіу  се  мерс  које  доприносе  достизању  одговарајућег  квалитета  амбијенталног  ваздуха  на  лоЈСалном  нивоу  
Контролу  квалитста  Ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  прво  изврши  идентификација  свих  могућих  присутних  полутаната , Наісон  идентификације  Присутних  поЈЈутаната , потребјо  је  организовати  систематско  испитивање  квалитста  Ваздуха, мерењем  Јсондентрације  присутних  загађујућих  материја. Праћење  и  контрола  ваздуха  на  Прсдметном  подручју  ђе  сс  вршити  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 10/13, 26/21 -др.закон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  Ісвалитета  ваздуха  (11Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13) и  др.Подзаконским  актима. 

Мониторипг  буісе  
Праћење  ннвоа  буісс  нсопходио  јс  Извршити  у  складу  са  Законом  о  занітити  оД  букс  у  кивотној  средини  ( Слу?кбенИ  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10), Правилником  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  букс  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/1 0) и  др.Подзаконским  актнма  из  ове  области. 

Монпторuлг  отпада   
Мониторинг  отпада  треба  Вршити  ради  Изнала)кења  оПтималних  варијанти  за  решавање  санације  насталог  Отпада. 
У  цињу  Правилног  угЈравњања  Отпадом  нсопходно  је  мдентификовати  свс  врсте  отпадних  матерИја  Јсоје  ђе  се  гснерИсати  и  Ісласификовати  прсма  пореклу  (опасан  отпал, тсомунални  ЧВрСТ  Отлад, индустријсЈси  отпад). Поступање  са  Отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  3акоuом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18-др.заЈсон) И  Осталим  подзаконским  аГuма. 

Предвиђање  промепа  параметара  квалитета  исивотке  средине  на  подручју  плаца  
На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заічтите  жквотнс  средине)  мотуће  је  предвидети , спречити  еколојјјке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  мере  за  санадију  и  реісултивацију . 
Подаци  о  стау  и  квалитегу  )јсивотне  средине  лрвснствено  треба  да  буду  усмерени  на  формирање  информационих  основа  за  фунјсционисање  система, што  значи  планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  Податаіса  система  о  измереuим  и  Утврђеним  вредностима  параметара  квалитета  свпх  елемената  животне  средине. 

Припрсма  и  извођсге  превеитивних  актввности  заштите  ЖиВОТне  средине  

Превентивне  аістивностн  на  заштити  ?тсuвотне  срсдине  се  прuпремају  и  извршавају  на  Основу  предвиђања  промена  стања  жнвотне  средине, и  посредно , на  Основу  алализе  стања  и  квајјитета  животне  средине. Припреме  и  извођење  превентивних  атсгивности  на  заштити  животне  средине  треба  да  обухватају : 
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- оперативни  гитан  нревентивних  активности  заштите  )і(uВотне  СрСДИНС, 

- израду  планова  превентивног  дспована  на  појединачвим  локалитеткма , 

- израду  планова  потребних  ресурса  за  планираие  превеитивне  активности  
на  

заштити  животне  средине, 
- припрсму  неопходне  оперативіІс  документације  за  извођење  превентивних  

активности , 
- израду  подлога  за  надзор  н  контролу  извођења  превентивних  активности  заштите  и  

контролу  квалитета  изврпlених  поступаiса  на  заштити  животне  срсдине . 

9. ГјРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРЛДИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  

процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема , предлога  рсЈпења  за  

спречавање  и  ублажавање , односно  предлога  мера  заuпите  животнс  средине  у  свиМ  

фазама  нзраде  и  спровођења  нлансјсог  документа . Методологија  се  базира  на  

поілтовању  Закона  о  заштити  животне  срсдине, а  пре  свега  Закона  о  стратеuЈкој  

процени  угицаја  на  животну  средиву  ( Службени  гпасниіс  РС , бр. 135/04 н  88/10). 

Вудући  да  су  досадашња  искуства  недовоњна  у  прuмени  стратенлсе  процене  

предстоји  решавање  бројних  пробпема . У  досадаілњој  npaіccu стратешке  процене  

планова  присутна  су  два  приступа: 

1) технички : који  представња  пропіирење  методологије  процене  утицаја  

пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  прикципе  за  EІA 

(процену  утицаја  на  гсивотну  средину), 

2) планерсІси : који  захтева  битно  другачију  методологију  из  следећих  

разлога: 

- планови  су  знатно  сложенији  од  nројеката, баве  се  стратешким  питањима  

и  имају  мање  детаЈbних  информација  о  животној  срсдини, 

- плаuови  се  заснипају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  мери  поред  

еколошјсих  обухватају  друштвсна  и  еконоМсІса  питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  ефеката  у  

ппанском  подруу  нису  пршењиве  симулационе  математичісе  методе, 

при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  нарочито  

јавности , због  чега  примењене  методе  и  резултати  процене  морају  бити  разумЈЂиви  

учеснИцима  процеса  процене. 

Због  наведеІ •јих  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  сс  најчешће  

експертске  методе  као  што  су: гсонтролне  листе  и  упитници , матрице, 

мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ЅWOT анализа, делфи  метода, 

оцењивање  еколоІnког  капацитета , анализа  ланца  узрочно-последичних  всза, процсна  

повредивости , процена  ризика  итд. 
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Као  Резултанта  приМе  било  које  методе  п0јавлују  се  матрице  којима  се  Испитују  Промене  које  би  изазвала  имплементија  плана  и  изабраних  Варијанти  (укЈЂучујуhи  и  ону  да  се  плав  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставњањем  односа  између  Цињева  ппана, гілансјсих  решења  и  цињева  стратешке  процене  са  одговарајуhим  индикаторима  
У  овој  стратешкој  Процени  примењена  је  Методологјја  процене  која  је  код  нас  развијана  и  Допуњавава  у  последњих  неколнко  година и  тсоја  је  упіаввом  у  сагласности  са  вовијим  приступиМа  и  упутствима  за  израду  стратешке  процене  у  Европској  Унији. 

Оппіти  методолошки  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратепЈке  Процене  и  прнпреме  Извештаја  о  сТратедіІсој  ггроцени  састоји  се  из  веколиісо  фаза, и  то: 

Дефинисање  садрисаја  

сТратешке  процене  — ѕcreenіng 

дефивисање  обима  стратегпке  

процеве- ѕсорјngi і фаза  

Дефинисање  кЈЂУLШИХ  (битних) 
Промена  

+ 

Процена  у  ужем  смислу  

Предвиђање  (сагледавање ) 
последица  

Одређивање  мера  

Ковтрола  и  ревизија  

Имплементациј  а  
Стојановић  Б  , Процена  утицаја  на  животну  средиву  и  услови  за  заштиту  и  уналреење  животне  средвне  Секторскв  лрипог  за  ,,Генерални  план  Приштнне , ИАУС, 1996 
Стојановић  Е., Управање  животном  средином  у  просторном  и  урбанистичком  планирању  - Стање  и  перспективе , у  Монографији  Новији  Пристугіи  и  искуства  у  планирању , ИАУС, 2002, стр.1 19-140 Стојановић  Б., Н. Сласић , Критички  осврт  на  Примену  закона  о  ратешкој  процени  ) ицаја  на  )Ісивотну  средину  у  nросторном  и  урбааистичком  планирању, ИЗГРАДЊА, Бр.1, 2006, стр. 5- 1 1 A Ѕource Book on Ѕtгаtејс  Envіronmentaі  Aѕѕeѕѕіnent оГТгпѕрогt јпаѕtгцсtпге  Pіans and Prograrnѕ, European Commіѕіon DG TREN, Brіaѕѕelѕ, October 2005 
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Анализирајући  поступак  израде  Извештаја, мо)ке  се  закзБучити  да  се  оН  састоји, и3 

четири  основнс  фазе: 
полазнс  основе , анализа  и  оцсІ-Іа  стања, 

процеі-Іа  могућих  утицаја  на  животну  средину, 

мере  заіптите  животне  средине, 
програм  праћења  стања  животве  средиие. 

Нс  улазећи  у  детањннје  елаборирањс  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  

сваІса  фаза  има  своје  спсцифичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  

интегралвог  планирања  живолге  срсдине . 
Извеплај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израде  Плана  детањне  регулације  

зоне  мале  привредс  у  Футоту. Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  

обезбеђењем  учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процеви  пре  

упућивања  захтева  за  добијање  сагласности  на  ј4звеінтај  о  стратешкој  процени . 

Тешјсоће  при  израдв  Стратешке  nроцене  утицаја  иа  животну  средину  
У  процесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утицале  на  тоiс  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  предмстног  Плана  на  )КИВОТН  средину . За  оцеву  стања  )јсивотне  средине  
извршенаје  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  

подручја, услова  надле)кних  институција , природних  јсарактеристика , као  и  друге  
доступне  документације . 

У  лостулку  израде  Извештаја , ускоставњсва  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама , овлашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  

послове  заштите  )кивотне  средине . 
Уочене  тејпкоће, значајне  за  јсвалитетну  процену  стања  животне  средине  и  ток  

процене  утицаја  стратешісог  караІстера  су: 

непостојање  јединствене  методологијс  за  израду  Стратешке  процене  
утицаја  на  )ісивотну  средину, 

- непостојање  податаіса  који  се  односе  на  мониторuнг  животне  средине  на  
простору  у  обухвату  плана, па  су  сходно  томе  коришћени  подаци  за  
мовиторинг  са  најближих  мерних  места, који  не  представњају  праву  слику  
стања  кивотне  средине  предметног  простора. - 

10. ЗАКЛУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешгса  процена  утицаја  Плана  детаЈЋне  регулацијс  зоне  мале  привреде  у  

Футогу  на  ?кивотну  средину  урађена  јс  у  поступку  израдс  Плана  детањне  регулације  

зове  мале  приВреде  у  Футогу, на  основу  Решења  о  изради  стратеіпке  процене  утицаја  на  

животну  средину , број  У-35-227/19 од  23.05.2019. године  којеје  донела  Градска  управа  

за  урбанизам  и  стамбене  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавњу  и  сагласна  је  са  

претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  Заісона  о  стратешкој  процени  утицаја  ва  

исивотну  средину, којим  се  дефннuше  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  

утицаја . 
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Могуће  еколопјко  оптерећење  животне  средине  залиси  од  реализадије  планираних  делатности , Технологија  производње, ре)кима  коришћења  простора  и  предузимања  планираних  мера, као  и  мера  које  ће  се  уТврдити  студијама  процене  утицаја  за  делатности  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину. 
І-ја  основу  анализе  постојећuх  намена, комуНалне  опремњеностu простора  плана, успоставњеног  Мониторинга  животне  средине  на  подручју  Града  Новог  Сада  и  планирапих  активвости  процењеии  су  утицаји  ј•ја  ваздух , земјБшлте, површинске  и  лодземве  воде  и  утврђене  су  мере  зацјтите. 

Проnисане  мере  заілтите  )кивотнс  средине  односе  сс  на  укупан  простор  и  нспосредно  окружење, на  постојеће  и  планиране  активности  и  мере  запітите  )кнвотне  срединс  које  се  односе  на  укутіну  инфраструістуру . 

Мањи  негативни  утицајН  које  је  могуће  очекјвати  реализацијом  плаНских  решења  су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размера. Да  би  се  овакви  утпцајн  свелu у  оквире  који  неће  оптеретити  калацитете  простора, потребно  је  спроводитu мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  плана  иа  животну  средину. 
Планско  решење  усаглашено  јс  са  доставњеним  условима  надлежних  

институција . 

11. КОРИШЋЕНА  ДОКУМЕНТАЦиЈА  

ГјРопјСи: 

- Закон  о  заштитн  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72/09-др. закон , 43/11-УС , 14/1 6, 76/18 и  95 /18,95/18), 

- 3акон  о  стратешІ(ој  nроцени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 135/04 и  88/10), 

- 3акон  о  планирању  и  изградњи  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 одлука  УС, 24/11, 121/12, 42/13 

- одлука  УС, 50/13 - одлуха  УС, 98/13 - 
оДлуса  уС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/I9-др.закон  и  9/20), 

- 3акон  о  јавним  путевима  ( Службеви  гласнuк  Републике  Србије , бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и  і 04/1З), 

- Закон  о  процени  утицаја  на  жиВОТну  средину  ( Службени  гласник  РСј , бр. 135/04 и  36/09), 

- Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 135/04 и  88/10), 

- Уредба  о  угврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  ?кивотну  среднну  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр. 1 14/08), 
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- Правилник  о  ДОЗВОЈЂСНИМ  количииама  огlасних  и  вiтетних  материја  у  земњИшту  и  

Води  за  наводњавање  и  методама  њихоВог  испитивања  ( Службени  тласних  РС 1 , бр. 

23/94), 
- Уредбом  о  граиичиим  вредностима  загађујућих, uлетних  и  огхасних  материја  у  

земњишту  ( ІСл.гласник  РС , бр.ЗО/lѕ  и  64/19), 

Закоіј  о  нuтегрисаном  спречававу  и  контроли  загађивања  животне  средине  

( Службени  rnacuuіc PC, број  135/04 и  25/15), 

Закон  о  полопривредном  земњишту  ( Службени  гласник  РС 1 , бр.62106, 65(08, 41/09, 

112/15 и  80/17), 

Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедносги  (ІІСлу)кбени  гласник  
РС , број  95/18 и  10/19) 
Закон  о  заштити  од  нејонизујућuх  зрачева  (1 Службени  тласник  РС , број  36/09), 

Правилнитс  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласнuх  

РС  бр!  104/09), 

Заісон  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  ( Слу)кбени  гласник  РС , број  36/09), 

Правилнигс  о  начину  складиштења , паковања  и  обелехсавања  опасног  отпада  

( Службени  гласник  РСІІ, број  92/10), 

- 3ајсон  о  заштити  ваздуха  ( Слухсбени  гласникРС , бр. 36/09, 10/13), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ваздух  (,,слуісбени  гласник  

РС , бр. 71/lои  6(11), 

Уредба  о  граничвим  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  из  

постројења  за  сагоревање  (,,Службени  тласник  РС , бр. 6/16), 

- Уредба  о  условима  за  мониторинГ  и  захтевuма  квалитета  ваздуха  ( Службени  

гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13), 

Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржиии  и  методологији  
израде  извештаја  о  безбедности  и  плана  запггнте  од  удеса  (,,Службени  гласник  РС  бр. 

41/10), 
- Затсон  о  водама  ( Слу)Ісбени  гласник  РСІ , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18- 

др.закон), 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковuма  за  

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

- Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  поврiтинским  и  подземним  

водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РСIІ , бр. 
50/12), 

- Уредбра  о  граничним  вредностима  емисије  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  

супрстаНци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  

(,,Службени  гласнихс  РС , бр. 24/14), 

- Захсон  о  цевоводном  транспорту  гасовитих  и  течних  угњоводоника  и  дистрибуције  

гасовитих  угњоводоника  (,,Службени  гласнитс  РС , бр!  1 04/09), 

- Правилник  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  затлтите  изворишта  

водоснабдевања  (,,Службени  гласник  РС  бр.  92/08), 

- Захсон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (1 Слу)кбени  гласник  РС , бр.  36/09, 

88/10), 
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- Правнлник  о  Методама  Мерења  буісе, садрживи  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  ( Слуисбени  гласних  РС , бр. 72/10), 
- 3акои  о  управњању  отпадом  (нСЛУЖбеНИ  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-Др.заісон), 
- Прапилник  о  начину  складиштења  паІсовања  и  обеле)Ісавања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РС , бр. 92/10), 

Правилиик  о  условима  и  начину  саІсупњања , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  Ісористи  као  сеlсундарна  сировина  или  за  добнјање  енергије  ( Службеки  гласuик  РС , бр. 98/1 0), 
- Закон  о  заштити  природе  ( Службеии  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 91/IО-исправка  и  14/16), 

- Закон  о  Културним  добрима  (Слујсбени  гласниІс  РС I , бр.71/94, 52/11 
- др. заісон  и  99/1 1 

- др. закон), 
Правилник  о  Ісатегоријама , исгштивању  и  класификацији  отпада  ( Службени  гласник  РС , број  56/10), 
Уредба  о  одлагању  отпада  ва  деповије  (,,Службени  гласник  РС  бр. 92/ІО), 
ОДЛУКОМ  о  Одржавању  чистоће  (,,Службени  гласник  Града  ј-јовог  Сада , број  
25/2010, 37/2010 -исправка, 3/201 І -исправка, 21/2011,г 3/2014,34/1716/ІЗЗ  1/19 и  
59/19), 

Одлуком  о  утврђивању  и  одржавању  деповнја  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  6/03, 47/06 и  13/14), 

Правилник  за  поставњање  лосуда  за  сакупњање  отпада  (,,Службеаи  гласник  РС , бр. 19/11,7/14), 

Закон  о  превозу  опасне  робе  ( Службени  гласвик  РСј, 6Р  104/2016,а3/Іа,95/Іа  
др.закон  и  10/19 -др.закон), 

- Закон  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  ванредним  ситуацијама  ( Сл. Гласник  РС , бр. 87/18) 
- Правилник  о  врсти  и  iсоличини  опасних  супстанци  на  основу  ісојих  се  сачињава  плав  заштите  од  удеса  ( Сл. гласник  РС , број  34/19) 
- Правилник  о  Начuну  израде  и  садр?кају  плава  заштитс  од  удеса  ( Службени  гласнніс  РС , број  41/19). 

12. ГРАФИІјки  пРилози  

І . Извод  из  Плана  геНералнс  регулације  насењеног  места  Футог  у  грађевинсісом  подручју ..
АЗ  2. Постојеће  стање  (аеро-фото  сНимаЈс) 1:10000 З. План  намене  поврјпина , са  планом  саобраћаја , регулације  и  Нивелације  

(изводиз  плана)
 1:2500 5. Инисењсрско  - геолош iса  карта  1 : І  0000 б. Педолошка  карта  
1 10000 
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РЕПУЕЛИј  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИЕА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ноВи  слд  
СкУпЈпТиј  ГРАДА  новоГ  САдА  
КОМјјСИЈА  ЗА  ПЛАнОВЕ  
Врој: У-35-707/19 
дана: 28. 05. 2020. Године  
нови  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУјПјОЈ  Контроли  НАЦРТА  ПЈјАвА  4ЏЈТАЈЂНЈ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАНАЛА  И  ПРУГЕ  јТОВИ  САД  - СОМІЗОР  У  фуТогу  и  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕнН  УТШЈАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦИЖ  РАДHЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАНАЈјА  И  ПРУГЕ  НоВИ  САД  - СОМБОР  У  футоГУ  НА  животиу  СРЕдИВУ  ПРЕ  ИЗЈјАгАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детајњне  регулације  радне  зоне  између  каиала  и  пруге  Нови  Сад  
- Сомбор  у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  процеки  утицаја  плаnа  детаЈЋне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  на  )кнвотлу  средину, пре  јавног  увида, обавњена  је  на  89. седници  Комисије  за  плалове, одржакој  28.05.2020. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Ул. )Карка  Зрењанина  број  2, у  плавој  сали  на  првом  спрату. 

89. седнuци  Присуствовалu су: Радоња  дабстнћ, председниіс  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  јЛУіелановић, чланови  Комисије  за  планове  и  Нада  Munuh, секретар  Комиснје  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЛІ  тТурбализам lі  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  урбализам  и  грађевинске  послове, ГрадсЕе  улраве  за  заштиту  жнвотне  средине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  иивестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбаиисте  из  ЈП  іурбанизам іі  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађuвача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  плана  детајњне  регулације  радне  зоне  између  тсанала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу, усвојена  на  LІІ  седници  Скуппітнне  Града  Новог  Сада  одржаиој  15. јула  2019. године  (ТіСлужбени  лист  Града  Новог  Сада 1  број  35/19) са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  угицаја  ллана  детајвне  регулацијс  радне  зоnе  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину. 

Концептуајлш  оквир  плана  детаЈЋне  регулације  радне  зоне  између  каиала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13.08.2019 године  до  27.08.2019. године. 

Нацрт  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  калала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  радuе  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбаuизам  Новu Сад. 



Секр - ар  Комис  је  

На  76. седници, одржаној  26. 12.20 19. године  Комиснја  за  планове  започела  је  Стручну  контролу  
Нацрта  плапа  дсталнс  рсгулације  раднс  зонс  измсђу  кавала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  
канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животНу  средину , н  том  приликом  донела  
посебан  заклучак  којим  одлаже  донопгење  коначног  стааа  док  се  не  изврше  корекције . 

На  39. седници  Комисије  за  планове  којаје  одржана  28. маја  2020. годuне, Комисија  за  плалове  Наставила  је  разматрање  Нацрта  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пругс  ј-Гови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  том  приликом  је  закњу-чено  да  је  Нацрт  плана  деталне  регулације  припрсмњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службеіш  гласник  Републuке  Србије1; бр. 72/09, З l/09-исправка, 64/ і 0 - УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/13-УС, 
98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20) као  и  даје  коригопан  у  складу  са  
3акЈЂучком  Комиснје  3а  планове  са  76. седнице  од  26.12.2019. године. 

Након  усаглашавања  са  стаnовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  мо)ке  се  упутити  у  дањи  поступак  дојјошења  плана, у  складу  са  чланом  50. 3ак0}Іа  О  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, З1/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/із-УС, 
50/13-УС, 93/1З-УС, 132/14, 145/14, 33/13, 31/19, 37/19-др.закон  и  09/20). 

Извештај  доставити : 

1. ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевииско  земњиште  и  инвестиције  
З . Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заппиту  животне  средине  
5Лрхиви  

Нада  Милић, дипл .ИнЖ.арх. 

Председник  Комисије  
В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевииске  послове  

, доња  дабетић , Дилл.инж.арх. дејан  Михајловић  



РЕПУЕлнј  СРЕИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРЛЈИНА  ВОЈВодијј  гРАД  нови  сЛд  
СКУПШТИЈј  ГРАДА  Новог  САДА  КОМЈјСиЈ  ЗА  ГјЛАиОВЕ  
Ерој: V-35-707/I9 
дана: 11.032021 године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТЛЈ  О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВјјОМ  уВду  У  НАЦРТ  ПЈјАЈјА  дkЈТАЈБПЕ  РЕГУЛАЦјнЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЂУ  КАлАЈј  И  ЛТУГЕ  нОВИ  САД-СОјугор  У  футогу  И  ИЗВЕјнТАЈ  о  СТРАТЕШКОЈ  ЛРОЦЕНЛ  УТИДАЈА  пјијu ДFТАЛ)ИЕ  РЕГУЛЛЦИЈЕ  РАДаЕ  ЗОНЕ  ИЗМЂУ  КАНАЈјА  И  IІPYrE НОВИ  САД  
- СОМВОР  У  ФУТОГУ  НА  ЖИвотflу  СРЕДІгну  

Комисија  за  планове  Скти  Града  Новот  Сада, на  120. авној) седuици  којаје  Одржана  Дала  1 1.03.2021. Тодине  у  згради  ЈП  ,,Сггортсјсј  и  пословни  цснтар  Војвојцтна  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  Т  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, Разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  спровсденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детаЈЂне  ретулације  радле  зоне  између  каuвла  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу. 

120. (јавној) седници  присуствоваuu су: Радоња  Дабетић, Председнијс  Комисије, Зорак  ВУкадиновиЈ  заменш  председиј{јса  Комисије, Васо  КресовиЋ  и  Радосав  ГHћспаловић  чланови  Т(омисије  за  плаиове. 

Одлука  о  изради  Плала  детајњне  регулације  радле  зоне  између  калала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу, усвојена  je na LІІ  Седници  Сте  Града  Новог  Сада  Ожалој  15. јула  20 19. Годuне  ( Слзбени  лuст  Града  Новог  Сада  број  3 5 /1  9) са  Решењем  о  uзради  ратеІШсе  процене аја  плаиа  Детазвне  регулације  радие  зоне  између  Еанала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Фугогу  na исивотну  Срсднпу. 

Коидехлуајіци  оквир  плала  детаЈЂнс  РеТулације  радне  зоне  између  каиала  и  пругс  Нови  Сад  - Сомбор  у  Фугогу  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13.08.2019. годuне  до  27.08.2019. године. 

Надрт  плана  детајњне  регуладнје  радііе  зоне  између  канајга  и  пруrе  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футоrу  и  изветптај  о  Стратешхој  Процени  угидаја  плала  детајвне  регуладије  радне  зоне  између  канала  и  пруге  нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, Израдилоје  Јавно  предузсће  Урбализам  Завод  за  урбаннзам  Нови  Сад. 

На  76. седници, одржаној  26. 12.20 19. године  Комисија  за  плалове  започела  је  Стручну  контролу  Нацрта  плала  детајвне  регулације  радне  зоне  нзмеђу  калала  н  лруrе  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футоrу  и  Извепітаја  о  стратешкој  ПРОЦСПИугицаја  плана  детајвне  реГулацнје  радне  зопе  између  канала  и  пруrе  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  жнвотну  средину, и  том  приликом  доuела  посебан  захЈЂучак  којим  одлаже  доношсње  конашог  става  док  се  не  нзврше  корекције . 
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На  59. седници  Комисије  за  лланове  која  је  одржана  2Ѕ . маја  2020. године, І(омисија  за  планове  наставилајс  разматрање  Надрта  плана  детал)Не  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пругс  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  том  приликом  и  том  приликом  дала  позитивНо  мипјЈЂењс  ва  исти. 

Нацрт  плана  деталнс  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  са  ИзвсІптајем  о  стратешкој  процени  угицаја  ллана  детал)не  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  ua животну  средину  нзложенје  Најавни  увид  у  периоду  од  25. janyapa 2021. године  до  23. фебруара  2021. годиие  (чије  је  оглашавање  објавено  у  листу  І
,
дневникІ  од  25. јануара  202 године. У  току  јавног  увида  доставл)ена  је  1 (једна) примедба, што  је  обрађивач  плаа  констатовао  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плаНове  је  на  120. (јавној ) седници, одржаној  1 1.03 202 1. године, (чије  оглаnјавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  огласа  за  јаізНи  увид) разматрала  Извештај  обрађивача  плапа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  деталне  регулације  радне  зоие  између  калала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу. 

У  затвореном  делу  седнuце, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  1 (једНа) примедба  на  Нацрт  плала  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу . 

Примедбу  еу  ДосТавили : 
1. Еалаћ  Мнрко, Футог  и  остали  потписници  (Балаћ  Мирјана , Штрбац  Снежана, Пачариз  Мира, СуЕњаја  Митар, Еабић  Митар  Иванчевић  Гордана, Ђорђевић  Сава, Моцалов  Живан  и  Цида  

Јелица) 

Примедба  број  1  
(подносилац : Еалаћ  Мирко, Фугог  и  остали  потписници) 

Подносиоци  примедбе  су  власницн  парцела  број  165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 166/3, 
167, 6Ѕ, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, К.О. јутог. 

Они  предлажу  да  се  уз  плапирану  саобраhајницу  која  се  пружа  у  nравцу  исток-залад, 
планира  још  једна  саобраћајнuца  јужније  у  истом  правцу  а  која  би  се  пружала  у  појасу  између  
комлекса  фабрике  сточне  храuе, на  парцели  бр. 2 15 и  комплекса  1дслта  аграра , на  парцејш  бр. 214, а  све  до  парцеле  бр. 165/2 јер  ту  постоји  траса  која  је  делом  асфалтирана  а  делоМ  насyrа  
тврдим  материјалом , као  и  постојећи  мост  на  каиалу  Крнђела  и  тако  би  се  смањили  трошкови  
инвестицнје  и  изградње  саобраhајнице . 

Т(омисија  за  планове  сматра  да  првмедба  делом  ипје  оенОвана , а  делом  се  не  прихвата , уз  образложење  дато  у  Нзвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 
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Сходно  члаzw 50. Закона  о  планпрању  и  иирадњи, Извемтај  се  достава  обрађива  плана  ха  Надлежно  поступање  
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плаца  ће  планст  докУмеІгт  доСтави  надлежном  ортану  градске  управе  ради  удуhивања  у  процедуј)у  доношења . 

ГПЕДсЕј  КОМиСИЈЕ  

Рдоња  Дабетић, дипл.ишЈс.арх  

В  .Д. Начелника  

Градске  управе  за  урбавизам  и  грађевијгске  послове  

Дејал  Мвхајловић  

ЧЛАНОви  КОММСИЈЕ: 

1. Зорал  ВУкаДинов  дипл. инж. саобр. 

2. Васо  Т{ресовић, Дипл.Ишк.арх. ( - 

З . Радосав  Тnћепаиовић, дипл.ииж.арх. 

/ 



РЕпУБЈЛ{јА  СРБИЈА  
АУТоНОМЊ  ПОКРАЈИнА  војводмі-јА  
грлд  НоВи  слд  
ГРАдСј(А  УјЛАВА  ЗА  УРЕАјШЗАМ  
И  ГРАЂЕВиаСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Ерој : У-35-707/19 
дана: ЗО.О3,202L годинс  
НОВи  САд  

ИЗВЕјпТАЈ  
о  УЧЕШЋУ  ЗАИНТЕРЕСОВА1ПЈ) ОРГАиА, ОРгАШІЗАјЦиЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШтАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  

ГјРОЦЕни  УТиЦАЈА  ГТЈјАК4. ДЕТАЈј)НЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОВ] ИЗМЕЂу  КАЈL4ЈјА  И  ПРУГЕ  НОВИ  САД  - СОМЕОР  У  
ФУТОГУ  НА  жи]зотј{у  СРЕДІШУ  

Извсіатај  о  стратепігсој  процени  угицаја  плана  дстањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  )гсивотну  средину  израдило  јс  ЈГј  T Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинсгсе  послове  је, на  основу  члана  1 8. ЗаІсона  о  стратецлсој  процени  угицаја  на  животну  срсдину  Службени  гласник  РС , број  135/2004 и  88/1 О), дана  14. L 1.20 19. године  доставила  Извепзтај  о  стратешкој  гіроцени  утицаја  плана  детаЈне  регулацијс  радне  зоне  између  канајіа  и  Ііруге  Нови  Сад  

- Сомбор  у  Футогу  на  животну  средииу  заинтсресованим  органима  и  организацијама  на  мишњење, и  то: Градској  управи  за  заштиту  тсивотне  средине, Завод  за  заштпту  спомсника  културе  Града  Новог  Сада, Телеком  Србија, ЈКЛ  ,,информатка , МУГІ  Републикс  Србијс- Сеістор  за  ванредне  ситуације, Л(Гј  ,Градсісо  зеленило , Лј  ,,Емисиона  Техника  и  везе, Јп  СРЕИјАТАС , ЛІ  Путсви  Србије, ,,Железнице  Србије  Ад  Бсоград, ПОКРАЛШСКИ  ЗАВОД  ЗА  ЗАІЛТИТУ  ГLРиРОДЕ, ЈКН  ЧИСТОЋА , Жп  ,,НОВоСлдСјсА  ТОПЛЛНА  Нови  Сад  и  ВОДОІ LРI{ВРЕДнО  ДРУШТВО  ШЛЖАIнКАдОо  
оД  позваних  органа  и  организација  своје  мишњење  су  пре  јавног  увида  доставили: ЈЛ  ,,Емисиона  техника  и  везе , Телском  Србија, Завод  за  заштиту  споменика  Kyn іypc Града  Новог  Сада  МУП  Рспублигсс  Србије  (Сеістор  за  ванредне  ситуације), 

,,Инфраструктура  )гселезнице  Србије  ад, Градска  управа  за  заштиту  животне  срсдине. ЈКП  ЧИСТОЂА ,, ЛІ  СРБИЈАГАС  Л(П  Градско  зеленило , ЛІ  Пyтсви  Србије, ПОКРАЈИНскu злвод  зА  ЗАШТИТУ  І IРHРОДЕ. 
Пристигла  мишњсња  на  Извепзтај  о  стратешкој  процсни  утицаја  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  рааматрана  су  на  76. седници  І(омисије  за  планове, одржаној  26.12.2019. године. 
Градоначслник  Града  Новог  Сада  је  дана  14.01.2021. годинс  утврдио  Нацрт  плана  дстањне  егулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  И  ИЗЛО)кио  га  на  јавни  увид  у  периоду  од  25. јануара  до  23. фсбруара  2021. године. Истоврсмсно  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  навсденог  плана, на  јавни  увид  је  ставл.ен  и  Извсптај  о  стратсшкој  процени  утицаја  nлана  детањпс  рсгулације  радне  зоі-ге  измсђу  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  жИвотну  средину. 



У  току  трQјања  јав iiог  увида  није  било  примедби, предлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратепІІсој  ііроцени  утицаја  плана  детајне  регулације  радне  зоне  између  
канала  и  пруге  пови  Сад  .- Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину. 

Јавна  расправа  о  ИзвеЂтају  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детајне  
регулације  радне  зоне  Исток  у  Пстроварадину  на  животну  средину  одржана  је  на  120. 
седници , одр)Гсаној  11.03.2021, године, заједно  са  расправом  о  ј-Іацрту  плана  детајbне  
регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу. 

У  току  јаізне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  гілана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  (І)утогу  на  животну  средину . 

і(омисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  веопходно  да  се  Извеіліај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  детаГБне  регулације  раднс  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  ісивотиу  средиігу  заједно  са  Извсштајем  
Комисије  сагласно  члану  21+ Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, 
достави  Градској  управи  за  заштиту  јсивотне  средuне  ради  прибавњања  сагласности . 

Вд  НАЧЕЈHШКА  

дејагі  Михајловић  
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