
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада . број  11/19), поводом  разматрања  Предлога  плана  деталне  регулације  радне  
зоне  између  канала  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 , Скуппјтина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26, маја  202 1. 
године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  І-Іовог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
изврпеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  
и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извештај  о  стратенјкој  процени  утицаја  плана  
детањне  регулције  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  
животну  средину  пре  њиховог  излагања  најавни  увид  са  89. седнице  од  28.05.2020. године  
и  Извсштај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  
канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  и  Извештај  о  стратејнкој  процени  утицаја  
плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  
на  животну  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  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  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. Закона  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  Ј-јовог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  2021. године, доноси  

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

У  фУТОгУ  

1. УВОд  

План  дета.њне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  І-Іови  Сад-Сомбор  у  
Футогу, (у  да.њем  тексту: nлан) обухвата  подручје  од  25,05 ћа  у  Катастарској  опјптини  (у  
дањем  тексту: КО) Футог. 

Плански  основ  за  израду  планаје  План  генералне  регулације  насе.њеног  места  Футог  
(,,Службени  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  планираnе  намене , а  овим  планом  детањно  ће  се  дефинисати  правила  
уређења  и  грађења , у  складу  са  усмеравајућим  правилима  за  површине  јавне  памене  и  
површине  осталих  намена . 

1.1. Положај  и  карактеристике  обухваћеног  подручја  

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

На  простору  којије  у  обухвату  плана  не  постоји  изграђена  саобраћајница . Саобраћај  
се  одвија  преко  некатегорисаних  путева  који  су  део  мреже  атарских  путева  и  који  тренутно  
служе  за  nриступ  по.њопривредним  површинама . 

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

Већина  парцела  или  њихови  делови  се  користе  у  сврху  по.њопривредне  производње , 
тј . као  обрадиве  поњопривредне  површине , док  је  остатак  вростора  неуређена  зелена  
површина . 
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1.2. Основ  за  израду  плана  

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

Плаиски  осНов  за  израду  плана  је  план  генералне  регулације , према  којем  је  за  овај  
простор  дефинисано  да  је  основ  за  реализацију  планираних  садржаја  план  детајне  
регулације . 

Извод  из  плана  генералне  регулације  

,,Простори  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  
План  детањне  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  6738); 

- планиранејавне  службе ; 
- радне  зоне  (изузев  делова  парцела  бр  701 и  702), 

површине  намењеІге  спорту  и  рекреацији  у  јужном  и  средињњем  делу  
урбанистичке  целине  1; 

- пијаце . 

ПРАВИЛА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНОВА  
ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

На  графичком  приказу  број  2 іНачин  спровођења  плана  у  Р  1:20 000 означене  
су  просторне  целине  за  које  су  основ  за  реализацију  планови  деталне  регулације . 

- На  графичким  приказима  број  3 іПлан  претежне  намене  землишта  у Р  : 20 
000 и  број  4 !!План  намене  землишта  грађевинског  подручјаІі  у  Р  1:10 000, 
дефинисане  су  претежне  намене  земњишта  за  просторне  целине  за  које  су  основ  
за  реализацију  планови  деталне  регулације . Претежна  намена  землишта  је  
начин  коришћења  землишта  за  више  различитих  намена, од  којихје  планирана  
намеиа  преовлађујућа , а  остале  намене  које  би  се  деталнијом  разрадом  
предвиделе  морају  бити  компатибилне  са  претежном  наменом . 
У  просторним  целинама  на  којима  је  планирана  претежна  намена  и  за  које  је  
основ  за  реализацију  nnaІ r деталне  регулације  нису  детално  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.тbнијом  
разрадом , након  анализа  постојећег  стања, дефинисања  концепције  просторног  
развоја  за  те  просторне  целине , а  све  у  складу  са  смерницама  из  овог  плана . 
Планом  деталне  регулације  може  бити  одређено  да  ли  је  за  неке  намене  
неопходна  израда  урбанистичког  пројекта  или  спровођење  архитектонско -
урбанистичког  конкурса . 
Плановима  деталније  разраде  може  се  утврдити  за  које  локације  је  обавезно  
расписивање  архитектонског  или  архитектонско -урбанистичког  конкурса . 
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део  просторне  цслине  1 
Радне  зоне  
Радне  зоне  планиране  су  у  северном  и  северо-западном  делу  грађевинског  подручја  

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

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  из  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  терцијарнс  делатности  подразумевају  се  садржаји  из  
области  трговине , угоститеј uства, услужног  и  производног  занатства , саобраћаја  и  
комуналних  делатности . 

Пословни  садржаји  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  
задржавају  или  се  реструктурирају  и  деле  на  мање  комплексе . Могуће  је  и  издвајање  
слободних  повргпина  унутар  постојећих  комплекса , уз  услов  поштовања  утврђених  
урбанистичких  параметара  како  на  новом , тако  и  на  постојећем  комплексу . 

На  просторима  где  се  планирају  отворена  складишта , зависно  од  технолошких  
услова, могућеје  поједине  делове  наткрити  или  потпуно  покрити, с  тим  што  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 : 

- дозвојuена  спратност  производних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
административних  објекатаје  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  
већа  спратност, када  објекти  представлају  просторне  репере  већих  комплекса  или  
су  карактсристични  због  посебних  конструктивних  и  технолопјких  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  стелепа  под  условом  да  не  ремете  постојеће  технолошке  линије ; 
уколико  се  у  постојећим  границама  мења  основна  техничко -технолошка  
концепција . лотребно  је  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  задр)кавају ;  могуће  је  спајање  са  суседном  
парцелом  и  деоба  постојећих  комплекса  на  мање  целине ; 

- нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика , да  имају  
излаз  на  јавну  површину , а  површина  за  већину  нових  комплекса  је  минимално  
1000 пі2  са  фронтом  ширине  25 nі; дозвоњено  одступање  од  утврђених  мераје  1О%; 
манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса ; 

- заступленост  зелених  повріпина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса , 
односно  комппекси  површине  до  1 Iia треба  да  имају  минимално  20% зелених  
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површина, комплекси  површине  1-5 ћа  25%, а  већи  комппекси  ііреко  5 ћа  3О-50% 
зелених  поврінина . 
Обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  

загађиваче  утврдиће  се  у  складу  са  законском  регулативом  која  важи  у  тој  области , 
На  простору  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  донопјења  планаје  да  се  утврдс  намена  земњијлта  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  садржаја  у  
складу  са  новим  захтевима  пословања . Тиме  ће  се  створити  услови  за  дањи  урбани  и  
привредни  развој  овог  подручја . у  складу  са  генералним  опредењењима  развоја  насењеног  
места  Футог! 

2. ГРАНИЦА  ПЛАНА  И  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА  

Грађевинско  водручје  којеје  обухваћено  планом  налази  се  у  Катастарској  општини  
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  nарцела  бр. 213/1, 214 и  6711, затим  граница  скреће  у  правцу  
југозапада, nресеца  парцелу  број  671 1 до  тромеђе  парцела  бр. 164, 6711 и  6724. Од  ове  тачке  
граница  у  правцу  југозапада  прати  управни  nравац  повучен  из  тромеђс  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. 

Површина  обухваћена  планомје  25,05 !іa. 

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  

3,1. Концепција  уређења  простора  

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

Сскундарни  сектор, пре  свега  индустрија  и  производно  занатство, има  највеће  
учешће  у  дохотку  и  броју  запослених  у  Футогу. Развој  индустрије  креће  се  у  правцу  
ревитализације  постојећих  nогона, 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  анга?ковање  nростора  и  уважавање  прописа  о  заштити  
животне  средине , потребноје  обезбедити  простор  који  ће  омогућити  развој  ових  делатности  
у  насењеном  месту  Футог. 
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Обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину  утврдиће  се  у  складу  са  
законском  регулативом  која  важи  у  тој  области . На  простору  обухваћеном  планом  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  документацuје  која  се  тuче  ближег  окружења, тако  даје  укупно  
формирано  три  блока. 

3.2. Подела  на  блокове  и  намена  землишта  

Основна  концепција  просторног  уређења  и  поделе  простора  проистекла  је  из  
претежне  намене  површина  и  услова  утврђенuх  планом  генералне  регулације . У  складу  са  
графичким  приказом  ,,Hnau 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 , трансформаторска  станица  и  мелирациони  канал . 

Остале  површине  намењују  се  превасходно  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  
у  радним  зонама  (сnратности  П  до  П+2), што  је  и  основна  намена  простора, а  заступњена  
је  у  свим  блоковuма  број  1-3. 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  привредне  
садржаје  из  области  производне  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  користити  савремену  
технологију  за  своје  технолошке  процесе , грађсвинарства , саобраћаја  и  веза  као  н  садржаје  
из  области  трговине , угоститењства , услужног  и  производног  занатства, саобраћаја  и  
комуналних  делатности . 

Израда  урбанистичког  пројектаје  обавезна  за  комплексе  веће  од  lha. 

3.3. Нумерички  показатењи  

Табела  број  1 - Оквирни  биланс  повріиина  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  (ћа) Проценат  % 
Укупна  површина  обухвата  плана  25,05 ћа  100,00 
Површине  јавне  намсне  5,57 22,24 
Саобраћајне  површине  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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3.4. План  регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом  

3.4.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  утврђене  површинејавне  намене. Од  целих  и  делова  постојећих  парцела  
образоваће  се  парцеле  површинајавне  намене, према  графичком  приказу  1План  регулације  
поврінинајавне  намене 1  у  размери  1 2500. 

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

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр. 6775 и  677? и  делови  парцела  бр. 163, 
164, 165/1, 165/2, 165/3, lббlј , 166/2, 166/3, 167, іб8, 169, 170/ і , 170/2, 17і , 172 
и  10171; 

мелиорациони  канал: делови  парцела  бр. 6711 и  9930; 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  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  планом  налази  се  у  северном  делу  Футога, источно  од  
)келезничке  пруге  Сомбор-Нови  Сад. Грађевинско  подручје  обухваћено  планом  налази  се  
на  надморској  висини  од  78.00 м  до  80.50 м. Планиране  саобраћајнице  су  прилагођене  
терену  са  падовима  испод  0.5%. Од  дате  нивелације  може  се  одступити  приликом  
реализације  саобраћајница  због  избегавања  већих  земланих  радова  који  би  нарушили  
стабилност  терена . 

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

3.5. Трасе, коридори  и  капацптети  инфраетруктуре  

Посебна  правила  за  опремање  простора  инфраструктvром   

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  управлање  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  инсталацијс  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  сл .). 
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Наведене  интервенције  могуће  су  исклучиво  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  условлава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  улица  ради  
реализација  појединачних  садр?каја  унутар  профила . Могућаје  фазна  реализација . 

3.5.1. Саобраћајна  инфраструктура  

У  правцу  истока, уз  некадашње  комплексе  Интерсервис  и  Видак  налази  се  
општински  пут  Футог  - Пд  ,Планта  - Кисач  (продужетак  Железничке  улице). Овом  
улицом  предметни  простор  повезаће  се  у  правцу  севера  са  државним  путем  іі  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  путеве  и  представњају  
продужетак  постојећих  и  планираних  улица . Са  североисточне  стране , нланирана  је  
саобраћајница  која  претставла  продужетак  планиране , а  која  је  у  правцу  истока  повезана  
са  општинским  путем  Футог  Пд  ,,Планта . Са  источне  стране, у  централном  делу  
обухваћеног  простора , планиранаје  саобраћајница  која  представња  продужетак  постојеће, 
између  некадашњих  комплекса  Интерсервис  и  Видак . Између  постојећих  и  планираних  
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  заштитно  зеленило . 

На  основу  развојних  планова  Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. као  и  према  
Просторном  плану  републике  Србиије , планира  се  ревитапизација  и  модернизација  
железничке  пруге  Нови  Сад  - Оџаци  - Богојево  са  изградњом  капацитета  за  повезивање  
значајних  корисника  )келезничких  услуга. 

На  обухваћеном  простору, не  планирају  се  укрштаји  друмских  саобраћајница  са  
железничком  пругом . 

3.5.2. Водна  инфраструіпура  

Снабдевањс  водом   
Снабдевање  Водом  биће  решено  преко  планиране  водоводне  мре?ке, која  је  ће  

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

Планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  у  свим  улицама . С  обзиром  даје  
ширинарегулације  20 м, планом  се  предвиђа  изградња  секундарне  водоводне  мреже  са  обе  
стране  улице . 

Планирана  водоводна  мрежа  биће  профила  О  100 мм  и  задоволиће  потребе  за  
санитарном  водом  будућих  корисника  простора . 
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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  планиране  водоводне  мреже  датје  у  графичком  приказу  і Hлан  
водне  инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Одвоење  отпадних  и  атмосферских  вода   
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  биће  реаіено  преко  сепаратне  

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

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

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

укопавана , 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  упуштају  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  канализационе  мреже  отпадних  вода, омогућава  се  
решавање  отпадних  вода  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцели  корисиика , 
као  прелазно  рејнење . Водонепропусне  септичкејаме  лоцирати  на  минималној  удањености  
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  бара 1 . Омогућава  се  делимично  или  потпуно  зацевњење  
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  піирине  7 м, мерено  од  постојеће  ивице  канала  и  
обострано . У  овом  појасу  забрањенаје  изградња  објеката  и  садња  дрвећа . 

Поло?кај  планиране  канализационе  мреже  датје  на  графичком  приказу  11План  водне  
инфраструктуре  у  Р  1:2500. 

Подземне  воде   
Меродавни  нивои  подземне  воде  у  обухвату  плана  су  
- максималан  ниво  подземне  водеје  од  79,50 до  81,30 м  н.в. 
- минималан  ниво  лодземне  водеје  од  76,20 до  77,10 гп  н.в. 
Правац  водног  огледала  просечног  нивоа  подземне  водеје  север-југ  са  смером  пада  

према  југу. 
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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  снабдевањеје  трансформаторска  станица  
(ТС) 110/20 kV Футог , која  се  налази  источно  извајі  обухвата  плана. Од  ове  ТС  ће  
полазити  20 kV мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  полазити  мрежа  јавног  осветњења  
и  нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  поуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

Већи  део  подручја  у  радним  зонама  није  покривен  електроенергетском  мрсжом, 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  приземњу  објекта . 
Свим  трансформаторским  станицама  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  іпирине  
минимално  3м  (и  висине  минимално  3,5м, у  случају  постојања  пасажа) ради  обезбеђења  
интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . Све  ТС  ће  се  повезати  на  постојећу  и  нову  20 
kV мрежу  која  ће  се  градити  подземно . На  просторима  планиранс  изградње  nnaі rupa ce 
изградња  инсталације  јавног  осветњења . 

Све  слектроенергетске  објекте  и  инсталације  које  се  налазс  у  зони  изградње  
планираних  објеката  или  инфраструктуреје  потребно  изместити  уз  прибавјЂање  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  ћс  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  

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

притиска  до  4 bar koju полази  од  Главне  мерно-регулационе  гасне  станицс  (ГМРС) ,,Футог  
11 . Из  ГМРС, у  оквиру  које  се  налази  и  мерно-регулациона  станица  (МРС), полазе  
гасоводи  притиска  до  4 bar који  прско  сопствених  МРС  снабдевају  поједине  пословне  
садржаје . Из  ове  МРС  ће  полазити  дистрибутивна  мрежа  притиска  до  4 bar ca koje ће  се  
снабдсвати  и  планирани  садржаји  изградњом  прикњучка  од  постојећс, односно  nланиранс  
мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  котларница  у  објектима . У  случају  потрсбе  за  већим  
количинама  топлотнс  снергије , могуће  је  изградити  доводни  гасовод  притиска  до  16 bar u 
сопствену  мсрно-регулациону  станицу  на  парцели  корисника . 

Оставња  се  могућност  пословним  комплексима  да  сс  снабдевају  из  локалних  
топлотних  извора, уз  употребу  енергената  који  не  утичу  штстно  на  животну  среди iју. 

Обновњиви  извори  енергијс   
На  овом  подручју  постоји  могућност  коришћења  следсћих  обновњивих  извора  

енергије : 
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1) Соларна  енергија   
Пасивни  соларни  сисмеми  дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  

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

Акмивни  соларни  системи  - соларни  системи  за  согіствене  потребе  и  комерцијалну  
употребу  Могу  се  поставњати  под  следећим  условима : 

објекти  породичног  становања  - на  кровним  површинама  и  фасадама  главног, 
помоћног, економског  објекта  и  сл, дозвоњава  се  поставњање  соларних  система  

- гіовршинејавне  намене  на  стубовимајавне  и  декоративне  расвете  и  за  потребе  
видео-надзора, за  осветњење  рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  
знакове  и  сигнализацију  дозвоњава  се  поставњање  фотонапонских  панела . 

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

коришћењем  брикета, пелета  

3) (Хидро)геотермална  енергија   
Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставњати  у  сврху  загревања  или  хлађења  

објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, оне  могу  бити  
искњучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) 
потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. Обавезно  је  извести  упојне  бунаре . 
Није  дозвоњено  упуштање  воде  у  канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  
површине . 

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

4) Енергија  ветра   
Појединачни  стубови  са  ветрогенераторима  мањих  снага  (до  15 kW) могу  се  

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

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

3.5.4. Мере  енергстске  ефикасности  изградње  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  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  повоњној  
оријентацији  објеката, као  и  о  утицају  ветра  на  локацији ; 

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

-	
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијама  јавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела. 
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- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, тромб-
мицјелов  зид, термосифонски  колектор  итд.); 
поставњати  соларне  панеле  (фотоиапонске  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. 

- поставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  најавним  и  осталим  површинама  
предвиђеним  за  паркирање  во3ила. 

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

За  свејавне  објекте  утврђује  се  обавеза  да  спроводе  nрограм  еuергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоунраве , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  упітеда  
енергије , преглед  и  процену  годишњих  енергетских  потреба, план  енергетске  санације  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  планове  унапређења  система  комуналиих  услуга  
(дањинско  грејање  и  хлађење , водовод, јавиа  расвета, управњање  отпадом , јавни  транспорт  
идр.) 

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

3.5.5. Електронске  комуниіације  

Ово  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникација . 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворипiта  у  цињу  пружања  нових  
сервиса  корисиицима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисиих  нлатформи  и  друге  
опреме  у  уличним  кабииетима  у  склопу  децентрализације  мреже . Уличии  кабинети  се  могу  
поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  на  јавиој  поврјпини , у  регулацијама  постојећих  и  
планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техничке  могућности . 
Уколико  се  поставњају  на  јавној  површини , потребно  је  да  буду  на  постојећим  или  
планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеиост  ових  уређаја  од  
укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20м  од  осовиие . Уколико  се  кабинети  
поставњају  на  осталом  грађевинском  земњишту, потребно  имје  обезбедити  колски  nриступ  
ілирине  миuимално  3м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі-Fі  приступних  
тачака , као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  повріни uа  јавне  
намене  (на  стубовима  јавне  расвете , семафорима , рекламиим  паиоима  и  сл.) и  у  оквиру  
осталих  површина  (иа  објектима ). 

Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
(Ореп  acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  свима  који  
задовоње  nоставњене  услове , а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  услуга . 
Истовремено , мрежа  електронских  комуникација  Града  Новог  Сада  са  оптичким  кабловима  
је  ресурс  који  може  да  омогући  ефикасније  и  економичније  функционисање  града  кроз  
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сервисе  као  шТо  су  - далинска  контрола  саобраћаја , контрола  семафора, дазвинско  
очитавање  водомера, очитавање  и  управјвање  мерним  уређајима  топлане  итд. 

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

У  оквиру  стамбених  објеката  са  више  стамбенихјединица , стамбених  зграда  са  випіе  
корисника  простора  и  стамбених  делова  стамбено -пословних  зграда  потребно  је  поставити  
инсталацију  заједничког  антенског  система, који  омогућава  независан  пријем  услуга  радио  
и  телевизијских  гірограма  и  њихову  дистрибуцију  крајњим  корисницима . 

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

Планира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надле?кних  оператера . 

На  подручју  је  могуће  поставјвати  системе  мобилне  телефоније  уз  поњтовање  
следећих  услова : 

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

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставлати  на  антенске  стубове  на  парцелама  намењеним  
пословању  и  зеленим  површинама  уз  обавезну  сагласност  власника ; базне  
станице  поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  приводног  кабла  до  
базне  станице; 
антенски  системи  са  базним  станицама  мобилне  телефоније  могу  се  поставњати  
на  кровне  и  горње  фасадне  понршине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  
тих  објеката , односно  скупштине  станара ; 
антенске  системе  поставјвати  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  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система, а  посебно  утицај  на  обли)кње  објекте  становања  који  
се  налазе  на  истој  или  сличној  висuни  као  и  антенски  систем ; 
за  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишњење  
надлежног  органа  управе . 

3.6. План  уређења  зелених  и  слободних  површина  

У  зони  намењеној  пословању , зелеігило  ће  имати  улогу  изолације  главних  
административних  и  јавних  објеката  и  главних  пепјачких  праваца. Зелени  nojac je важно  
формирати  у  функцији  заштите  и  ради  одвајања  појединих  делова  у  оквиру  комплекса . 
Може  бити  заснован  у  слободном  пејзажном  стилу  или  сачињен  од  стабала  nоставлених  у  
редове  различите  спратности . Ограде  комплексаје  могуће  маскирати  садњом  пузавица, али  
обратити  пажњу  да  не  ометају  рад  фабричке  контроле . 
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Улазне  правце  и  прилазе  у  објскте  обогатити  партерним  уређењем . У  комплексима  
фабрпка  са  горивпм  материјама , као  и  око  зграда  од  запањивог  материјала  не  треба  саднти  
четинаре  (нарочито  бор). При  поставању  високог  растиња  треба  водити  рачуна  о  
безбедностн  унутрашњег  саобраћаја , изласцима  из  хала, раскрсницама . кривинама  путева, 
манипулативним  површинама  и  сл. 

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

3.7, Занітита  градитејског  наслеђа  

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

Уколико  се  приликом  грађевинских  радова  пронађу  археолошки  налази, на  основу  
члана  109. 3акона  о  културним  добрима  ( сл.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  3авод  за  загптиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3.8. Заштита  природних  добара  

Покрајински  завод  за  заштиту  природе  утврдио  је  услове  заштите  природе : 

1. У  складу  са  просторним  могућностима  неопходно  је  очување /подизањс  
заштитног  зеленила  унутар  предметног  простора , као  и  на  граничном  делу  према  
околним  просторним  садржајима .  Сагласно  потребама  заштите  биодиверзитета  
ван  зајлтићених  подручја, неопходно  је  повезивање  заленила  у  оквиру  
изграђених  површина  са  вегетационим  целинама  еколошки  значајних  подручја . 
Проценат  уређених  зелених  површина  треба  да  износи  најмање  3О% укупне  
површине  парцеле , сагласно  потребама  очувања  станишта  заштићених  и  строго  
заштићених  дивњих  врста  (најближе  NЅАО6), а  у  складу  са  Планом  генералне  
регулације  насењеног  места  Футог  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
14/15 и  21/ і 7). 

2. У  појасу  од  2ОО  м  од  станипгта : 
- применити  одговарајућа  решења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  

станиіnта  од  утицаја  светлости : смањена  висина  светлосних  тела, усмереност  
светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и  објектима, примена  посебног  
светлосног  спектра  на  најосетњивијим  локацијама , ограничавање  трајања  
осветњења  на  прву  пловину  ноћи  и  сл; применити  засторе  којима  се  спречава  
расипање  светлости  према  небу, односно  према  подручјима  еколошке  мреже ; 
применит n 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  осетњивом  простору , избор  опреме  која  емитује  мањи  ниво  буке, 
пригушење  буке  на  самом  извору  настанка  и  сл ; 
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резервисати  простор  за  појас  заштптног  зеленила  на  локадијама  на  којима  се  
најефпкасније  смањује  утицај  осветлења  п  ширење  буке; у  случају  блокова  са  
већим  бројем  корисника , може  се  предвидети  подизање  два  или  више  
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  
којнм  се  обезбеђује  спречавање  емисије  загађујућих  материја  у  околни  простор! 

3. У  појасу  од  500 м  од  станишта : 
- забрањују  се  планска  реілења  којима  се  нарушавају  карактеристике  

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

- за  озелењавање  није  дозволена  примена  инвазивних  Врста! 

4. Забрањено  је  упуштање  непречишћених  отпадних  вода  у  крајњи  реципијент! 
Квалитет  пречишћеног  ефлуента  мора  задоволавати  прогіисане  критеријуме  за  
упуілтање  у  крајњи  реципијент  у  складу  са  захтевима  Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/11,48/12 и  1/16). 

5,	 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  6R6). 

б. Управњање  отпадним  материјалима  као  алтернативним  енергентима  вршити  
сагласно  одредбама  Правилника  о  условима  и  начину  сакуплања , транспорта , 
складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  
за  добијање  енергије  (,,Службени  гланик  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). 

7. Током  извођења  радова  треба  имати  у  виду  члан  99. Закона  о  заштити  природе  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 9 і /10 - исправка  и  14/іб  и  95/20 і 8 - 
др. закон ), који  извођача  радова  обавезује  да, уколико  у  току  радова  пронађе  
геолошка  или  палеонтолошка  документа  која  би  могла  представлати  заштићену  
природну  вредност, иста  пријави  Министарству  заштите  животне  средине  као  и  
да  предузме  све  мере  заштите  од  уништења, оідтећења  или  крађе! 

3.9. Инжењерсјо  -геолошки  и  природни  услоВи  

Категорије  терена  према  погодности  за  изградњу   
На  основу  инжењерско  - геолошке  карте , на  простору  у  обухвату  плана, заступлен  

је  терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење : 1,5-0,5 kg/см2),гдеје  
могућа  градња  лаких  објеката , спратности  до  П+1,неосетливих  на  слегање . 

Литолошка  класификација   
Литолошку  класификацију  предметног  простора  чине: 
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- старији  речни  нанос ; глиновито  песковит ; до  извссног  степсна  консолидован  
и  

- седимснти  лесних  долина, преталожсн  лес, обогаћсн  органским  материјама , 
СТИШЛ)ИВ, 

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

Педолошка  етруктура   
3аступЛ)сни  тигј  земњишта  на  предметном  простору  јс  чернозем  на  алувијалном  

наносу  - посмеђени . 

Климатске  карактеристике  
Клима  је  умсрсно -континснталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  

микротермалнс  климе. Главнс  карактеристике  овог  типа  климс  су  то rіла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина, док  су  зиме  хладнс, са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умсрено  топли  и  одликују  се  всћом  количином  падавина , 

Врсменска  расподсла  падавина  се  карактсригце  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 мм/м2, при  
чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

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

Релативна  влажност  ваздуха  је  у  распону  од  6О-80% током  целе  године . 
Најчемћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  правци  ветра  

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

Сеизмичност  
Сеизмнчке  карактеристике  условњене  су  инжењерскогеолошким  карактери -

стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  другим  
факторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  плана  се  налази  у  зони  осмог  степена  
Mcѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за  + 1° MCѕ  што  
је  потребно  проверити  истражним  радовима . 

3.10. Уелови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине , у  складу  са  Законом  о  
заштити  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  решења  
подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења . 

У  оквиру  зоне  привредних  делатности  нису  дозвоњене  активности  које  би  могле  да  
наруше  квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагађења , загађења  земњишта , вибрација , 
производње  отпада  и  др.  штетних  утицаја  и  које  би  негативно  утицале  на  околно  породично  
становање , али  и  шире . 

Изградња  производних  и  пословних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  
Техничким  нормативима  за  изградњу, уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  
прописане  стандарде  животне  средине . 
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За  све  пројекте  који  се  планирају  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). 

Заштита  земњишта   
Праћење  параметара  квалитета  землиштаје  неопходно  како  би  се  спречила  његова  

деградација  услед  продирања  опасних  материја . Землиште  треба  контролисати  у  складу  са  
Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњипіту  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  землишта  који  испујцтањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
земЈЂиіцте , дужанје  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњишта , 

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

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

Праћење  параметара  квалитета  земњиштаје  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  земњишту  и  води  
за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник  РС , бр.  23/94). 

Зајитита  ваздуха   
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  до3вол1ених  граница . 

Праћење  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  ва?кећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

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

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

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

Заштита , унапреІење  и  управњање  квалитетом  вода  
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Заштита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  
законске  регулативе : 

Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18-
др.закон), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 
Уредбе  о  граничним  вредностима  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 . 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина, као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (гiаркинг  и  сл.) посебном  мрежом  спровести  кроз  таложник  за  
механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  тек  потом  испустити  у  реципијент . 

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

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  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  пречиuіћавања  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  достизањс  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 
67/l ј ,48/12 и  1/16). 

У  мелиорациони  канал  забрањено  је  испуштање  било  каквих  вода, осим  условно  
чистих  атмосферских  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  вредности  у  околној  животној  
средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  
РС , бр. 36/09 и  88/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животну  средину . 

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

Заштита  од  јонизујvћег  и  нејонизујућег  зрачења   
Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

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

Потенцијални  извори  зрачења  су: 
- извори  нискофреквентног  електромагнетског  поња, 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  поставњају  у  зонама  повећане  
осетњивости , 
природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  
материјали  и  др. 

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

Потребноје  
сакупњање , складиштење. третман  и  одлагање  радиоактивног  отпада, 
успоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  јонизујућих  
зрачења , 

- спречавање  недозвоњеног  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, 
- означаван)е  извора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  опасног  зрачења  на  прописан  

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

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

Закон  о  зајлтити  од  радиационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  
( Службени  гласник  РС , бр.  95І1), 

Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09) 
и  

- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (1 Службени  
гласник  РСі , бр.104109). 

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

и  одлагање  индустријских  отпадака  пре  издвајања  отпадака  који  се  могу  користилт  као  
секундарне  сировине . Са  отпацима  се  мора  поступати  на  начин  којим  се  обезбеђује  заштита  
>кивотне  средине  од  њиховог  штетног  дејства , организовано  сакупњање , рационално  
коришћење  отпадака  који  имају  употребну  вредност  и  очување  њиховог  квалитета  за  дању  
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прераду , као  и  ефикасно  уклањање  и  безбедно  одлагање, односно  складиштење  отпадака . 
Неопходно  је  класификовати  врсте  отпада  који  ће  се  генерисати  у  оквиру  планираног  
гіодручја : комунални  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  отпад . 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњању  
отпадом  ( Службени  гласник  РсјI, бр. 36/09, 88/10 и  14/16), Правилником  о  начину  
складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  ( 1Службени  гласник  РС , бр.  92/10) 
и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Службени  гласник  РС I І , бр. 
98/10), односно  у  складу  са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област.. 

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

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (11Службени  гласник  Града  Новог  Сада 1, 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 1  о  потребном  броју, 
врсти  и  месту  за  поставњање  посуда. 

Ове  површине  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  потпуности  
испоштовати  све  законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  материја . 

3.11. Уелови  и  мсре  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  

Мере  заштите  од  елементарних  непогода   
У  цињу  заппите  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  
снежгіог  покривача, јачина  ветра, носивост  терена , висина  подземних  вода, ниво  високе  
воде  дунава  и  сл.). 

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

Мере  заштите  од  земњотреса   
Највећи  део  нодручја  Футога  се  налази  у  зони  угроженој  земњотресима  јачине  8° 

MCѕ  скале! Ради  зајлтите  од  потреса  максимално  очекиваног  удара  од  8° MCЅ  скале, 
објекти  морају  бити  пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  изградњу  објеката  високоградње  у  сеизмичким  подручјима  (,,Службеіiи  
лист  СФРЈ,,, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и  52/90)! 
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Мере  заштите  од  гіожара   
3аштиту  од  пожара  треба  обезбедити  погодним  распоредом  појединачних  објеката  

и  њиховом  међусобном  удаленошћу , коришћењем  незапаливих  материјала  за  њихову  
изградњу , одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом , проходношћу  терена, 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе , у  складу  са  Законом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  Рс,,, бр. 111/09 и  20/15), Закона  о  заnаливим  и  
горивим  течностима  запаливим  гасовима  (,,Сл. Гласник  РС  број  54/2015), Правилника  о  
техничким  нормативима  за  зањтиту  индустријских  објеката  од  nожара  (,,Сл. лист  РС , број  
1/18), Правилником  о  техничким  нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  
платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  
лист  СрЈ,,, број  8/95) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  хидрантску  мрежу  за  
гашење  пожара  (,,Службени  лист  РС , број  3/18). 

Мере  заштите  од  удара  грома   
3аштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , 

која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземлена , 

Склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара   
Склањање  луди, 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  пеіначких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  
се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС,,, број  22/15). 

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  
приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

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

У  цилу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садр?каја, у  просторним  целинама  које  су  основ  за  спровођсње , 
потребноје  обезбедити  приступ  планираних  садр?кајајавној  саобраћајној  површини  којаје  
планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  nодразумева  решење  у  снабдевању  
водом , одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 
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ј{омунално  опремање  ће  се  извршити  приклучегbеМ  на  изграђену  или  планом  
предвиђену  ВодоВодНу , канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

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

4. ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  

Пјавила  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  објекта  мора  да  има  излаз  најавну  
саобраћајну  поврніину . Задржавају  се  постојеће  катастарске  парцеле  које  својим  обликом, 
површином  и  ширином  уличног  фронта  задовоЈЂавају  критеријуме  за  формирање  
грађевинских  парцела  за  реализацију  планиране  намене  на  начин  дефинисан  планом . 

Обавезно  се  врши  препарцелација  постојећих  катастарских  парцела, када  су  
Іјеопходне  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  удалености  минимално  5 м  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  парцелеје  1.500 м2, а  ширина  уличног  фронта  
најмање  25 м, осим  у  ју?кном  делу  уз  чеону  регулацију  планиране  улице  где  је  минимална  
ширина  уличног  фронта  20 nі . 

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

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

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

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

Максимални  индекс  заузетостије  50%, а  индекс  изграђености  до  1,0. 
дозволена  спратјгост  производних  објеката  је  П, ВП  или  п+ ј ; сгіратност  

административних  објеката  је  до  П+2; у  изузетним  случајевима  може  се  дозволити  већа  
висина, када  објекти  представњау  просторне  репере  већих  комплекса  или  су  
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карактеристични  због  посебних  конструктивних  и  технолоијких  потреба ; унутар  комплекса  
пожењно  је  ускладити  спратност . 

Међусобна  удањеност  објеі(ата  на  суседним  парцелама /комплексима , као  и  
распоред  објеката  унутар  сваког  комплекса /парцеле  зависе  оД  технолошког  процеса,  услова  
противпожарг-те  заштите  и  заштите  животне  средине . 

Кров  је  раван  или  кос  благог  нагиба; посебно  се  преноручује  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  парцеле , 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 , а  івто  укњучује  
изградњу  кјјаница , мешаона  сточне  хране, силоса , млинова , фабрика  кекса  и  тестенина, 
те  грађевинских  производа  и  др. 

3а  комплексе  веће  од  1 ћа  утврђује  се  обавеза  израде  урбанистичког  пројекта ; такође  
и  код  мањих  комплекса  од  1 ћа  а  у  случају  сложене  технологије , неоnходнаје  дања  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  3аконом  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  nроцена  утицаја  на  животну  
средину . 

4.2. Правила  за  опрсмање  простора  инфраструітуром  

4.2.1. Услови  за  рсализацију  саобраћајних  површина  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезноје  
погігтовање  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

• nриликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  поштовати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  
се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласник  Рс,,, број  22/15) који  бли?ке  прописује  
техничке  стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  кретање  
деце, старих, особа  са  отежаним  крстањем  и  особа  са  иивалидитетом , разрађују  
урбанистичко -технички  услови  за  планиран)е  простора  јавних, саобраћајних  и  
пешачких  поврінина, 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. 201-206 који  
се  односе  на  просторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  околини ; 
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• Приликом  израде  пројектне  документације  могуће  је  кориговање  трасе  
саобраћајних  поврвіина  од  решења  приказаном  у  графичким  приказима  и  
карактеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  орган  надлежан  за  
управњањејаві -јим  површинама  или  ималацјавног  овлаінћења  то  захтева. а  за  то  
постоје  оправдани  разлози  (очување  постојећег  квалитетног  растиња , подземне  
и  надземне  инфраструктуре  и  сл.). Наведене  интервенције  могуће  су  исклучиво  
у  оквиру  постојећих  и  планиранихјавних  површина . Сва  одступања  од  планског  
решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  који  регулишу  
предметну  обласt 

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

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

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

• препорука  је  да  се  тротоари  и  паркинзи  пзводе  од  монтажних  бетонских  
елемената  или  плоча  које  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  
и  обеле)кавања  различитих  намена  саобраћајних  површина ; поред  обликовног  и  
визуелног  ефекта, то  има  нрактичну  сврху  код  изградње  и  реконструкције  
комуналних  водова  (инсталација ); 

• паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираним  nлочама , ,,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  
паркирање  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  паркинг  место  за  
путничке  аутомобиле  на  70 м2  корисног  простора  за  пословне  или  
административне  објекте . По  истим  условима  потребноје  обезбедити  и  паркинге  
за  бицикле . 

Правила  уређења  и  правила  грађења  железничке  инфраструјтуре   

• 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  срелства  или  
складипгге  експлозивни  производи  и  други  слични  објекти . 

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

• Размак  између  железничке  пруге  и  nута  мора  бнти  толики  да  се  између  њих  могу  
поставити  сви  уређаји  и  постројења  потребни  за  обавњање  саобраћаја  на  путу  и  
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прузи, с  тим  да  износи  најмање  8 метара  мерсно  управно  на  осовину  најближег  
колосека  станице  до  најближе  тачке  горњег  строја  пута. 
У  инфраструктурном  појасу  не  планирати  формирање  депонија  отпадних  
материјала , као  ни  трасе  инсталација  за  одвођење  поврілинских  и  отпадних  вода  
тако  да  воде  ка  трупу  железничке  пруге . 

• Могуће  је  плаг iирати  уређење  зелених  површина  у  коридору  пруге, при  чему  
треба  водити  рачуна  да  високо  растиње  мора  бити  на  растојању  веhем  од  10 
метара  у  односу  на  споњну  ивицу  пружног  појаса . 

• У  инфраструктурном  појасу  не  планирати  поставњање  знакова, извора  јаке  
светлости  или  било  којих  предмета  и  справа  које  бојом, обликом  или  светлопіћу  
могу  смањити  видњивост  )келезничких  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  900,  а  изузетно  се  може  
планирати  под  углом  не  мањим  од  60°. 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, 
8 1!09-исправка , 64/1О-УС, 24/11, 12 1/12, 42!13-УС, 50!12-УС, 98/1 3-УС, 132/14, 
145/14 и  83/8) Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. као  имапац  јавних  
овлашћења , има  обавезу  утврђивања  услова  за  изградњу  објеката , односно  
издавање  локацијских  услопа , грађевинске  и  употребне  дозволе , услова  за  
прикњучење  на  инфраструктурну  мрежу, као  и  за  упис  права  својине  на  
изграђеном  објекту. У  складу  са  тим, сви  елементи  за  изградњу  објеката . 
друмских  саобраћајница  као  и  за  сваки  продор  комуналне  инфраструктуре  кроз  
труп  железничке  пруге  (цевовод , гасовод , оптички  и  електроенергетски  каблови  
и  друго) ће  бити  дефинисани  у  оквиру  посебних  техничких  услова  
Инфраструктура  железнице  Србије  а.д. кроз  обједињену  процедуру. 

4.2.2. Правила  за  реализацију  водНс  инфраструјпурс  

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

линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано  или  обострано  
уколикоје  уличнифронт  шири 0д 20 м. 

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

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

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

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода . 
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Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  од  1,0 nі, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

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

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

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

Водовод uи  прикњучци   
Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  

водовод . 
Прикњучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  се  

у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 
Пречник  водоводног  прикњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавно  

комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  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  ( Сл. 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  поставњају  

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  прикњучак  пречника  DN 63 mnі, ca монтажом  
водомера  DN 50 nіm. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  споњашња  хидрантска  
мрежа  врпји  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 10 mnі, са  монтажом  
водомера DN ј 00мм. 

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

Извођење  приклучка  водовода , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавно  комунално  предузеће  11Водовод  и  канализација l! 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  шири  од  
20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализације  је  250 mnі, a атмосферске  300 мм. 
Трасс  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  задовоњи  прописана  одстојајbа  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 tn, a вертикално  0,5 м. 

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

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

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

На  траси  nредвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160-200 DN, a максимум  50,0 м. 

Канализациони  прикњyчци   
Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  заврпіава  се  у  

ревизионом  шахту . 
Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  

и  канализација ,  а  у  складу  са  типом  објекта , техничким  нормативима  и  Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  врпіењу  комуналних  делатиости  испоруке  воде  
и  уклањања  вода  ( ісл.  лист  Града  І-јовог  Сада  број  60/20Њ  и  8/2011) и  Правилником  о  
тсхпичким  условима  за  нрикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  ( 1Сл. лист  Града  Новог  Сада  број  13/1994). 

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

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

Индустријски  објектгі  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  nponucauor квалитета  упуштања  у  
канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  извориідта  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  нреко  аутономног  постројења  препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  уnотребњених  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  површина  (претакачка  места , точећа  места, паркинг  и  сл .) посебном  мрежом  
сnровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  лаких  течности  
и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  нречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 
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Технолојцке  воде  се  могу  иепунЈтати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, тако  
да  њихов  квалитет  задовојЂава  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  грапичним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  води  и  роковима  за  
њихово  достизање , Прилог  2, Глава  јјј, Табела  1 ( 1Службеии  гласник  рс,ј , 6рој  67/1 1). 

Извођење  прикЈЂучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  каНализацијаІІ  Нови  Сад. 

4.2.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  нриклучење  на  електроенергетску  мрежу  
ПрикЈЂучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  

трансформаторске  станице  или  прикњучењем  иа  нисконапонску  мрежу  изградњом  
прикЈЂучка  који  се  састоји  од  прикЈЂучног  вода, кабловске  прикЈЂучне  кутије  (KHk) u 
ормана  мерног  места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  
планираног  вода  у  улици, или  директно  из  трансформаторске  станице . детаЈЂније  услове  за  
прикњучење  и  изградњу  прикЈЂучног  вода  и  положај  кПк  и  ОММ-а  лрибавити  од  ЕПС  
дистрибуција , огранак  Електродистрибуција  ј-јови  Сад 1 . 

Услови  за  прикњучење  на  гасоводну  мрежу  
Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  

прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно  - регулационог  сета. детаЈЂније  услове  
за  прикњучење  прибавити  од  надле?кног  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  унутрапІњости  објекта, 
где  ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера . 

ПрикЈЂучак  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  доноијења  нових, примениће  се  ва?кећи  пропис  који  регулише  
предметну  област. 
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Саставни  део  плана  су  следећи  графички  прикази : 
размера  

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

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

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

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

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

План  детањне  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.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА Председнш?а  
Број : 35-707/209-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелена  Маринковиh Радомировић  



ПЛАН  деТАгbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕу  КАНАЛА  И  Пруг  

нови  сАд  СоМвоР  у  оутогу  

__ :,& 

2 



На  оонову  члвна  27, став  2. тачка  4. правилннка  о  садржиіји , начину  іі  поотупку  
израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  ( Службенн  гласник  РС , 
број  З2Іј 9) 

ИЗЈАВЈЂУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЈБНБ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  
ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАј-ІАЛА  И  ПРУГБ  НОВИ  САд  СОМБОР  У  ФУТОГУ: 

- ПРИПРЕМЈЂЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНСМ  О  ПЛАНИРАЊУ  И  
ИЗГРАДЊИ  И  ПРОПИСИМА  донвтим  НА  ОСНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  
ИДАЈЕ  

- НРИПРЕМЈЂЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈЂБНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ  

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

У  Новом  Саду, 25.03.2021. годинс  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  

ГРАД  нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  
КАНАЛА  И  ПРУГЕ  нОВи  САД-СОМБОР  у  фуТОГУ  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Нови  Сад, агіријј  202ј . годшіе  



ЈАВИО  ПРЕДУЗЕТiЕ  T УРБАHИЗАМ  
ЗАВОД  ЗА  УРБАНЛЗАМ , нови  сАД  

21 000 НОВИ  САД  БУЛЕВАр  ЦАРА  ЛАЗАРА  З  
Број: 

ИЗВЕШТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  Г.ГРОЦЕпИ  УТИЦАЈА  
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животну  СРЕДИНУ  
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ОБРАЋИВАЧИ : 
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Оња  Толмач, дипл. ииж. грађ . 
АлсіссаІ-ідар  ПАЊКОВИЋ , дигіл. ИІІЖ . саобр . 
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ј. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  Рс , 
 бр. 135/04, 36/09, 

?2/69-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  95/18 др.  закон) утврђенаје  обавеза  израдс  
стрателіке  процене  утицаја  на  )КИВОТН  средину  у  области  просторнот  и  урбалистичкот  
планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  права  и  дЖHОСТИ, 

одређује  врсте  планова  за  које  се  израђујс  стратеiіжа  процена  утицаја  на  животну  
средину . 

Скупштииа  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одреl)ивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђујс  стратешка  процена  утицаја  па  ЖИВОТН  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48(09), којом  је  предвиђело  да  се  израђује  и  
за  планове  детањне  регулацијс  којима  се  обухватају  простори  радних  зона, комуналних  
поDршина, енергетских  објеката  и  инфраструктурних  Ісоридора. 

Одлуком  о  изради  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  ісанала  и  пругс  
Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  35/19) чији  је  
саставни  део  Решење  о  изради  стратешісе  процене  утицаја  плана  детањне  регулацијс  
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, утврГ)енаје  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  ГсИвОтну  
средину. 

Овим  решењем  дефинисано  јс  да  се  приступа  изради  стратешке  процеле  утицаја  
плана  детањне  регулације  радпе  зоне  између  каиала  и  пруте  Нови  Сад  - сомбор  у  
Футогу  на  животну  средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
на  животну  средину  бити  изложен  најавни  увид  заједно  са  ј-Іацртом  плана. 

Стратешком  проценом  утврдићс  се  утицај  планираног  рсшења  на  животну  
средину  у  цињу  утврђивања  смерница  за  заштиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заштита  ?кивотнс  средине  и  уиаnрсђивањс  одрживот  развоја  сагледавањсм  
свих  негативних  промена  у  просторно-функционалној  организадији . 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
nостојеће  стањс  )кивотне  средине  на  nростору  обухваћеним  планом  значај  и  
ісараістеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садр)Ісаја  на  исивотну  
средину  и  друга  питања  и  nроблеми  заштите  животне  средин  у  сісладу  са  
критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средину, 

узимајући  у  обзир  планираие  намене  објеІсата  и  намену  површина  на  овом  подручју. 

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  раднс  зОІІс  
између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  (у  далем  тексту: Извештај ) урађен  
јс  у  сісладу  са  Заісоном  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ?КИВОТН  средину  (,,Службени  
гласник  РС  бр,  135/04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  1-ІретлеД  садржаја  и  цијева  пјіана  

Цињ  израдс  и  доноијсња  Плај-ја  јс  да  сс  утврдс  намена  земњиіпта  и  правила  
уређења  и  грађсња, у  складу  са  претсжном  намсном  површина  утВр )еном  Планом  
гснералне  регулације , као  и  правцима  и  коридорима  за  саобраћајну, сисргетску  и  ВоДНу  
инфраструктуру, тс  дефинише  начин  реализацјјс  планираннх  садржаја . 

Планским  рсшсњима  ће  се  створити  услови  за  рсализацију  планираних  садржаја  
у  складу  са  новим  захтсвима  пословања. Тиме  ће  се  створити  услови  за  дањи  урбани  и  
лрнвредни  развој  овог  подручја , у  складу  са  генсралним  опредењењима  развоја  
насењеиог  мсста  Футог. 

Текстуални  дсо: 
L увоД  

1.1. Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  
2. ОПИС  ПРЕДЛОЖЕНЕ  ГРАНИЦЕ  ПЛАНА  
3. ДОI{УМЕНТАЦИЈА  оД  ЗНАЧАЈА  ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА  

3.1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  насејbеног  места  Футог  
4. ПОСТОЈЕЈіЕ  СТАЊЕ  ПРОСТОРА , ПОТЕНЦиЈАЛ  И  ОГРАНИЧЕЊА  

4. і  Оцена. постојећег  стања  
4.2.Оцена  стања  зслснила  
4.3 .Оцсна  гіостојсћег  стања  и  капацитета  ннфраструктуре  

4.3 . і . Саобраћајна  ннфраструктура  
4.3.2. Водна  инфраструктура  

5. Енергетска  инфраструктура  
б. ЦИЈЂ  ИЗРАДЕ  ПЛАНА  И  ОснОВни  ПРОГРАМСКИ  ЕЛЕМЕНТИ  
7. КОНЦЕПТ  ПЛАНСКОГ  РЕШЕЊА  

7.1. Концепт  просгорног  развоја  
7.2.ј(онцегіт  озелењавања  простора  
7.З.Предлог  траса, коридора  н  капацитета  инфраструктуре  

7.3. І  . Концепт  саобраћајнс  инфраструктуре  
7.3.2. Концепт  воднс  инфраструктуре  
7.3.3. Концепт  снсргетскс  нифраструктурс  и  елсктронских  ісомуниісација  

7.4.Запттита  и  унапређсње  животне  средине  
8. Заштита  природиих  и  културних  вредности  
9. ОЧБКИВАнИ  ЕФЕКТИ  ПЛЛНИРАЊА  У  ПОГЛЕДУ  УНАПРЕЂЕЊА  НАЧИНА  

КОРмШЋБЊА  ПРОСТОРА  
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ГРАФИЧКИ  ПРИКАЗИ  

1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  насењсног  места  Футо АЗ  

2. Обухват  ПЛаНСКОГ  подручја  Р:1500 

3. Концепција  ПросторНоГ  уређења  планског  подручја Р: 1500 

2.2. Веза  еа  плагговима  вишсг  реда  и  другим  плановима  

документацију  оД  значаја  за  израду  плана  чине: 

- Плахі  генералне  регулације  насејіеног  места  Футог  (Слу)кбени  лист  Града  
Новог  Сада  број  45/15 и  21/17), 

- Ппан  деталне  регулације  радне  зоне  северно  од  железничке  пруге  у  
Футогу  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  58/14). 

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

Плаи  генералне  регулације  утізрдио  је  усмеравајућа  правила  за  дау  разраду  овог  
простора . 

Урбанистичтси  параметрн  за  реализацију  пословних  комплскса  у  радној  зони  
утврдиће  се  планом  деталне  регулације . 

Извод  из  плана  генералне  рсгулације  

,,Радна  зонаје  планирана  као  вишепаменски  простор : за  индустријске  погоне, 
грађевинарство , производно  занатство  и  складишне  капацитете . Очекује  се  да  ће  се  у  
радној  зони  и  на  осталим  просторима  у  Футогу, намењеним  за  привреду  развијати  
углавном  мањи  погони  који  се  лакше  прилагођавају  лроменама  које  прате  савремену  
индустриј  ску  производњу . 

Правила  усмеравајућег  карактсра  за  израду  планова  дсталне  регулације  

Радне  зоне  

Радне  зоне  планиране  су  у  северном  и  северо-западном  делу  грађевинстсог  
подру tЈја  и  обухватају  површину  од  202,52 ћа. Ови  простори  су  намсњени  привредним  
актнвностима , односно  секундарним  и  терциј  арним  делатностима . 

Намена  секундарних  и  терцијарних  делатности  подразумева  различите  
привредне  садр)Ісаје  из  области  трговине  на  велико  и  трговине  на  мало, грађевинарства , 

саобраћаја  и  веза  и  прерађивачке  индустрије  Іcoja ће  користити  савремену  технологију  
за  своје  техноло iпке  процесе.  ГІод  појмом  терцијарне  делатности  подразумевају  се  
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садржаји  из  области  Трговине, угоститењства , УСЛЖНОГ  и  производног  занатства, 
саобраћаја  и  КОМУНаЛнИХ  делатности . 

ПослоБни  садржајИ  су  Оријентпсани  углавном  на  друмски  саобраћај , а  нски  
делови  радне  зоне  имају  и  могућност  коришћења  железнице . 

І-Іa просторима  где  се  планирају  отворена  складишта, зависно  од  технолопіких  
услова, могућеје  појединс  делоБе  наткрити  или  потпуно  покрити, с  тим  што  покривени  
део  улази  у  степсн  заузетости  ЦслОГлОкалитеа  

За  формирање  нових  приврсдних  компЈІекса  унутар  постојсћих  илн  планираних  
привредних  садржаја, утврђени  су  исти  урбанистичјси  параметри: 

дозвоњена  спратност  производних  објеката  је  П, ВП  или  П+1; спратност  
адмннистративних  објекатаје  До  П-і-2; у  изузстниј  случајевима  може  сс  дозволuти  већа  
спратност , када  објеiсти  предстаањају  просторне  репсре  всћих  комплекса  или  су  
гсараІстеристични  због  посебних  конструктивних  и  технолошких  потреба; унутар  
комплскса  ускладити  спратност; 

- максималан  степсн  заузетостије  50%, а  индекс  изграђености  До  1,5; 

у  комплеІссима  чијн  је  степен  заузетости  испод  50% сви  објеісти  се  могу  
доградити  до  назначеног  степена  пОд  условом  да  не  ремете  постојеће  тсхиолошкс  
линије; уколико  сс  у  постојећим  гранИцама  Мења  основна  техничко -техјолошка  
концепција, потребно  је  за  татсве  комплсксе  урадити  урбанистичке  пројекте; таiсође  у  
случају  сложене  технологије  или  iсомплекса  већих  од  1 ha, неопходна  је  дала  разрада  
урбанистичгсим  пројектом ; 

- нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геомстријсісоГ  облика, 
да  имају  излаз  на  јавну  површину , а  површина  за  већину  нових  комплсісса  је  
минимално 1000 м2  са  фронтом  ширине  25 nі; дозволено  одступање  од  утврђсних  
мера  је  1 О%; манипулативнс  и  паркинГ-површине  обсзбедити  унутар  Јсомплекса ; 

заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  Величине  
комплекса, одuосnо  комплсксн  површине  до  1 ha треба  да  имају  минимално  20% 
зслених  nовршина, комплекси  површине  1-5 ћа  25%, а  всћи  комплекси  npeіco 5 ћа  30-
50% зелених  површина . 

Обавсза  израдс  процене  утицаја  на  животну  срсдину  за  потснцијалне  загаl)uваче  
утврдићс  се  у  складу  са  закоНском  регулативом  іcoja важи  у  тој  области . 

На  простору  радних  зона  није  дозвоњено  одлагање  отпадних  материја  или  
рсциклирањс , изузев  ако  се  примењује  Модсрна  технологија  у  затвореним  просторима. 

У  радним  зонама  се  не  планира  становање . У  зонама  где  се  раднн  простори  
граниче  са  стамбсним  зонама  водати  рачуна  о  компатибилности  садр)Iсаја. 



У  радној  зони  која  сс  планира  у  севсрозападном  делу  грађевинс iсот  подручја, а  

измсђу  )келезничке  пруге  и  канала , непосрсдно  уз  границу  грађевинског  гіодручја , 

потрсбпо  је  планирати  nіupe појасеве  заштитног  зеленила . Препоручује  се  да, услед  

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

запітитном  зеленилу . 

Радне  зонс  представЈвају  просторс  намењене  секундарним  (индустријским  
погонима, грађсвинарству  и  сл.) и  терцијарним  делатностима  (производном  и  

услужном  занатотву, трговини , угостнтсњству  и  сл.). За  постојсће  фабрике  предвиђа  се  

ревитализација  постојећих  и  увођење  нових  прерађивачких  капацитета . У  оквиру  

радних  зона  планирају  се  и  простори  намењени  стовариштима  и  складиштима . 

Уз  канал  сс  налази  заштитно  зелснило  структуирано  од  дрвореда  и  ниског  

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

осталом  делу  урбанистичкс  целине  2. 

2.3. Концепција  просторног  уређења  

Радна  зона  у  обухвату  flлана, планира  се  као  простор  за  секундарне  и  терцијарне  

дслатности . 

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

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

ревитализације  постојећих  псгона, прессњења  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  

постојсћих  ресурса, оптимално  ангажовање  простора  и  уважавање  прописа  о  заштити  

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

делатности  у  насењеном  месту  Футог. 

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

законском  рсгулативом  која  ва)ки  у  тој  области . На  простору  обухваћеном  планом  није  

дозвоњено  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  можс  користити  и  )гселезнички  транепорт. 

Саобраћајну  мре)ку  чивс  и  планиране  саобраћајнице  које  се  трасирају  претежно  

по  постојећим  прилазима  и  атарским  путевима , као  и  надовезивање  на  планнраие  

саобраћајнице  из  плаuске  документације  која  се  тиче  бли?кег  окрутења, таiсо  да  је  

укупно  формирано  три  блока. 
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Подела  на  блокове  и  НагІена  3еМлишта  

Основна  концепција  просторног  уређења  и  поделе  простора  проистекла  је  и3 
претежне  Намене  површина  и  услова  утврђених  Гјланом  генералне  регулације. У  складу  
са  графичким  приказом  број  2 ,,гјлан  намене  повріпива  са  планом  саобраћаја , 
нивелације  и  регулације  у  размери  1:2500, утврђена  је  подела  на  блокове  (три  блока). 

У  оквиру  подручја  обухваћеног  Плаком  поврпјине  јавне  намене  чиниће  
саобраћајне  површине , трансформаторска  стаиица( у  даЈЂем  тексту:ТС) и  мелирациони  
Іанал. 

Остале  површнне  Намсњују  се  лревасходно  за  секундарне  и  терцијарне  
делатности  у  радним  зонама  (спратности  П  до  П+2), што  је  и  основна  намена  простора, 
а  заступњенаје  у  свим  блоковима  број  1-3. 

Намена  секундарНих  и  терцијарних  Делатности  подразумева  различите  
привредне  садр)каје  из  области  производне  и  прерађивачке  индустрије  која  ће  
користити  савремену  технологију  за  своје  технолошјсе  процесе, грађевинарства , 
саобраћаја  и  веза  као  и  садржаје  из  области  трговине , угостиТелства , услужног  и  
производног  занатства, саобраћаја  и  комуналних  делатности . 

израда  урбанистичког  пројектаје  обавсЗІја  за  комплејссе  веће  од  јћа. 

Нумерички  п  оказатењи  

Табела  број  1 - Оксирни  била? іс  Ј7овріииЈіа  

НАМШ-ІА  ПОВРШИНА  Поврпјина  

(ha) 

Проценат  

% 

Укупка  nовршина  обухвата  Плана  25,05 ha 100,00 

Поврцинејавне  намене  5,57 22,24 

Саобраћајне  површине  2,16 8,63 

Железничко  ііодручје  1,65 6,59 

Мелиорациони  канал  1,76 7,02 

гіоврјіјине  осталих  намена  77,76 

Радне  зоне  19,48 77,76 
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2.4. Карак-гсристикс  животпе  срсдине  и  разматрана  питања  
и  проблет%ш  из  области  заштитс  животне  средиис  у  Плаву  

Животна  средмна , као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  

човеісових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  іnuper друіптвеног  контекса, 

оДносНо  укупне  социјалне , привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животне  средине  у  друге  секторске  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цињева  одрживг  развоја . 

У  току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  
животве  средине  и  предложена  су  адејватна  решења  која  ће  регулисатн  или  пак  
ублажити  постојање  истих: 

1) Утицај  па  Ісзалитет  ваздуха  и  ниво  буІсе  
На  простору  у  обухвату  плана  очекују  се  звачајне  емисије  угњенмоноксида , 

угњоводониса  и  азотних  оіссида  у  ваздух, нарочито  услед  густог  теретног  саобраћаја  
унутар  радне  зоне. Осим  тога, бензински  мотори  су  главви  извори  загађења  оловом, д01с  

дизел  мотори  емитују  изузетно  велике  количине  чађи  и  дима. 

Такође  потенцијални  извори  аерозагађења  су  планирани  производни  комплекси  
секундарних  и  терцнјарних  делатности . 

Еука  је  специфичан  вид  аерозагађења . Познато  је  да  су  моторна  возилаједан  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 , аеродинамичка  бука  и  др. 

Имајући  све  озо  у  виду, План  nponucyje одређене  мере  којима  ће  се  смањиги  

аерозагађење  u ниво  буке  предметног  простора . 

2) Квалитет  вода  

Потснцијалви  емитери  зауњених  отпадних  вода  су  скорО  сви  индустријски  

објекти  и  велики  део  услужних  делатности . Еез  обзира  на  делатност  индустрије , свака  

индустрија  има  велики  број  пумпи  са  моторима , компресоре  и  друге  машине  које  се  

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

истрошених  уња, доводе  до  расипања  и  формирања  зауњених  вода. 

Подземне  воде  знатно  се  загађују  услед  нерешених  проблема  одвођења  отиадних  

вода  и  директног  упуштања  непречишћених  отпадвих  вода  у  подземње  путем  

упијајућих  бунара  или  на  други  начин . 

План  реіпава  проблем  одвођења  отпадних  вода, anu n дефинише  одговарајуће  

мере  заштите, како  површинскик , тако  и  подземних  вода. 
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3) Утицај  отпада  на  животну  средиНу  
Утицај  отпада  на  )ісивотну  средину  је  вијпеструко  негативан , услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  граГ)ана  О  очувању  животне  средине. 

Отпад  утиче  на  земзиште  И  ЧИнИ  његов  поврцјинстси  загађивач . Накупњањем  отпада  на  некој  површини , Нагомилавају  се  органске  и  неорГалстсе  материје  које  
загађују  земњиште . 

Мо)гсе  се  затсІучита  да  је  на  простору  у  обухвату  плана  одлагање  отпада  
непрописно  тј . отпад  се  одла?гсе  на  места  која  нису  предвиђсна  за  ту  намену. Планским  
решењем  дефинишу  се  мере  које  ће  допринети  решавању  овог  проблема( обезбеђивање  
тигіизираних  ісонтејНера  за  прихватање  рециклабилног  материјала , уређење, 
озелењавање  и  одр?ісавање  предметног  простора). 

У  оквиру  Плана  разматранн  су  такође  и  следећи  проблеми  живогне  средине : 

неизграђеи  и  неуређен  простор, 
- непостојање  мониторинга  чиниоца  жиВотне  средине  и  др. 

Приказ  разлога  за  Нзоставлање  одређених  питања  н  про6ле1ма  из  поступіса  процене  
Овом  стратеш lсом  проценом , у  сзсладу  са  донетим  Репјењем  о  приступању  изради  

стратешке  процеис  утицаја  предметног  плала  на  )кивотНу  средину, нису  разматрааи  
прекограничнн  утицајв, из  разлога  јпто  нема  планом  предвиђених  садр?каја  у  простору  
гсоји  би  у  току  експлоатације  својим  технолоштсим  гіостушсом  могли  имати  
прекограничне  утицаје. 

2.5. ГТриказ  планом  предвиђсі-інх  вај)ијантних  решења  
у  контексу  заштнте  животне  срединс  

Предметним  планом  нису  предвнђена  Варијантна  решења. 

На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стрателпсој  процени  утицаја  на  ?kИВОТну  
средину , у  Извепітају  су  разматране  две  варијанте : варијаата  да  се  план  не  усвоји  и  
варијанта  да  се  план  усвоји  и  имплементира . 

Угсупни  ефеІсти  Плана, па  и  утицаји  на  животиу  среднну, могу  се  утврдити  само  
поређењем  са  nостојећим  стањем, са  цијЂевнма  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  том  контексту  на  позитивне  и  негатнвне  ефекте  Іcoje би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разралом  обе  варијанте . 

дета.тнији  приказ  варијавти  датје  у  поглавњу  5. 
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2.6. Рсзултатв  претходних  копсултациј  а  са  заивтересованиі  
органима  и  организацијама  

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

1) Јкп  Чистоћа , Нови  Сад, 

2) Електропривреда  Србије, Огранак  Електродистрибуцмја  Нови  Сад, 

З) ЈП  11Емисиона  техника  и  везе , 

4) ЈКП  Информатика 1 , Нови  Сад, 

5) Република  Србија, Министарство  одбраие, Сектор  за  материјалне  ресурсе, 

Управа  за  инфраструхтуру , 

6) Република  Србија, Министарство  унутрашњнх  послова, СеІ(тор  за  ванредне  
ситуације, Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, 

7) Јп  Србнјагас , 

8) Тслеком  Србија, Предузеће  за  телекомуникације  а.д., 

9) ЈКП  1Водовод  и  канализација , Нови  Сад)  

О) Инфраструктура  железнице  Србиј  е,Београд  
І  І ) 3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природііе  караІстеристике  

3.1.1. Ијіжењерско -гсолопікс  карактеристике  и  Ііогодност  тереиа  за  изградњу  

На  основу  инжењерско  - геолошке  карте, на  nростору  у  обухвађ  плана, 

заступњен  је  терен  непогодан  за  градњу  (оријсвтационо  дозвоњено  оnтерећсње: ,5-О,5 

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

слегање . 

ЛиТОЛО  шка  Ісласификациј  а  

Литолоніку  класифиісацију  обухваћеног  простора  чине: 

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

-седименти  лесних  долина, преталожен  лес, обогаћен  органским  материјама , 

стишЈЂиВ . 

Обухваћени  простор  се  налази  у  зони  штетног  утицаја  nодземних  вода  на  градњ  
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3.1.2. Педолошка  структура  

Заступјвеии  тип  земјЂи iпта  на  предметном  простору  у  обухвату  Плана  је  
червозем  ка  алувијалном  наносу  - посмеђени . 

3.1.3. Сеизмичкс  каратстернстиІсе  

Сеизмичкс  карактеристике  условњене  су  иннсењерско -геолошким  
карагстеристгкама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
др. факторима. 

Према  карти  сеизмичјсе  рејонизације  Србије  подручје  града  Новог  Сада  Налази  се  
у  зони  осмог  степена  MCѕ  скале. 

3.1.4. Климатске  Јсарактериствјсе  

Клима  је  умерено -континентог  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  Топла  и  сува  лета  са  
Малом  Ісоличином  падавина, док  су  зиме  хладне, са  снежним  падавинама . Пролећnи  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  Количином  падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  магссимума: јули  72,8 
и  децембар  58,5 мм/м2, и  два  миНимума  - март  35,3 мпі/м2  и  септембар  33,4 

іпм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздуха  се  креће  у  распону  од  60 до  80% током  целе  године. 

Најчешћи  Ветарје  изјугоисточног  и  севсрозападног  правца. Остали  правци  ветра  
нису  посебно  значајни . .Јачина  ветра  се  креће  између  0,8 1 и  1,3 1 мј1ѕ. 

3.1.5. Заштнћена  природиа  добра  

Увидом  у  Регистар  заіптићених  природних  добара  који  води  Покрајински  завод  
за  заштиту  природе  констатује  се  да  предметни  простор  не  припада  п1)остору  под  загптитом ,али  се  налази  у  непосредној  близини  станишта  заштићених  и  строго  
заштићених  врста  NЅАО6. 

3.1.6. 3еленило  - постојеће  стање  вегстације  

Постојеће  зеленило  обухва1 ено  планом  састоји  се  од  зеленила  у  функцији  
поопривреде  у  оквиру  којег  се  углавном  налазе  ратарске  и  повртарскс  културе . 
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3.2. Створене  карактеристике  

3.2.1. заштиГіепа  културНа  добра  

Према  условима  Завода  за  загдтиту  споменика  културе, на  подручју  обухваћеном  

планом  нема  заштићених  културних  добара, нити  регистроваиих  објеката  под  

претходном  заштитом , а, такође, није  утврђено  гјостојање  археолошких  налазишта . 

3.2.2. идентификација  хазарда  

Степен  опасности  хазардних  материја  зависи  оД  специфичних  карактеристика  

свакс  материје  којс  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поње  утицаја. У  )КИВОТНОј  

средини  битно  је  констатовати  и  најмање  концентрације  опасних  и  штетвих  материја  

које  се  ослобађају  током  редовног  рада  процесних  постројења , због  зременски  

неограниченог  негативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  све  категорије  

становништва . 

Штетне  и  опасне  материје  могу  се  идентификовати  у  складиштима  и  

резервоарским  просторима , где  се  оне  јавњају  најчешће  у  тсчном  стању  као  сировина  

или  готов  пронзвод . 

На  основу  извріпене  идентификације  хазарда  може  се  закњучити  да  на  простору  

плана  након  изградње  индустријских  погона  постоји  ризик  Од  хемијсккх  удеса  који  

могу  угрозити  здравње  И  )kИВОТС  ЊдИ, )кивотну  средину  и  материјална  добра  на  

простору  ширем  од  оног  који  заузима  коМплекс  предузећа . 

3.3. Опремњеност  иифраструктуром  

3.3.1. Саобраћајиа  инфраструктура  

У  правцу  истока, уз  некадапіње  комплексе  ,,Интерсервис  и  ,,Видак  налази  се  

Локални  пут  )Келезничка  станица  - Поњопривредно  добро  Планта  (лродужетак  

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

државним  путем  ІІА  реда  ознаке  1 1 1 ОцациРатково -Силбаш-Бачки  Петровац-

Руменка-1-Іови  Сад, а  премајугу , са  уличлом  саобраћајном  мрежом  Футога  и  државним  

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

3рењанин  - Житиілте  - Нова  Lјрња  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  

Српска  Црња)). 

Југозападну  границу  овог  простора  чини  ј  едноколоссчна  неслектрифицирана  

железничка  пруга  Нови  Сад  - Оџаци  - Еогојево . Уз  исТочну  границу  обухваћеног  

простора, налазс  сс  постојсћн  и  планирани  индустријски  колосеци . 
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3.3.2. Водна  инфраструктура  

3.3.2.1. СнабдеваІ.bе  водом  

Снабдевање  водом  предметног  простора  није  peweuo преко  водоводног  система  Града  Новог  Сада, с  обзиром  да  је  простор  неизграђен , па  стога  иије  ни  л0сТ0јала  потреба  за  изградњом  водоводне  мреже. Најближа  водоводва  мрежа  постоји  дуж  лохалног  лута  Фугог-
Планта-Кисач  ГЈостојећи  начин  снабдевања  водом  није  на  задово bавајуhем  нивоу. 

3.3.2.2. Одвођење  отпадних  н  атмосферскнх  вода  

Одвођсње  отпадник  вода  предмстног  простора  није  решено  преко  канализационог  
систсма  насела  Футог, с  обзиром  даје  простор  неизграђен , па  до  сада  није  постојала  потреба  за  изградњом  канаЛизационс  мреже. Постојећи  начин  одвођења  отпадних  вода  није  
задоволавајуји  

Атмосферске  воде  се  Делојм  упијају  у  тло, а  делом  се  гравитацноно  сливају  ка  постојећем  мелиорационом  канапу, који  се  напази  у3 источну  границу  nnaua. Постојећи  мелиорациони  
канал  функционие  у  сісјіопу  Мелиорационог  слива  Сукова  бара . Канал  изациона  мрежа  
атмосферских  вода  не  nостоји . Постојећи  начин  одаођења  атмосферских  вода  је  
задовоЈЂавајући . 

3.3.3. Енергетска  инфраструтура  

Подручје  је  угла.вном  неопреМЈЂеНо  енсргетском  ннфраструктуром  и  
инфраструктуром  електрнонских  комунакацнја . Само  уз  западну  границу  Јlодручја  
постоји  изграђена  електроенергетска  ГаСоводна  и  мрежа  електронских  Комуникација . 

Изван  обухвата  плана, са  источие  стране, т-талази  се  ТС  1 10/20 kV ,,Футог  која  
представња  главни  објекат  за  снабдевање  електричном  енергијом  на  околном  подручју . 

3.4. МОнИТОрИнТ  жнвотне  средине  
На  простору  у  обухвату  rіna.ua HuJe успоставјЂен  мониторинг  чинилаца  животне  

средипе. 

Квалитет  површНнсих  вода  

ПраИењс  стаіbа  површинских  вода  на  територији  Града  Новог  Сада  се  вршн  
у  цињу  добијања  рсзултата  и  информација  потребних  за  планирање  мера  заштuте  од  
неЖеЈ-вених  ефеката  загађења, управњања  ризнком  пу-тем  превентивног  деловања  у  
ИЈЂУ  заштите  здравња  ЈЂуДи  н  запітитс  животне  среднне, као  и  могућности  
информисања  јавности  о  добијеним  резултатима  . Податке  које  ћемо  користити  су  
подаци  са  најбли?кег  Мерног  Места  простору  у  обухвату  Плана, Мерно  место  Футог-
дунав. 
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Слика  1: Мерно  место  дунав -Футог  

Еколошки  и  хемијски  статус  ивражен  преко  Српског  индекса  к8аЈитета  оде  - ЅWQ І  токо  4 гпеѕеса  
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оја  

Легенда  і  

Нумерички  индикатор  

Српски  100 - 0 

1ндекс  84 - &Ј  

квалИі-ета  72 - 83 

Опасни  индикатор  

Одличан  

Веома  добар  

добар  

воде ЗВ -71 Лоиј  

О  38 Веома  ЛОLIЈ  
Нема  података  

погодностЈнепогодмост nіax 72 
воде  ѕa купање  

Није  бј-іо  мерења  илн  је  недовоган  број  параuетара  за  иарачунааање  ЅWOІ  

Легенд  2 

WQі  - МдК WQ І  - Мдк WQ[ МДК WQі  - Мдк  
Kііaoa іі  Knaoa І H Knaca І V Knaca 

74-69 5В -44 51-35 

100-90 8В - В4 83-72 71-39 38-0 

Одлнчан Веома  добар добар nouj Becua ііouj 

ЅеЊіап  Waіer Ooaііty іііdax (ЅWОІ  

4. опшТи  И  ПОСЕБјШ  ЦИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОДЕНЕ  
И  ИЗБОР  ИНдHЈАТоРА  

Општи  и  поссбш  ЦИЊСЕИ  стратсшкс  процене  дсфинипіу  сс  на  основу  захтсва  и  
цил)ева  у  погледу  заштитс  жИВотнс  средине  у  Другим  ллановима  и  програмима, цијвсва  
заштите  животнс  срсдине  утврђених  на  ннвоу  Рспублике  Србије  и  мсђународном  
нивоу, ПрнкупЈвених  података  о  стању  жнвотнс  срсдине  и  значајних  питања, проблсма  
и  предлога  у  погледу  заштите  животнс  срсдине  у  гјлаиу  Или  програму. 

На  основу  дефинисаних  ЦиЈвева  врши  сс  избор  одговарајућих  индикатора  КОЈИ  ће  
сс  користити  у  изради  стратешке  процснс. 

4.1. Опцјти  циЈБеви  

Дсфинисањс  општих  циЊсва  Стратешке  проценс  утицаја  врши  се  на  основу  
постојсћег  стања  и  капацитста  простора, потрсба  за  згцтитом  као  и  на  основу  смсрница  
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из  планских  докумената  вишег  хијерархијскот  нивоа. Оппітим  цињевима  Стратехлке  

процсне  утицаја  поставња  сс  оквир  за  њихову  далу  разраду  кр03 дефинисање  ггосебних  

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

животне  срсдине  као  и  спровођење  принципа  одрживог  просторног  развоја  подручја  

гтлана. 

Општи  цињеви  стратепіке  процене  утицаја  плана  деталне  регулације  раднс  зоне  

између  канала  и  пруге  ј-јови  Сад-Сомбор  у  Футогу  на  ісивотну  средииу  су: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  

његовог  ісоришћења  са  могућлостима  и  отраничењима  y pacnonaraіі y природітим  и  

створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  ејсономског  развоја , 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концехпа  трајно  одрживог  

(уравн0тетсен0г) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друштвене  сфере, 

- обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  н  контроле  свих  облика  

загађивања , 

- зауставњање  дање  деградацијс  простора, угрожавања  н  уништавања  

природних  ресурса  и  добара, 

активирање  нових  површина  за  привређивање  уз  поштовање  ісритеријума  

заіптите  )Ісивотнс  средине. 

4.2. Посебни  цињеви  

Посебни  цињеви  стратешке  процене  nредставњају  разраду  општих  цињева. Они  

се  дефиниіпу  на  основу  наведених  општих  цнјЂева  стратешке  процене, дефикисаних  

планских  поставки  и  концепција . 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштинским  

утицајима  плана  на  животну  средину, на  основу  које  је  могуће  донети  одлуке  које  су  у  

функцији  заштuте  )кuвотне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја. 

Посебни  цињеви  стрателіке  процене  утицаја  Плана  деталне  регулације  радне  

зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  односе  се  

на: 

- очување  етсолошког  капацитета  nростора  и  побоњшање  квалитета  

кивотне  средине, 

- подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивање  

животне  средине  и  производњу  отпада, увођење  чистије  производње  и  система  

управЈњања  заштитом  животне  средине  (ЕМС) у  индустријска  постројења , 
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- обезбеђивање  примарног  и  секундарног  пречинјћавага  комуналних  и  Иидустријских  отпадних  Вода, изградња  канализационе  Мре)Ісе, 
- обнавјLање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  да  сс  Очувају  и  повећају  ОПШтекорисне  функције, 

- смањење  испуідтања  нутријената  и  других  опасних  материја  у  земЈЂијпте, 
- ПобоЈЂшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима, смањењем  емисија  из  Индустрије  и  ТрансПорта, 

смањивање  ризика  од  хемијсгсог  удеса, Тј . пОвећање  безбедности  заПослен  и  станОвнјтва  из  ближе  и  даЈЂе  околине, 

- успОсТаВЈЂе  мониторинга  на  значајниМ  емитерима, 

- смањење  емисије  бугсе  на  најугроженијим  локацијама , 

- санирање  дивњих  депонија  које  представњају  ризигс  По  животпу  средину, 
- обавеза  спровођења  flОсТупка  Процене  утнцаја  на  животну  средину, у  скЈтаду  са  Законом  о  процени  уТицаја  на  )ісивотну  средину  ( Службени  гласнигс  Републијсе  Србије , бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утВрђнвању  листе  пројеката  за  које  је  обавезпа  Процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  соје  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  )кивотну  средину  ( Слу?кбени  гласник  РС  број  114/08). 

4.3. Избор  индихсатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цињева, Врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  гсоји  ће  се  користити  у  Изради  стратешке  Процене  утицаја  на  )кuвотну  средину. Индикатори  су  веома  Прикладни  за  мерења  и  оцењивање  планских  решења  са  становишта  могућих  пітета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповоњне  yтицаје  треба  смањити  или  елиминисати  Они  Представњају  једак  од  инструменаТа  за  систематско  идентификовање  оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  сагледавање  последица . Они  су  средство  за  праhење  извесне  променњиве  вредностп  у  npoInnOcTu n садашњости , а  неопходни  су  гсао  улазни  подацu за  Планирање. 
да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивонма  планирања  као  инструмент  за  компарацију, неоПходанје  усаглапіен  снстем  праћења  који  пОдраЗуМва : 

јединствене  Показатење , 

- јединице  Мерења, 

- метод  мерења, 

- Период  праћења, 

- надв  обраде  Података, 
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- приказивање  резултата . 

Подаци  се  прикулњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама: 

статистичким  заводима, заводнма  за  јавно  здравње  и  здравствену  запlтиту, 

хидрометеоролошким  службама, геолопіким  И  ГСОДСТСКИМ  заводима, заводима  за  

запітиту  природе  и  др. 

Приказ  индикатора  одрживог  развоја  је  лимитнран  начином  прикупњања  и  

обраде  статистичких  података. Индикатори  одркивог  развоја  морају  бити  коришћени  у  

контактима  са  међународпим  организацијама  и  институцијама . 

На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  захптите  животне  

средине  ( Службени  тласник  РС1, бр.  37/11), на  простору  у  обухвату  плана, као  и  у  

непосредној  близини , релевантни  су  следећи  индикатори : 

годишња  температура  ваздуха, 

-годишња  количина  падавина , 

-Ѕerbіan Water Qualіty Іndex (ЅWQІ), 

-квалитет  воде  за  купање, 

-угрожене  и  заштићене  врсте, 

-заштићена  подручја . 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋЛХ  УТИДАЈА  nnAHuPAHHX AKTHBHOCTH 

НА  ЖHВОТНУ  СРЕДHНУ  

Цињ  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  

могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет  )кивотне  средине  и  

прописивање  одговарајућuх  мера  за  њихово  смањење, односно  довођење  у  

прпватњиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . да  би  се  

поставњени  цињ  остварио , потребно  је  сатледати  Планом  предвиђене  ахтивности . 

5.1. Процена  утицаја  варијахпних  ретпења  плана  на  животну  средину  
са  мерама  заштите  и  варијантно  решење  у  случају  переализовања  плана  

3акон  не  прописује  піта  су  то  варијантна  репіења  плана  која  подлаку  стратешІсој  

процени  утицаја . 
Планом  нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  виду  чuњеницу  да  јс  

Законом  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  

разматрања  варијантних  решења, у  Извештају  су  разматране  две  могуће  варијанте: 

- Варијанта  ј  - да  се  Плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  

пруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  не  усвоји; 
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Варијанта  П  - да  се  Нлана  ДСТаЈЂНС  рсгулације  радне  зоне  између  канала  и  лруге  Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  усвоји  и  имплементира . 
Утицаји  стратешког  карагстера  и  укуппи  ефскти  Плана  на  животиу  срецину  

утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојећег  стања, циЈЂева  и  планских  рејнења, 
ограничавајући  се  у  тоМ  контексу  на  позитивгје  и  иегативнс  ефекте  донопЈења  или  
недоношења  плана. 

Пригсаз  Варијанте  І  - неусвајање  гтлана   

Планскн  документ  представња  основни  инструмент  управјњања  Простором . 
Непостојање  Плана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  њсгово  коришћење  уз  обавезне  мере  зпТтите  и  унапређења  
Животне  среднне, проnисане  Стратехлком  проценом  утицаја  Hnaua на  )kивотну  средину . 

У  случају  нереализовања  Њјапа  детајЂне  регулацuје  радне  зоне  између  канала  и. 
npyre Нови  Сад-Сомбор  у  Футогу  могу  се  очекивати  бројни  НеГативни  ефехсти  на  
животну  средину. 

Прихватањсм  Варијанте  І  задржало  би  се  постојеће  стање  у  nростору  које  
подразумева : 

-nостојање  девастираних  простора, 

-Нсизграђене  површине, 

-Нерегуларно  одлагањс  отпадних  материја, 

-инфраструктурна  неопремјвеност  и  сл. 

Неповојни  утицаји  ua животну  средину  могу  се  јавити  у  новом  облику  
(акцидентне  ситуације ) или  се  могу  увећати  они  утицаји  КОјИ  већ  егзистирају  као  што  
су  загађсње  3еМлишта, воде  и  ва3дуХа  услед  нереализовања  коначног  планског  решења, 
којим  се  предвиђају  мере  заштите. 

Неусвајање  Плаuа, може  за  последицу  имати: 

недостатак  мера  и  ипструеиата  за  управњање  nростором  на  еколошки  
прихватјвив  и  одржив  начин, 

- непопјтовање  оnштих  и  посебних  смерница  и  мера  запітите  )кнвотне  
средине. 

ГГријсаз  Варијанте  јј  - усвајање  и  имплеN ентнрање  плана  
Прихватањем  Варијанте  1ј  створили  би  се  услови  за  побоњшање  квалитета  живота  грађана, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  )Кнвотне  средине  

nponucauux Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја . 
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Усвајање  Плана  представња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 

Іlостизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  

његовог  корипіђења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  

створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочиог  економског  развоја, 

обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  

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

обезбсђење  адекватнс  превенције , мониторинга  и  ісонтроЛе  свих  облика  

загађивања , 

- зауставЈвање  дање  деградације  простора , угрожавања  и  унипггавања  

природних  рссурса  и  добара, 

- активирање  нових  поврілина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  

запітите  исивотнс  средине. 

5.2. Поређење  варијантних  решења  и  приказ  разлога  за  избор  најповоњнијег  
реіuсња  са  acneІna запЈтите  животне  средине  

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  

негативних  утицаја  које  би  оне  имале  і-іa простор, a Іcoju cy дати  у  претходuом  

поглавњу . 

}-јајприхватњивија  варијанта  у  погледу  заштитс  животне  средине, јесте  она  

варнјанта  која  би  омогућила  побоњшањс  квалитета  )киВОТВС  срсдине  пріеном  мера  за  

спречавање  негативних  утшхаја, поштовање  приндипа  одрживог  развоја, іcao u 

рационалио  ісоришћење  свих  нриродних  рссурса. 

Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте: 

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

могу  се  очеІсивати  бројни  негативни  ефејсти  no ucuвoтuy средину  - нарупіавање  

квалитета  површинсісих  и  подземних  вода, загађење  земњипіта, нерегуларно  одлагање  

отпадних  материја  и  сл. 

2. У  варијаити  да  се  План  усвоји, могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  

све  компоненте  животне  средине . 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  навсдено, у  нашем  случају, Варијанта  1ј  

(усвајање  Плана  детаЈЂне  регулације  радне  зоне  између  канала  u npyrc Нови  Сад-

Сомбор  у  Футогу) представња  најповоњнију  варијанту  са  аспекта  заштите  животне  

срсдине. 

5.3. Вероватноћа , интензнтет , сложеност, реверзибилност , временска  и  просторна  
Димепзија  утицаја  плана  

У  наставку  стратешке  процеНе  угицаја  извршена  је  евалуација  значаја, 

просторних  размера  и  вероватноћс  утицаја  плансісих  решења  предпожене  варијанте  
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плана  на  животну  средипу. Као  основа  за  развој  ове  методе  Послгж fЈје  су  методе  које  су  потврдиз  своју  Вредност  у  ЗемЈЂаМа  Европске  уније. 
Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  просторне  размере  ва  којима  се  може  остварнтв  утицај . Утицаји, Односно  ефекти, планских  реіпења, Према  велиЧини  промена  се  Оцењују  бројевима  оД  -3 До  +3, где  се  зНак  минус  Односи  на  негативне, а  знак  + на  ПОзитиВае  лромене  (табела  3). 

Табела  3: Критеријуми  за  Оцењивањ  
Величпна  утицаја Озиака  

Крнтичан  
Већи  
јvТањи -1 
Нема  зтгидаја!нејасан О  
утицај   

Величине  утицаја  
Onuc 

Јак  негативан  утицај  
Већи  негативан  утицај  
Мањи  вегативан  утицај  
Нема  утицаја, нема  Података  

Гјозитиван  
Повоњан  
Врло  ПОВОЊаН  

+1 
+2 

Мањи  позитивагј  утицај  
Већи  позитиван  утицај  
Јак  Позитиван  утицај  

Табела  4: Критеријуми  за  Оцењивање  п  
?азмере  утицаја  Озвака  Опи  с  

р 
 осторних  размера  утицаја  

Регионални  
општивски  о  
ГрадскІ4 

Локални  Л  

Могућ  утицај  у  простору  регије  
Могућ  утицај  у  Простору  општине  
Могућ  утицај  у  Подручју  града  
Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  
града   

Вероватнођа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  Догодити  у  стварности  такође  представња  па)кан  крнтеријум  за  Доношење  одлука  у  току  израде  плааа. Вероватвоћа  утицаја  одређује  се  Према  следећој  скали: 

Табсла  5: Скала  за  процену  вероватвоће  утицаја  
Опис  Вероватноћа  Ознака  

Утицај  известан  
1 ОО% 

Випје  од  50% 

Мање  оД  50% 

Мање  од  1% 

В  
М  

Н  

Утицај  вероватан  
Утицај  могућ  

Утицај  није  вероватан  

Поред  тога, додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  времену  трајања  утицаја, одвосно  Последица , У  том  смислу  могу  се  дефинисати  ПривремениПовремени  (П) и  дуготрајни  (,Ц)  ефекти. 
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Табе  
- Ознака  Опис  

, і  Џ  дуготрајни  

П  привремени -повремени  

На  основу  Ісритеријума  процене  величине  и  просторник  размсра  утицаја  

планских  решења  на  цињеве  стратешке  процене  Врши  се  евалуација  значаја  

идентификованих  утицаја  за  остваривање  ци.њева  стратеизке  процене  утицаја . 

У  наредној  табели  дата  су  планска  решења  у  предлогу  плана  обухваћена  

проценом  утицаја: 

а  обухваћена  проценом  утицаја  
анско еее - 

1.  Формирање  радне  зоне  за  секундарне  и  терцијарне  делатности  
2.  Инфраструктурно  опрегіање  простора  
З . Изградња  црпне  станице  
4.  Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  

5.  Озелењавање  простора  

Табела  8: Процена  величине  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  

Цплевп  спу  
Плансхса  решења  

1 2 З  4 5 

очување  еколо Lііког  капацитета  простора  и  
побогbшање  квалитега  животне  средине  

-І  -1 -1-3 +3 +3 

подсти LLање  гхроизводње  и  примене  технологија  
које  смањују  загађивање  животне  средине  и  
производњу  отпада  

+2 О  +2 -1-3 О  

обезбеђивање  примарног  и  секундарног  
пречишћавања  комуналних  и  индустријских  
отпадних  вода, изградња  црпне  станице  

+ О  +3 +2 О  

обнавгbање  и  подизање  заштитиогзеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  ловеt ају  олштекорисне  
функциІе  

+І  О  -1 О  +3 

смањење  испуштања  нутријената  и  других  
опасних  матери fа  у  земњиште  

-1 - +3 +2 +2 

побоњјнање  квалитета  ваздухау  складу  са  
стаНдардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  
транспорта  

-1 -1 О  +3 +3 

смањивање  ризика  од  хсмијскогудеса . тј _ 
повећање  безбедности  запослених  и  
становништва  из  ближе  и  дање  околине  

-1 О  О  4-2 О  

успоставњање  мониторинга  О  О  О  +2 О  

смањење  емисије  буке  -1 -1 О  О  +3 
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санирање  ДивЈвих  депонија о о о +1 

Табела  9: Процена  ПРОСТОРНИХ  размсра  утицаја  јјланских  ремења  на  животну  средину  ЦилевЈі  СГГУ  

Планска  решсња  

очување  сколошког  капацІпст  Простора  и  
поболnјање  квалитета  ?ІсивоТне  средине  

Подстицање  Производње  и  Применс  Технологф  
које  смањују  загађквање  животне  средине  и  
Производњу  отпада  
обезбеђивање  приuарног  и  секундарног  
Пречиіпћавања  Јсомуналних  и  ИНдустрИјских  
ОтпаДНнх  вода, изградња  црпне  станице  
обнавд,ање  и  подизање  заіЈјтитног  зеленила  на  
начин  да  сс  Очувају  и  повећају  општекорнсне  
функције  
смањење  испуштања  нутријсната  н  других  
опасних  маТерија  у  земЈвишТе  
побојвпја  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем  емиснја  нз  индустрије  и  тРансПорта  
смањИвање  ри3ика  од  хемијСког  удеса, тј . 
повећање  бсзбсдности  запослених  и  
сТановништва  из  бли)јсе  и  дајве  о fсолине  
усПоставјвање  мониторинга  

смањсњс  емисије  буісс  

санирањс  дивјвих  депонија  

2 2 з  4 5 л  л  л  л  л  

л  л  л  

л  л  л  

л  л  л  

л  л  л  л  л  
л  л  л  л  

л  л  

л  
л  л  л  

л  л  
Табела  10 : Процена  вероватноће  утицаја  планских  
елементе  одр)1сив0г  развоја  

решења  на  животу  средину  и  
Цилеинј  CUy 

Планеса  решења  

1 2 з  4 5 очување  еколоІјјког  кагіацитета  Простора  н  
поболіnање  Ісвалнтета  животјје  срединс  

в  в  и  и  и  
Подстмцање  Производње  и  примене  ТехноЈ1оПја  
које  смањују  затађивање  животнс  срединс  и  

в  в  и  
Произволњу  отпада   

обсзбеђивање  Примарног  и  сскундарног  
пречишћавања  комуналних  и  индустрнјских  
отпадних  вода  изградња  црпне  станнце   

и  и  и  
обнавзвањс  и  лодизање  запјтитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повсћају  оліnтекориснс  

фунЈсци fе  

в  в  и  
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смањење  испуuітања  нутријената  и  других  
опасних  материа  у  земњиште  

В  В  И  И  И  

побојЂпіање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем  емисија  из  индустријс  и  

транспорта  

В  В  И  И  

смањивањс  ризика  од  хемијскогудеса , тј. 
гтовећање  безбсдности  запослених  и  

спtновништоа  из  ближе  и  даје  околине  

В  В  

успоставЈЂање  мониторинга  В  

смањење  емисије  буке  И  И  И  

саннрање  дИВЈЂИХ  депонија  В  В  

Табела  11: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  регпења  на  тсив0тну  средину  и  

елементе  ОдЖИВОГ  развоја  

ЦиЈвевп  спу  
Планска  решења  

1 2 3 4 5 

очување  еколо tпког  капацитета  простора  и  
побоЈЂІІІање  квалитега  животне  средине  

д  Д  д  д  д  

подстицање  произвсдње  и  примене  технологија  
које  смањују  загађиваІ bе  животне  срединс  и  

гiроизводњу  отпада  

д  д  Д  

обезбеђивање  примарног  и  секундарног  
пречиџіћавања  комуналних  и  индустријских  
отпадних  вода, изградња  црпне  станице  

д  Д  д  

обнавјЂање  и  подизање  запјтитног  зеленила  на  
начин  да  сс  очувају  и  повећају  спштекорисне  

функције  

д  П  д  

смањење  испупітања  нутријената  и  других  
опасних  материја  у  земЈЂиџіте  

П  П  д  Д  Д  

побоЈЂшањс  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењсм  емисија  из  индустрије  и  

транспорта  

Д  д  д  д  

смањИвање  ризика  од  хемијског  удеса)  тј. 
повећање  безбедности  запослених  и  

стаиовнидітва  из  ближе  и  даје  околине  

д  д  

успоставњање  монuторинга  В  

смањењс  емисије  буке  д  Д  д  

санирање  дивњих  дспонија  П  д  

Резвмс  значајних  утицаја  плана: 

На  основу  евалуацијс  значаја  утицаја  приказаних  у  претходним  табелама , 

закњучује  се  да  имплементација  плана  не  производи  стратешгси  значајне  негативне  
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утндаје  на  планском  подручју, Односно  да  ће  планска  решења  уз  примену  адекватних  
мера  заштите  имати  Позитивне  ефекте  на  животну  средину. 

5.4. Куwулативни  и  синергегс  ефекти  

У  сісладу  са  3акопом  о  стратешкој  процени  (члан  15.) стратешка  процена  треба  да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката. Ови  ефекти  су  Делом  
идентификоваии  у  претходном  поглавњу, али  значајни  ефекти  могу  настати  као  
резултат  интеракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активности  и  
различитих  планираних  активностк  на  подручју  плана. 

Кyмулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајан  
утицај , а  неколико  индивидуалних  ефеката  зајсдно  могу  да  имају  значајаи  ефекат. Као  
пример  се  може  навести  загађивање  ваЗдуха  вода  или  гіораст  буке. 

Сннергетски  ефекти   настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  производе  
укух-ши  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетски  ефекти  се  
најчеціће  манифестују  код  њудских  заједница  и  природних  станишта. 

Идентификадија  кумулативних  и  синерге -гских  ефеката  планских  решења  на  
)кивотну  среднну  приказанаје  у  наредној  табели: 

Табела  12: Идентификација  могућих  кумулативних  и  синергетсісих  ефеката  

Интеракциј  а  
планских  
решења   

Област  стратешкс  процсие  утицаја  

Управњање  јсвалитето ваздуха  
4, 5 Лоцирање  сколоплси  ті-ріјватњинuх Технологија  захтева одређене  захтеве  у  смислу  појптовања  законсјсuх  прописа  у  вези  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  што  ће  нмати  познтивне  ефејсте  на  Ісвалнтет  ваздуха. Озелењавање  слободких  површина  у  што  већој  мерн  

 догірнвеће  смањсњу  аерозагађења  предметног  простора. 
1 2 Прилкком  изградње  привредних  објеката доћиће  до  привременог  

мтетног  угкцаја  на  квалитет  Ваздуха  (прашина, нздувкк  гасови  услед  
кретања  механизације  и  сл.). Сточна  лијацаје  такође  узрочдик  ширења  

 непријатнuх  мириса. 

Управњање  п  заштита  вода  
2, 3, 4 

 Ісвалитет  вода. 

Инфраструктурно  опрсмање  предметног  простора, као  и  кориглћење  
еколопПи  прихватњивих  технологија  имаће  позитквне  ефеІсте  na 

3аштита  и  коришјјење  земњишта  
з, ѕ  илфраструктурно  опремање, као  и  озелењавање  предметног  простора  

 кмаће  позитивне  ефекте  na квалитст  зеињицјта. 
1 У  фази  Изградње  привредних  објеката  јавиће  се  привремени  штетни  утицаји na квапитет  зсмзвиліта , iсоји Престају пакон завршетка  

грађевииских  радова . 
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3аштита  од  буке  
5 Озелењавањем  предметног  ттростора  утицаће  се  на  сманење  нивоа  

бухе  
1 У  фази  изтрадње  лривредних  објеката  очекују  сс  повсћани  нивои  букс, 

. 

Управлањс  отпадом  - 

4 Лоівфање  :е блош т)ЂИВИХ  техНологИја  зхтев : уdпоставЈЂање  
ефикаснотсистема  улраввања  отвадом. . . . . 

Становништво  и  лудско  здравње  
2, 4, 5 Њгфрсгурнd бпремање прdстора. лоцирае еколошки  

прихватзЂивих  техиологиј  и  озелењвање  слободних  површина  кмаће  
позигивне  ефскте  на  становнишво . 

5.5. Процсна  утицаја  планнраних  ахтивности  на  жиВотНу  средину  

Опасност  од  могућих  акцндсиата  у  производњи , складипiтењу  и  транспорту  

представЈЂају  потенцијалне  изворе  угрожавања  са  краткорочнкм  дугорочним , 

реверзибилним  и  иреверзибилним  последицама . 

Због  наведених  разлота  планиране  делатности  на  простору  плана  могу  изазвати  

негативне  утицаје  по  )ТСИВОТН  средину, уколико  се  не  примене  планиране  мере  

запјтите , а  које  се  односе  на  запітиту  земњишта, заштиту  поврпiинских  и  подземних  

вода, замтиту  природнuх  и  створених  вредности, запітиту  ваздуха  од  загађивања  и  

заштиту  од  акцидената . 

Планирани  корисници  представњају  значајне  и  потенцијалнс  загађиваче  нсивотне  

средине  - воде, ваздуха  и  земњишта. Планирањс  квалитета  животне  средине  на  

комплексима  будућих  корисника  подразумева : 

- да  се  код  инвестиционих  улагања  при  изградњи  објската, сагледају  

утицаји  на  квалитет  животне  средине  и  да  се  код  избора  технологије  врши  избор  

најпогоднијих  програма  и  техничко  технолошких  решења; 

- да  се  при  рсдовном  раду  привредних  објеката  осигура  спровођење  

предвиђених  мера  односно  да  се  обезбеди  функционисање  уређаја  за  заііітиту  средине. 

rіpu лоцирању  нових  делатности  све  проблеме  животе  средиле  треба  посебно  

проучити , а  у  оквиру  инвестицИоних  програма  за  изтрадњу  нових  постројења  потребно  

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

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

азлернативна  решења  појединих  проблема . 
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5!5.1. Ваздух  

уз  примену  адекватних  мера  заштите, све  активности  предвиђене  у  планском  Периоду  ПОзитнвІо  ће  утицати  ва  квалитет  амбијепталвог  ваздуха. 
Мањи  негативни  утицаји  се  могу  јавитu у  фази  иатрадње  привредних  објеката  услед  рада  механизације  (Прашина, издувни  гасови  и  сл.). Међутим, ови  утицаји  су  привремеиог  карактера  и  престају  наков  заврцјетка  грађевинских  радова. 
Тохом  редовног  рада  Привредних  субјеката, уз  примену  СКОЛОШКИХ  технологија  и  rІponucanux Mepa заштитс  Ваздуха, не  очекују  се  значајнији  утuцаји  иа  квалитет  Ваздуха.. 

5.5.2. Вода  

Потеицијални  емитери  заујг,свих  отпадних  вода  су  скоро  сви  иНдустријски  Објскти  и  велики  део  Услу) их  делатностu. Еез  обзира  на  делатвост  индустрије , свака  индустрија  има  Велики  број  Пумпи  са  моторима, компресоре  и  друге  мапјине  које  се  подмазују . Присуство  деривата  и  Производа  нафте, њихова  Мавипулација  и  замене  доводе  до  расипања  н  формирања  зауњених  вода. 

За  травспорт  као  делатвост  не  моисе  се  тенерално  донети  закњучак  О  ПОтреби  комплексног  третмана  отпадних  вода. У  Кругу  транспорта  увек  су  значајне  зауњене  Воде  од  цурења  из  мотора, расипања  Приликом  маниПУлације  и  замсне  уја. 
Проблематика  одвођења  Свих  горе  наведених  отпадних  вода  решава  се  кроз  nлансјсе  активности  (примена  еколодјки  прихватњивих  технологија, Примева  мера  заштите  Подземвих  и  Поврглинских  вода  и  др.). 

Такођејопіјсдва  планска  активвостјесте  Изградња  црпне  станице  отпадвих  вода  за  потребе  радних  зоuа  чиме  ће  се  спречити  Потрошња  воде  за  пиће  и  њено  нерационалн0 коришћење  

У  односу  на  постојеhе  стање  квалитета  вода, из  свега  горе  ваведеног, зааслучује  се  да  ће  Плавске  активности  имати  позитивне  ефекте  на  квалитет  подземних  и  ПОВРІлинских  вода  

5.5.3. 3еМл)ИшТС  

Видови  угрожавања  земњиіјіта  на  Простору  Плана  Последица  су  упупітања  отпадне  воде  у  подземње  и  сејпичке  јаме  И  Одлагања  отпадних  материја  при  Изтрадњи  нових  објеката. 

Такође, у  фази  изградње  Привредвих  објеката, јавиће  се  Мањи  штетни  упіцаји  на  квалитет  земл,ипіта  Међутим , ови  утицаји  С  ПРивремевот  карагстера  и  Престају  naі(oH заврхлетка  граевИнски)с  радова. 
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Основна  хемијска  својства , укугІни, потевцијално  пристуіlачви  и  приступачни  

садржај  микроелемената  и  тецјких  метала, остаци  пестицида  и  њихових  метаболита , 

остаци  полицикличних  ароматичі-гих  угзвоводоника  (РАН)1  и  микробиолошкс  особине  

земњишта  последица  су  досадаілњег  начина  корипіћења  земњнпіта. 

Међутим, план  дефинише  одређене  мере  заштіпе  (инфраструктурно  опремање  

простора, решавање  проблема  одвођења  отпадних  вода, озелењавање  простора, затлтита  

од  отпадних  материја) које  је  неопходно  испоштовати  како  би  се  спречили  негативни  

утицаји  на  кналитет  земзЂипіта . 

5.5.4. Природна  добра  

Планске  активвости  веће  имати  утицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на  

простору  у  обухвату  плана  не  постоје  евидентирана  заілтићена  природна  добра. 

5.5,5. Стаиовништво  

Уколико  се  поштују  све  мере  заштите  дефинисане  планским  репіењем  за  

предметни  простор, може  се  констатовати  да  планом  предвиђене  аістивности  неће  

имати  негативне  ефекте  на  стансвништВо . 

5.5.6. Непокретна  културна  добра  

Планске  активности  веће  имати  гдтетан  утицај  на  културна  добра, с  обзиром  да  

на  простору  у  обухвату  Плана  вису  евидентирана  ісултурна  добра. 

5.5.7. Инфаструістура  

5.5.7.1. Саобраћајна  вафраструістура  

Планиране  саобраћајнице  ослањају  се  на  ггостојеће  атарске  путеве  и  

nредставњају  продужетак  постојеђих  и  плавираних  улица. Са  североисточне  стране, 

планирана  је  саобраћајница  која  претставња  продужетак  планиране, а  која  је  у  лравцу  

истока  повезана  са  Опгдтинским  путем  Футог  - Пд  ,,Hланта . Са  источне  стране, у  

централном  делу  обухваћеног  простора, планирана  је  саобраћајница  која  представња  

ііроду)кетак  постојеће  саобраћајвице , између  некадашњuх  комплекса и  

,,Видак . Између  постојећих  и  планираних  саобраћајница , преко  Кавала  Крнђела , 

планирани  су  друмски  објекти  - мостови. 

РАН  полицикпични  ароматични  уговодони uи  
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У  центрјјном  делу  обухваћеног  nростора, у  праву  север-југ, Планирана  је  саобраћајница  која  ће  повезати  наведене  и  уједно  омогућити  прист  односно  
формирање  грађевинских  парцела  уз  њу. 

Ширина  појаса  регулације  ових  улица  је  15 и  20 м, у  оквиру  које  се  налазе  двосмерии  хсоловози , тротоари  и  заштитно  зеленило . 

На  основу  развојних  nланова  Инфрастру fстура  ?келезнице  Србије  а.д. као  и  према  Просторном  плалу  републике  Србиије, планира  се  ревитализација  и  
модернизација  )lселезничке  пруге  Нови  Сад  - Оџаци  - Богојево  са  изградн,ом  капацитета  за  повезивање  значајних  Корисника  железничких  )слуга. 

На  обухваћеном  простору, не  пЈханирају  се  усрштаји  друмских  саобраћајница  са  
железничком  лругом. 

5.5.7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  ВодоГі  
Снабдевање  санитарном  водом  радне  зоне  биће  репјево  преко  планиране  

водоводне  мреже  која  ће  фунІсцнонисати  у  склопу  водоводног  система  насејЂа  Футог, 
односно  Водоводног  система  Града  Новог  Сада. Планирана  водоводна  мрегса  повезаће  се  на  постојећу  мрежу. 

Постојећа  и  планирана  мрежа  задовол,кhе  потребе  за  санитарном  водом  будућих  
корисника. 

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  заловоњи hе  сс  преко  бушених  
бунара  на  сопственим  парцелама . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  снабдевања  водом , ва  подручју  плана, 
очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине. 

Одвођење  оТпадвих  и  атмосферсјсих  вода  
Одвођење  отпадних  вода  биће  решено  npeіco Ісанализационе  мреже  отпадних  вода  са  оријејпацијом  на  постојећи  канализациони  систем  насела  Фугог. Планирана  мрежа, у  складу  са  нивелационим  карактеристикама  терена, биће  оријеитиса uа  Іca најближој  постојеtіој  канализационој  мрежи  Насела . Због  изразито  равничарсісог  тсрена  и  уісрштања  са  nостојећим  инфраструістурним  објеІстима, сагледаће  се  лотреба  за  изградњом  црпне  станице  отпадних  вода. Лланом  ће  се  дефинисати  у  услови  испунјтања  отладних  вода  у  канализациони  систем, а  по  питању  квалитета  отпадиих  вода. 

Одвођење  атмосферских  вода  биће  решено  гіреко  планиранс  канализационе  мре)Ісс  атмосферсКих  вода, са  оријентацијом  на  лостојећи  мелиорациони  канал  који  функционипје  у  склопу  мелиорационог  слива  Сукова  бараІ. Плаиом  ће  се  дефинисати  у  услови  исгіуштања  атмосферских  вода  са  парцела  у  уличну  мрежу, а  све  у  ци.њу  растерећења  уличне  мреже  и  мелиорациов  Ісанала. 
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Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  отладних  и  атмосферских  вода, на  

nодручју  плана, очувати  и  унапредити  квалитет  )КИВОТНС  средиие . 

5.5.7.3. Енергетска  инфраструктура  и  електропске  комуникације  

Снабдеваис  електричном  снергијом  
Планом  дет&іне  регулације  у  делу  снабдевања  електричном  енсргијом  планира  

се  изградња  нових  калацитета  - 20 kV водова, трансформаторских  станица  и  пратеће  

дистрибутивне  мреже  и  мреже  јавног  и  СПОЈЂНОГ  осветњења. Hлаиирана  

елестроенергстска  мрежа  градиће  се  подземно . 

Потребно  јс  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цијвем  да  се  спречи  

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

стандарда  који  се  примењу  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  појптовање  услова  

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

взградњу  електроенергетских  обј  еката. 

Снабдевап,е  топлотном  енергијом  
Планом  деталне  регулације  у  делу  енабдевања  топлотном  енергијом  планира  се  

снабдевање  топлотном  енергијом  из  гасификационог  система, локалних  толлотних  

извора  и  обновњивих  извора  енергије . 

Снабдевање  из  топлификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  Главне  мерно-

регупацноне  гасне  станице  (ГМРС) 1Футог  јІ1 . Топлотни  капацитети  ГМРС  Футог  11 

задовоњавају  потребе  плачираног  конзума. 

Снабдевање  плачираних  садр)каја  могуће  је  изградњом  прикутпа  од  постојеће  

мрежс  до  мерно-регулационИх  гасних  стачица  (МРС) које  се  могу  градити  у  радној  

зони  секундарних  и  терцијарних  делатности . 

Коришћење  обновњивих  извора  енергије  има  велики  утицај  на  заштиту  животне  

средине. Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  оној  области  

одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  

изградње  гасоводне  мреже  мреже  морају  се  поштовати  све  проnисане  мере  заштите  и  

технички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планнране  атстивности  у  вези  са  електроенергетском  и  

термоснергетском  инфрасуктуром  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапређење  

квалитета  животне  средине. 
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Елеіпронске  комуіткације  
планом  се  предвиђа  Повсзивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронсккх  комуникација  ИзграДњом  ПОдземне  мрс?ке  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  ннсталација  сЛектронских  Комуникација . Гјланира  се  и  даЈЋе  поставЈЋање  мултисервисних  платформи  и  Другс  опрем  у  уличним  кабинетима  у  Склопу  дсцентрализације  мреже. ј-ја  Предметном  подрУчју  не  гЈостоји  активна  базна  станица  система  за  мобилну  телефонију . 

Све  аКтивности  везане  за  Планираuе  циЈЋеве  у  области  електронсккх  Ісомуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  Спрсчи  негативан  утицај  на  жИВотну  Средину. Уз  свс  потребне  мерс  заштите, Процсњује  се  да  планиранс  аЈстивнОСти  нсће  имати  утицаја  на  очување  и  унапређсње  квалитета  животне  средине. 

б. МЕРЕ  ЗА  СЛРЕЧнјјт, И  огРАниІТЈВАњЕ  НЕГАттјВНих  УТИЦАЈА  НА  животuу  СРЕДИНУ  

Ради  Очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине, у  Складу  са  Законом  о  заштитH )кивотне  средине (,,Слу)кбени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др.закон, 
72/09-др.закон, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18, 95/I З-др.закон), прилшсом  реализацнје  планских  решења  подразумева  се  Спречавање  свих  видова  загађења . 

У  оквиру  зоне  привредних  делатноСти  ниСу  дозвоњене  активности  које  би  могле  да  наруше  Јсвалктет  животне  Средине  у  смислу  аерозагађсња, загађења  земЈЋишта, вибрација, Производње  отпада  и  др. штеткшс  утицаја  и  које  би  негативно  угицале  на  01с0лно  ПОроДично  Становање , али  и  пЈире. 

Изградња  Производних  и  пословних  објеката  ће  се  спроводитИ  у  складу  са  ва)кећим  техничким  нормативима  за  изградњу, уз  примену  Технологија  и  процеса  који  испуњавају  проnисане  стандарде  животне  средине  
За  све  лројекте  који  се  планирају  у  границама  Плана  сагледаће  се  потреба  Покретања  Поступка  процене  утицаја  иа  )кивотну  средину, у  Складу  са  3аконом  о  продсни  утицаја  на  )ісквОтну  средину  (,,Слукбсни  гласник  РС , бр. 135/04 н  36/09) и  Уредбом  о  )тгврђивању  Листе  Пројеката  за  које  је  обавезна  процсна  утицаја  и  Листе  ПројеІсата  за  које  се  мо?ке  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , број  1 I 4/08). 

6.1. Заі.цтита  ЗСМЛ,Ишта  

Пра1іење  параметара  lсвалитета  земјвиніт  је  неоПходно  іcaіco би  се  спречила  његова  деГрадација  услсд  nродирања  оnасних  материја! Земњиште  треба  контролuсати  у  сісладу  са  Правилг-іиком  о  дозвоњсним  ісолwтинаја  опаснах  и  пітетних  материја  у  земњипіту  и  воДи  за  наводњавање  и  методама  Њиховог  испитивања  (,,Слу?кбени  глаСниіс број  23/94))Уредбом  О  граничвим  вредностима  загађујућих , Штетних  и  
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опасних  материја  у  земњишту  ( 1Сл.тласник  РС , бр.ЗО/18 и  64/19) ,одноеuо  у  складу  са  

прописима  који  регулишу  оВу  област. 

загађивач  земњипіта  који  испуплањем  опасних  и  ппетних  материја  загађује  

зеМлзиште , дужан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњиілта. 

Заулзене  отпадне  воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  

се  прихватити  гЈутем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  

течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  захтевима. 

На  околном  поњопривредном  земњишту  неопходно  је  контролисано  

примењивати  агротехничхе  мере  заштите  биња  (ограничити  улотребу  хемијских  

средстава  заштите  биња-пестициди , ђубрива). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  сггречила  

његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролиса  

у  складу  са  Гјравилником  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. Заштвта  ваздуха  

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. 

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  обухваћеном  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  прописима  који  регулишу  ову  

област. 

У  технолошком  процесу, неопходна  је  примена  савремених , чистијих  

технологија , које  ће  допривети  смањењу  аерозагађења . Поставњање  филтера  и  

посебних  система  за  пречишћавање  издувних  гасова, допринеће  смањењу  емисије  

загађујућих  материја  у  ваздух. 

Такођс  велики  извор  аерозагађења  је  саобраћај , с  обзиром  да  се  на  предметном  

простору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја, нарочито  теретног . Смањење  емисије  

сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постиhи  ће  се  коришћењем  квалитетнијег  горива  

(безоловног  горива  и  горива  са  додатком  адитива) 

Озелењавањем  ободних  делова  комплекса  пословања  обезбедиће  се  занјтита  од  

аерозагађења , утицаја  іірашине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заіптита  од  бухе  

настале  као  последица  кретања  теретног  саобраћаја . Врсте  за  озелењавање  треба  да  
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буду  из  Груле  отnорних  на  аерозатађење  са  израженом  санитарном  функдијом, под  условом  да  нс  припадају  групи  инвазивпих . 

Неопходно  је  успоставити  одговарајући  систем  управњања  отпадом , чиме  ће  се  спречити  настајање  дивл,их  депонuја  и  емисија  метана  у  ваздух . 

6.3. Заштита, уПапређеіLс  и  упрапњање  квалитсТог  вода  

3агптита  вода  оствариће  се  применом  одговарајућих  мера  уз  уважавање  следеће  законске  регулативе  

Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС  бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/1 8 и  95/1  8-др.закон), 

Уредбе  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), 
- Уредбе  о  Граничним  Вредностима  загађујућнх  материја  у  ПОВршиНским  и  подземним  Водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Слжбени  гласник  број  50/12), Односно  у  складу  са  Прописима  који  регулмшу  ову  област. 
Зауњене  атмосферсісе  Воде  са  манипулативних  површина, као  и  воде  од  прања  и  

одржавања  тих  површина  (паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  тек  ПОТОМ  испустити  у  реципијент . 
Санитарно ..фекапне  отпадне  Воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  

ісанализациону  мрежу, уз  попјтовање  )гслова  и  сагласности  надлежног  гсомуналног  
предузећа. Забрањено  је  испуштање  садржаја  септичких  јама  директно  у  канализационе  шахтове  и/или  отворене  канале. 

Техиолошке  воде  се  могу  Нспуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  код  загаивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошјсих  отпадних  
вода, тако  да  њихов  квалитет  задовол,ава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавНу  канаЛизију, а  пре  пречишћавања  на  Постројењу  за  пречuшћавање  отпадних  
вода, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  граннчним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 67/1 1, 48/12 и  /16). 

У  мелиорациони  канал  забрањено  је  испуштање  било  lсаквих  вода, осим  условно  
чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода  које  по  Уредби  о  класификацији  вода  ( Слуисбени  гласнијс  СРС ,број  5/68) обезбеђују  одр)кавање  H класе  вода  
воДопријемНјјса  и  које  по  Уредби  о  граничним  Вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , задовоњавају  прописане  вредности . 
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6.4. Запјтита  од  буке  

На  просгору  у  обухвату  плана  може  се  очекивати  повећан  ниво  буке, који  је  

проузрокован  радом  возила  на  манипулативним  интерним  саобраћајним  поврптинама , 

радом  производних  постројења , алн  и  постојањем  железничкс  пруге  са  јутозападне  

стране  обухваћеног  ггростора . 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  

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

акустичкој  зони  у  складу  са  Законом  о  запітити  од  буке  у  )кивотној  средини  

(,,Службени  гласник  Рс,,, бр. 36/09 и  38/10) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  

отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животау  средину. 

Формирањем  зелених  површииа  унутар  комплекса  посповања, дуж  

саобраћајница  и  пруге  знатно  ће  се  смањити  ниво  буке . 

6.5. 3аштІlта  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачсња  

Обавезно  је  успоставњање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

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

околине  ових  објеката , јсао  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  

изложености  јонизујућим  зрачењима. 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 

- извори  нискофреквентног  електромагнетског  поња, 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  поставњају  у  зонама  гговећане  

осетњивости , 

- природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, поједини  

грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  стаиовништва  оД  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  

услове  за  ефикасну  хсонтролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  

контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине. 

Потребноје : 

- сакупњање, складипЈтење , третман  и  одпагање  радиоактивног  отпада, 

- усггоставњање  система  управњања  квалитетом  мера  заштите  од  

јонизуј  ућих  зрачења, 
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- спречавање  неД03в0лен0г  промета  радиоактивног  и  нуiслеарног  материј  ала. 

Мере  заштите  оД  нејонизујућег  зрачења  обухватају : 

зрачењима  

- обезбеђивање  организационих , техничких , финансијских  и  других  услова  за  спровођење  запјтите  оД  нејонизујућих  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења, 
- означавање  изпора  нејонизујућих  зрачења  и  зоне  оласног  зрачења  на  прописан  начнн, 

- лримена  средстава  и  опреме  за  заштuту  од  нејонизујућих  зрачења  и  др. 
Ради  заtіјтите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходио  је  поштовати  

следећу  законску  регулативу : 

-3акон  о  радијационој  н  нуЈслеарној  сигурности  и  безбедности  ( Службени  
гласнuк  рс,ј, бр. 95/18), 

-3акон  о  заштити  од  нејонизујућнх  зрачења  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09) и  
-Правилник  о  гракицама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  ( Службсни  гласник  

РС , број  104/09). 

6.6. 3аштита  од  отладних  матернја  

Подизањем  нивоа  свести  у  смислу  одговорног  понашања  у  поступању  са  отпадом  
допрквеће  се  побоњшању  стања  животне  средине  

ОдЛагање  отпадака  на  местнма  која  нису  одређена  за  ту  намену  није  дозвоњено, 
јсао  н  одлагање  иНдустријсЈсих  отпадака  пре  Издвајања  отпадаІса  І(Oju ce могу  г(ористити  
као  сеl(уuдарне  сировине . Са  отпацима  се  мора  посТугіати  на  начин  којим  се  обезбеђује  
зпtтИта  ?Ісивотне  средш-іе  ОД  њиховог  Јдтетног  дејства, оргакизовано  сакупњање, 
искориліћење  отпада  и  подизање  степена  рециклаже  отпада  с  обзиром  да  је  рецикЛажа  
сада  на  ниском  ИИВО , І(ao u ефиІасно  уклањање  и  безбедно  одлагање , односно  
складнпјтење  отпадака. Неопходноје  класификовати  врсте  отпада  који  ће  сс  генерисати  
у  оквиру  nланираног  подручја: комуналЈти  чврст  отпад, индустријски  отпад, опасан  
отпад. 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  сІ(ладу  са  3аконом  о  
управњању  отпадом  ( Слу?кбени  гласник  РС , бр. 36/09, ЅЅ/10, 14/16 и  95/1 8-др.закон), 
Правилником  о  начину  складијлтења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Службени  гласиик  PCі,, број  92/ІО) и  Правилником  о  условuма  и  начину  сахупњања, 
складиштења  и  третмана  отпада  којн  се  Јсористи  іcao секундарна  сировина  илн  за  

отісривање  присуства  и  одређивање  нивоа  излагања  нејонизујућим  
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добијање  енсргије  ( Службени  гласник  РС 1 , број  98/10), односво  у  складу  са  ваЖем  

прописима  који  ретулишу  оВу  област.. 

Број, врста  посудс, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  

поврпіинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставЈЂање  посуда  за  

сакупњање  отпада  ( Службени  лист  Града  Flовог  СадаІ , бр. 19/2011, 7/2014). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоћс  ( ІСлужбени  лист  Града  Новог  садаІІ , 6р  

25/10, З7/0-исправка, З/11-исправка, 21/11,13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19), 

инвсститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  потребnс  документацијс  прибави  

сагласност  од  јадле)кког  ЈаВНОГ  комунлног  предузећа  іІчистоћаІІНови  Сад  о  потребном  

броју, врсти  и  мссту  за  поставњање  посуда. 

Овс  гтовршине  морају  испуњавати  све  хигијенске  условс  у  потледу  редовног  

чиіпћења , одржаВања, дезинфекције  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима  

комуиалног  предузсћа  задуженом  за  одношење  смећа! 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  некот  технолоніпог  

процеса, један  је  од  озбиЈЂних  складишних  u ekonoіnkux проблема. Да  би  сс  спречила  

нсконтролисана  инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  

испоштовати  све  законске  одредбе  о  травспорту  и  сісладиштењу  опасних  материја. 

6.7. Заштита  од  акцидената2  

Са  аспекта  вулnсрабнлности  за  све  објеісте  и  постројења  који  моту  бити  узрок  

удеса  јјј /ју  в  ІТ]HГ  нивоа  потребно  је  урадити  процену  ризuтса  и  сачинити  планове  

заштите. Проценом  је  потребно  обухватити  и  објекте  н  постројења  у  којима  је  могући  

ниво  удеса  1 и  11, при  чему  треба  обухватити  и  хазардна  својства  матсрија  у  процесу, 

- Удесје  догађај  као  unoje емисија , пожар  или  експлозија  који  вастанс  као  резултат  нсконтролисаног  
развоја  догађаја  током  рада  привредног  друцітва  и  другог  правног  лица  који  доводи  до  озбип,не  
опасностн  по  здравње  њуди  и  животну  срединуІ  одмах  или  одложено , унутар  или  изван  привредног  
друштва  и  другог  птравиог  лица, а  који  укзвучујеједну  или  висе  опасних  супстанци . 
- Рањивост  подразумева  карактеристике  и  околности  некс  заједнице , система  или  њене  вредности , којеје  
чине  осетл,иаом  на  последице  опасности . 
- Гlовредиви  објекатје  место  на  којем  звуди  живе, раде, окупњају  се  или  бораве: стамбени  објекти, 
школе, вртићн , тржни  центри, управне  зграде, индустријски  објеіпи, игралишта , паркинг  простори, 
рекреативне  поврпіине , паркови, спортски  терени, рске, језера, плаже  као  и  природва  добра! 
- Ризик  означава  комбинацију  вероватноће  да  ће  се  катастрофа  десити  у  одређеном  времснском  раздобњу  
н  са  одреГуеним  негативним  последицама . 
- Препенција - скуп  мера  и  активности  за  ублажавање  постојећик  ризика  као  и  смањење  ризuка  од  
настанка  нових  последица  катастрофе . 
- Процена  ризикаје  утврђивање  природс  и  степена  ризика  од  потенцијалне  окасности, стања  
угрожености  и  последица  које  могу  да  угрозе  живот  и  здравњс  њуди, животну  средину  и  материјална  и  
културна  добра.. 
- Третман  ризика  предстапња  начин  поступања  са  идентификованим , веома  високим  или  високим  
ризиком , у  смислу  утврђивања  активности  за  предузнмање  превентивних  мера  за  смањење  ризика  
одиоспо , припрему  за  спремност  и  оспособњапање  снага  и  субјеката  за  реаговање  у  заІІјтити  и  спасавању  
од  одређене  опасности  и  предузима  се  на  основу  процене  ризика  од  катастрофа . 
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као  и  концевтрације  од  значаја. Проценом  ризика  треба  да  се  идентпфикује  и  
квантифике  подручје  где  Потенцијално  може  доhи  До  настанка  хемијског  удеса  што  је  
значајав  Предуслов  за  адекватно  Планирањс  превенцијс , Припреме, реаговања  на  удес  и  санације  последица  (управњање  ризиком ). 

Ради  предузимања  Мера  за  спречавање  удеса  и  ограничавања  утицаја  тог  удеса, 
потребво  је  поштовати  одредбе  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  
Вавредним  ситуацијама ( Службени  гласник  РС , бр.З7/ 8), где  је  наведено  да  је  
nривредно  друцітво  и  друго  nравно  лице  дужно  да  прибави  сагласвост  надлежног  
министарства  на  израђен  и  доставњен  План  заштите  од  удеса  у  складу  са  Правклником  
о  врсти  и  КОличЈ{ни  опасних  супставци  на  освову  ІCOjux ce сачињава  план  заштите  од  
удеса  ( Сл.гласш{к  РС  бр.34119) и  гіравилнику  о  начину  израде  и  садржају  плана  
задЈтите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , бр. 41/19). 

Грал  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  угрожености  од  елементарних  
непогода  и  других  весрећа, па  је  неопходно , да  уколико  се  предвиђају  објекти  
привредног  друштва  и  другог  правног  лица  којс  обавња  акІивности  у  којима  је  
присутна  или  може  бити  прису-гва  једна  или  више  опасних  материја  у  прописаним  
количинама , које  управња  објектима  специфичне  делатности  са  аспекта  повишеног  
ризика  по  живот  и  здравње  њуди  од  весрећа  и  терористичких  аіпивности , обрати  
посебна  пажња  на  опасности  приликом  којих  би  евептуално  дошло  до  ослобађања  
опасвих  материја  и  угрожавања  становништва , Материјалних  добара  и  животне  
средине. 

6.8. 3аштита  прирОДних  Добај)а  

Покрајински  завод  за  запітиту  природе  утврдно  је  услове  заштите  природе : 

1. У  складу  са  просторним  Могућвостима  неопходно  је  очување /подизање  
затптитног  зеленила  унутар  обухваћеног  простора, као  и  на  граничиом  
делу  према  околним  просторним  садржајима . Сагласно  потребама  
запітите  биодиверзитета ван  заштиђених  подручја, неопходно  је  
повезивање  заленила  у  оквиру  изграђених  површина  са  вегетационим  
целивама  еколошки  значајиих  Подручја. Проценат  уређевих  зелених  
поврпина  треба  да  износи  најмање  3О% укупне  површине  парцеле, 

сагласно  потребама  очувања  станипіта  заштићених  и  строго  заштићених  

дивњих  врста  (најближе  NЅАОб), а  у  складу  са  планом  генералне  
регулације  насењеног  места  Фуrот  (,,Службени  ЛиСТ  Града  Новог  Сада , 
бр. 14115 и 21117). 

У  појасу  од  200 п  од  стапицјта  NЅАОб ; 
-примевити  одговарајућа  решења  заштите  природних  и  блиско  природних  делова  

станишта  од  уrицаја  светлости ; смањена  висина  светлосвих  тела, усмереност  
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светлосног  спектра  на  најосетЈЂивијим  локацијама , ограничавање  трајања  осветњења  на  

прву  полоВину  нођи  и  сл; применити  засторе  којима  се  спречава  раскпање  светлости  

према  небу, односно  према  подручјима  еколошке  мреже; 

-применити  одговарајуђа  планска  и  грађевинско -техничІса  рсліења  за  смањење  

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

растојању  од  станипіта, одговарајући  распоред  објеката  или  примена  заштитних  

баријера  према  осетзњивом  простору , избор  опреме  која  смитује  мањи  ниво  буке; 

-резервисати  простор  за  појас  заштитвот  зејіенила  на  лоісацијама  на  којима  се  

најефиІсасније  смањује  утицај  осветњења  и  ширења  буке; 

-услов  за  изградњу  укопаНих  складишта  је  да  сс  њихово  дно  налази  изнад  коте  

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

обезбеђује  спречавање  емисије  загађујућих  материја  у  околни  простор ; 

У  појасу  од  500 м  од  станишта NЅАОб: 

-забрањују  се  планска  решења  којима  се  наруптавају  каратстеристике  

хидролошког  режима  од  којих  зависи  фушсционалност  ісоридора  и  опставак  врста  и  

станишних  типова; 

-за  озелењавање  није  дозвоњена  примена  инвазивних  врста. 

Применити  грађевинсјсо -техничке  мере  за  потребе  смањења  емисије  честичних  
материја  и  испарЈЂивих  једињења, у  сгсладу  са  захтевима  Уредбе  о  граничним  
врсдвостима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  ( іслужбеви  гласник  РС , бр. 71/10, 

6/1 н  48/12). 

Управњање  отпадним  материјама  као  алтернативним  енсргентима  вршити  

сагласно  одрсдбама  Правилннка  о  условима  и  начину  сакупњања, трансгіорта , 

складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секупдарна  сировина  или  за  
добијање  енергије  ( Службеви  гласник  РСП,  бр.98/lО) и  др. сродних  захонских  аката. 

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

геолошка  и  палсонтолошка  доісумента  (фосили, минералн , кристали  и  др.)  која  би  могла  

представзњати  заштићену  нриродну  вредност, налазач  је  дужан  да  налаз  пријави  

надле)Існом  Министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана  проналаска , и  предузме  мере  
заштите  од  униіuтења, 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/].8-др.закон). 

6.9. 3аштита  културпих  добара  

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

културних  добркма  (,,Слуісбени  гласНик  РС , бр.  71/94, 52/11 - др. закон  и  99/11 
- др. 

закон  и  6/20 др.закон), ујсолико  приликом  извођења  земњаних  радова, унутар  целог  

обухвата  плана, ваиђу  ва  археолоіЈжо  І-Іалазиште  или  археолоштсе  предмете, одмах  без  
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одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  Положају  у  којем  су  пропађени  и  да  одмах  о  налазу  обавесте  3авод  за  злітну  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.10. Занјтита  зелеиила  и  заштита  зелеЈ lијјом  

У  зони  намењеној  пословању, зеленијјо  ће  имати  улогу  изолације  главних  
административних  и  јавних  објеката  и  главних  пешачких  праваца . Зелени  појас  је  важно  формнрати  у  функцији  заnјтитс  и  ради  одвајања  појединих  делова  у  оквиру  
Комплекса. Може  бити  заснован  у  слободном  пејзажном  стилу  или  сачињен  од  стабала  
поСтавених  у  редове  различите  слратности. Оградс  комплекса  је  могуће  маскирати  
Садњом  пузавица, али  обратити  лажњу  да  не  омстају  рад  фабричке  контроле. 

Улазне  праВце  и  прилазе  у  објектс  обогатити  партерним  уређењем . У  
комплексима  фабрика  са  горивим  материјама, сао  и  око  зграда  од  запајЋивог  материјала  
не  треба  садити  четинаре  (нарочито  бор). При  поставлању  високог  растиња  треба  
водити  рачуна  о  безбедности  унутрапіј-г,сг  саобраћаја, изласцима  из  хала, раскрсницама , 
крнвинама  путева, манипуЛативним  површинама  И  СЛ! 

Комплекси  величине  до  1 ha треба  да  имају  минимално  20% зелених  површина, 
Величине  1-5 ћа  25%, а  већи, преко  5 ћа, ЗО-50% зелених  поnршина. Начин  и  уређење  
зелених  поврЈnииа  зависн  од  структуре  тсрена, као  и  од  фуикције  u nono)Іcaja објеката. 

6.11. Услови  за  изградњу  саобраћајних  повріаина  

За  изградњу  нових  н  реісонструјсцију  постојећих  саобраћајних  површина  
обавезно  је  попјтовање  свих  прописа  Јсоји  регулишу  ову  област. 

приликом  изградње  саобраћајних  површина  мора  се  попітовати  
Правилнuк  о  техничким  стандардима  плаиирања, пројеістовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  Јсрстање  и  присјуп  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Службени  гласниіс  Рс,,, број  22/15) који  ближе  прописује  техничке  
стандарде  приступачности  којима  се  обезбеђује  несметано  ісретање  деце, старих , особа  
са  оте?каним  кретањем  и  особа  са  инвалидитетом , разрађују  урбанистичко -технички  
условu за  планирање  простора  јавних, саобраћајних  и  пешачких  површина, прилаза  до  
објеката  и  пројејстовање  објеката  (стамбених, објеiсата  за  јавно  корипјћење  и  др.), као  и  
посебних  уређаја  у  њима; поред  претходно  наведеног  правилниІса  треба  узети  обзир  и  
сРпс  У.А9. 201-206 који  се  односе  иа  лросторне  потребе  инвалида  у  зградама  и  
околини; 

- Прилкісом  израде  пројеІстне  документације  могуће  је  кориговање  трасе  
саобраћајних  поврпіина  од  решења  пршсазаuом  у  графичтсим  приказима  и  
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карајстеристичним  попречним  профилима  улица, уколико  ортан  надлежан  за  

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

постоје  оправдачи  разлози  (очување  постојећег  квалитетвог  растиња, подземне  и  

надземне  инфраструктуре  и  сл!). Наведене  интервенције  могуће  су  исгсњучuво  у  оквиру  

постојећих  и  планираних  јавних  поврптина. Сва  одступања  од  планскот  решења  морају  

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

- Не  условалава  се  формирање  потпуне  грађевинске  парцеле  за  регулацију  

улица  ради  реализације  појединачних  садржаја  унутар  профила. Могућа  је  фазна  

реализациј  а. 

- минимална  ширина  тротоара  за  један  смер  кретања  пешака  је  1 пі, а  за  

двосмерно  1,6 in; 

по  правилу, врши  се  оДВајање  пешачког  од  колсlсог  саобраћаја; раздвајање  

се  врши  применом  зашгитног  зелеиог  појаса, или, где  то  није  могуће, предвидети  

заштитне  огl)аде; 

- препорука  је  да  се  тротоари  и  паркиизи  изводе  од  монтажних  бетонских  

елемената  или  плоча  іcojc могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  

обележавања  различитих  намеuа  саобраћајншс  површина; поред  облиісовног  и  

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

водова  (инсталација); 

паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. ,,перфорираннм  плочама , 

,,префабрикованим  таијсостеним  пластичним , или  сличним  елементима  који  

обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довол,не  за  наво)ісење  возила  и  истовремено  

омогућавају  одрпсавање  виског  растиња; изградњу  паркинга  извртпити  у  складу  са  

СРПС  У.С4.234:2005 којим  су  дефинисаве  мере  и  начин  обележавања  места  за  

парісирање  за  различите  врсте  паркирања; 

Паркирање  возила  за  потребе  делатности  и  запослених  обезбеђује  се  на  

грађевинској  парцелu изваи  поврпіине  јавног  пута, у  складу  са  потрсбама  будућих  

садр)і(аја; 

Правнла  уређења  и  лравила  грађења  железничке  инфраструктуре  

При  изради  предметног  Плана, објекте  планирати  на  растојању  већем  од  

25 гн  мерено  управно  на  осу  гсрајњег  колосека  предметне  желсзничке  пруге. 

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

konoceіca, не  могу  се  планирати  објеісти  у  ісојима  се  производе  експлозивна  средства  

или  складипгге  ексnлозивви  производи  и  други  слични  објеiсти. 

- Планиранн  објекти  не  смеју  својом  изградњом  нити 
 експлоатацијом  

угрозити  безбедност  одвијања  железничког  саобраћаја . 
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Размак  између  железни tже  пруге  и  пута  мора  бити  ТОЛиКИ  да  се  између  њих  могу  поставити  сви  урсђаји  и  постројења  потребни  за  обавЈЂање  саобраћаја  на  пуТу  и  прузи, с  тим  да  Нзноси  најмање  8 Метара  мерено  управјго  на  осовину  најближет  колосека  станице  до  најближе  тачјсе  горњег  строја  пута. 

У  инфраструктурном  појасу  ие  планирати  формирање  депонија  отпадних  материјала  iсао  ни  трасе  Инсталација  за  одвођсњс  површинских  и  отпадких  вода  тако  да  воде  іca трупу  ?Іселезничке  пруге. 

- Могуће  је  планирати  уређење  зелевих  површина  у  коридору  пругс, прИ  
1-іему  трсба  ВоДити  рачуна  да  висојсо  растиње  Мора  бити  на  растојању  већем  од  10 метара  у  одпосу  на  СПОЈЂиу  ивицу  пружног  појаса. 

- У  инфраструктурном  појасу  не  планирати  постаВњањс  зНакова, извора  jaіce светлости  или  било  Іcojux прсдмета  И  справа  којс  бојом, обликом  Или  светлошћу  могу  смањити  видњивост  железничк  сигнала  или  тсоји  могу  довести  у  забуну  радникс  у  вези  значења  сигналних  знакова. 

Уісртптај  водовода, канализације, продутстовода  и  других  цевовода  са  железкичком  пругом  је  могуће  планирати  под  углом  од  90°, а  изузетно  се  може  планирати  под  углом  не  мањи  од  6О°. дубина  уІсопавања  испод  )т(елезничке  пруге  мора  износити  минимум  1,80 м, мерево  од  iсоте  горње  ивицс  прага  до  ісоте  горње  ивНце  заіnтитне  цеви  цевовода  (продуктовода ). 

- На  осиову  Закона  о  планнрању  и  изградњи  (Службени  гласник  РС  број  
72/09, 8 l/09-нсправка, 64/10-Ус, 24/1 1, 12 1/12, 42/1З-УС, 50/12-УС, 98/I3-Ус, 132/ ј  4, 
145/14 и  83/18) Инфраструктура  железвице  србијеі  а.д. као  имапацјавних  овлашћења, има  обавезу  утврђивања  услова  за  изградњу  објеiсата, односно  издавање  лоЈсацијских  услова, грађевинсјсе  и  употребне  дозволе, услова  за  прикјвучење  на  иифраструктурну  мрежу, као  и  за  улис  права  Својине  на  изграђеном  објеісту . У  складу  са  тим, сви  елементи  за  изградњу  објеісата, Друмских  саобраћајница  као  и  за  свајси  Продор  
комуналне  инфраструјстуре  кроз  труп  )іселезличјсе  пруге  (цевовод, гасовод, оптичјси  и  
елеЈстроенергетски  каблолии  друго) ће  бити  дефинисани  у  оквиру  посебних  Техничісих  
услова  Инфраструктура  железиице  СрбијетІ  а.д. ісроз  обједињену  гіроцедуру . 

6.12. Мере  заштите  у  области  воднс  инфраструктуре  

6.12.1. Сиабдевањс  водом  

Изградњом  планиране  водоводве  Mpc?Іce na простору  гдс  она  тренугно  не  постоји , Обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квантитет  снабдевања  водом, са  могућноцјГіу  дале  надоградње . 
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6,12.2. Одвођење  отладних  и  атмосферсхсих  вода  

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

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

надоградње . 

6.13. Мере  заштпте  у  објхасти  енергетске  инфраструктуре  
и  електронских  комуннкација  

6.13.1. Електроенергетски  снстем  

Тотсом  изградње  електроенергстског  вода  долази  до  трснутне  деградације  

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

вода. Неопходно  је  због  тога, Прилиісом  поставњања  вода, уКопавање  ВШИТИ  у  рОв, / 

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

6.13.2. СиСТеМ  снабдевања  топлоТаом  енергијом  

ToІ(oM изградње  гасовода  долази  до  тренутнс  деградације  земњишта  услед  

ископа  или  до  евентуалне  сече  расгиња  на  дсоницама  проласка  трасе. Неопходно  је  

због  тога, приликом  поставњања  гасовода, укопавање  врјлити  у  рОВ, у  што  већој  мери  

ручно, чиме  ће  се  зашгитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења. При  изградњи  

мерно-регулационих  гасних  станица  (МРС) формира  се  заШтитва  мрежа  или  ограда  око  

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

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

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

6.13.3. Електронсхсс  комуникације  

У  току  експлоатације  водова  електронсІсИх  комуникација  нема  негативног  

утицаја  на  )ІСИВОТН  средину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремене  деградације  

земњиппа  која  се  неутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  

зеМЈЂиІлтеМ . 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕВА  УТИЦАЈА  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕдіH{У  НА  НИЖHМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖHВОТІІУ  СРЕДИHУ  

Према  члану  16. закона  о  стратешкој  процени  утицаја, Извештај  о  стратешкој  

процени  садржи  разрађене  смервице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијсісим  

нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  процена  и  

процеиу  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспекте  заштите  )гсивотне  

41 



срединс  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  )Јсивотну  средпну  лланова  и  Програма  Нижсг  хијерархијског  Нивоа. 

Ако  јс  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијске  структуре, стратеЈлка  процена  утицаја  Ј-та  ?кивоТну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  стратепіке  процене  утицаја  на  )Ісивотну  средину  плана  или  програма  Buuіer хијерархијског  нивоа. 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана)  утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  ?гсивотие  средине, а  за  пројекте  који  Могу  имати  
утицаја  на  животну  средиНу  у  складу  са  Закоиом  о  процени  утицаја  на  ?І(ивотну  средину  и  Уредбом  о  утврђиван)у  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројската  за  које  се  моисс  захтевати  процена  утицаја  на  ?ІСИВоТну  средину, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Студију  процене  утицаја  за  постојећс  и  планиране  садржаје  тре6а  радиТи  са  
цилем  да  сс  прикупе  лодаци  и  предвиде  утицаји  на  здравње  њуди, флору  и  фауну, 
земњипЈте, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  СВИХ  
чинилаца  на  сваком  од  наведених  објеІСата, као  и  мере  којима  се  штетнИ  утицаји  могу  
сгLречити, сМањиТи  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЂЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  Току  СПРОВОЂЕЊА  ПЛАHА  (МОНИТОРИНГ ) 

Успоставњање  система  праћења  компонената  животне  средИне, је  део  стратешког  определења  у  очувању  Изузетних  природних  и  културно -историјских  вредностu природног  добра, уз  одрисиво  коринћење  обновњивих  природних  ресурса. Због  тога  израда  катастра  загађивача  на  Територији  опінтине  и  разВој  Монuториuг  система  представња  један  од  лриоритета  запЈтuте  ?кивотне  средине. Резултати  мониторинга  на  најбоњи  начин  осликавају  Промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  u тестирања  исправности  утврђених  програМа  зтптите  и  развоја. 
Према  члаву  69. 3акона  о  зајпткти  жнвотне  Средине  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-.др. закон, 72/09-др.закон, 43/1 1-УС, 14/16, 76/ і  8 и  95/1 Ѕ-др.закон), цнњеви  Програма  праћења  стања  ?кивотне  средине  су: 

- обезбеђење  мониторинга ; 
- дефинисање  садр)кине  И  Начина  вріпења  мониторинга ; 
- одређивање  овлаілћених  ортанизација  за  обавњање  мониторинга ; 
- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 
- успоставњање  ииформационог  система  в  дсфинисање  начина  доставјЂања  

података  у  цињу  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  
- увођење  обавезс  извештавања  о  стању  животие  средине  према  прописаном  садр)ісају  извсnітаја  о  стању  Јсивотне  средине . 

Основни  параМетри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  обуквате  главне  компоненте  )кивотне  средине: 
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земњиште, 
- воду, 
- ваздух , 
- буку. 

Поред  праћења  ових  основних  параметара  животне  средине, прате  се  и  други  
параметри  који  указују  на  квалитет  животне  средине , нпр. мониторинт  отпада. 

У  цињу  свеобухватнот  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савремена  
мрежа  ІcoJa одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  запітита  
животне  средине  веома  важан  сегмент  нашег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Мониторпнг  земњијдта   
Активности  на  мониторингу  квалитета  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана  

подразумевају  праћење  стања  и  промена  у  оквиру  следећих  параметара  земњишта: 

- физичко -хемијске  карактерпстике  (механички  састав,киселост, садржај  
хумуса, садр)Ісај  укупног  азота, садржај  калијума  и  фосфора  и  гсалцијума . 
Садржај  миісроелемената : манган, гвожђе, бакар  и  цинк). 3а  поседе  око  
индустријских  зона  испитују  се  и  nрисуство  штетних  материја; кадмијум , 
кобалт, Никл, арсен, хром, олово, жива, као  и  садржај  специфичхих  
органсЈсих  полутаната(угњоводоници , тіестициди , мииерална  уња) 

- микробиолоппсе  ісараістеристике  (садржај  и  бројност  врста). 
Праћење  параметара  ісвалитета  земњишта  је  неопходно  вршити  у  континуитету  

дуги  низ  година, на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидентка  угроженост  
параметара  стања  животне  средине. 

Контролу  квалитета  земњи nіта  лотребно  је  спроводити  у  складу  са  Законом  о  
заштити  јсивотне  средине  ( 1 Слуісбсни  гласкик  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-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  ( Службени  гласник  РС1 , бр.  23/94) и  Уредбом  о  
граничним  вредностнма  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  зсмњидіту  
( Сл.гласник  РС , бр.ЗО/18 и  64/19) 

МонитоІ)Цнт  воде   
Мониторинг  вода  врши  се  у  складу  са  Законом  о  запітитu животне  средине  

( Сјіуісбеки  гласник  РС,I , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.заісон,  72/09-др.захон, 43/11-УС, 
14/16, 76/18 и  95/18-др.закон), 3ахоном  о  водама  ( Службени  гласнuк  РС , бр.  30/10, 
93/12, 101/16, 95/18, 95/1Ѕ-др.закон), Правилнихом  о  параметрима  еколошког  и  
хемијског  статуса  површинских  вода  и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  
статуса  подземних  вода  ( 1Слу)гсбени  гласншс  РС , бр.  74/1 1) и  др.  подзаконским  актима. 

Испитују  се  следећu nараметри : температура  водс, температура  ваздуха  (на  
терену), боја, мирис, видњиве  матсрије , рН, укупне  суве  материје, жарени  остатаіс , 
губитак  )Ісарсњем , суспендоване  материје, таложне  материје, НРК, ВРК5 
(хомогенизован  узорак), ВРК5 (филтрираі{ узорак), амонијак, нитрати, уња  
(угњенотетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожl)е, феноли, 

детерџенти  (као  алкuлбензол  сулфонат), натријум , укупни  фосфор, укулни  азот, 
калијум , електропроводњивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  мерења  трсба  да  nocny іce за  санацију  стања, а  база  податагса  за  
прорачуне  пројектовања  система  за  nречиінћавање  отпадних  вода, као  и  за  
информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области . 
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МОНнТОрнНГ  ваздуха  
Мониторннг  треба  да  се  врши  ради  процене  аерозагађења  на  основу  мерених  или  продењених  лодатака  и  добијања  информација  о  загађујућнм  материјама , које  доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  у  нсПосредној  близини  извора  загађења. На  Основу  добијених  резултата  мониторинга  процењује  се  квалитет  ваздуха, анализирају  фактори  који  су  утицали  на  загађење  и, где  је  то  потребно , дефинипіу  се  мере  које  Доприносе  достизању  одговарајућет  квалитета  амбијекталнот  ваздуха  на  локалном  нивоу  
Контролу  квалитета  ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  прво  изврши  идентификација  евих  могућих  прмсутних  полутаната . Након  идентификације  присутних  Полутаната , потребно  је  организовати  систематско  испитивање  квалитета  ваздуха, мерењем  концентрације  присутних  загађујућих  Материја!  Праћење  и  контрола  ваздуха  на  предметном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  загптити  ваздуха  ( 1Слу)кбени  гласник  РС , бр. 36/09, 10/13, 26/21 -Др.закон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  хсвалитета  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13) и  др.подзаконсјсим  актима. 

Моииториuг  бујсе  
Праћење  нивоа  6уіс  неопходно  је  извршити  у  складу  са  Законом  о  заглтити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10), Правилником  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  бујсе  ( Службени  гласиик  РС , бр. 72/1 0) и  др.Подзакогјским  актј{ма  из  ове  области. 

Мониторинг  отпада  
Мониторинг  отпада  треба  врпіити  ради  изналажења  оптималних  варијанти  за  решавање  санације  насталог  отпада. 
У  цињу  правилног  управњања  Отпадом  неопходно  је  идентифиІ(овати  све  врсте  Отпадних  матернја  које  ће  се  генернсати  и  класификовати  према  пореклу  (опасан  отпад, комунални  чврст  отпад, иидустријски  отпад). Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  3аконом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 3 6/09, 88/10, 14/16 и  95/l З-др.заісон) и  осталим  подзаконским  аістима. 

Предвиање  аромена  параметара  квалитета  животне  средине  на  подруtіју  плана  

На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  жнвотне  средине, могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  мере  за  санацију  и  рекултивацију . 
Подаци  о  стау  и  квалитету  жиізотие  средине  првенствено  треба  да  буду  усмерени  на  формирање  информационих  освова  за  фунісционисање  сНстема, што  значи  планираІ-іо  и  пермалентно  формирање  заnиса  у  бази  податајса  система  о  измереним  и  утВрђСним  вредностима  параЈетара  квалитета  свих  елеМената  )кивотне  средине . 

Припрема  и  извођеие  превентивних  активности  заштите  ЖНвотнс  средине  

Превентивне  активности  на  заштити  животне  средине  се  припремају  и  извршавају  на  основу  предвиђања  промена  стања  )Ісивотне  средине, и  посредно , на  основу  аиализе  стања  и  квалитета  >кПвотне  средине . Припреме  и  извођење  превентuвних  актнвности  на  заппити  )тсивотне  средине  треба  да  обухватају : 
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- оператиЕни  план  превентивних  активНооти  заштите  животне  СРедИНС, 

- израду  планова  превентивног  деловања  на  појединачиим  
локалитетима , 

- израду  планова  потребних  ресурса  за  планираие  
превентивне  активности  на  

заштити  )КИВОТНС  средвне, 

- припрему  неолходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивних  

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

и  

контролу  квалитста  извршених  поступака  на  заштити  животне  срсдине . 

9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕІ{Е  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  

процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема , предлога  решења  за  

спречавањс  и  ублажавање , односно  предлога  мсра  запггИТе  живОТне  средине  у  свиМ  

фазама  израде  и  опровођсња  планског  документа . Методологија  сс  базира  на  

поштовању  Закова  о  заштити  животнс  средине, а  прс  свсга  Закона  о  стратешкој  

процсни  угицаја  на  животну  средину  ( Службсни  гдасник  PCt, бр. 135/04 и  88/10). 

Еудући  да  су  досадашња  искуства  недовоњна  у  примени  стратенлсе  процене  

предстоји  решавање  бројних  проблеМа. У  досадашњој  пракси  стратешке  процене  

планова  присутна  су  два  приступа: 

1) технички ; који  представња  проширење  методологије  гіроцене  утицаја  

пројската  На  планове  и  програме  где  није  лроблем  применитн  прикціпте  за  ЕІА  

(процену  утицаја  на  животну  средину), 

2) планерски : који  захтева  битно  другачију  методологију  uз  следећих  

ра3л0га  
- планови  су  знатно  сложенији  оД  пројеката, баве  се  стратешкнм  питањима  

и  имају  мање  детајЂних  информација  о  животној  средини, 

- планови  се  заснивају  на  концепту  одр)киВОГ  развоја  и  у  већој  мери  поред  

еколошкиХ  обухватају  друштвена  и  економска  питања, 

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

планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  математичке  методе, 

- при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  нарочито  

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

учесницима  процеса  процене. 

Због  наведсних  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешћс  

експертсІ(е  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници , матрице, 

мултИкритеријална  анализа, просТорна  анализа, ЅWOT анализа, делфи  метода, 

оцењивањс  ејсолопіког  каnацитета, аназјиза  ланца  узрочно-последичних  веза, процена  

повредивости , процена  ризика  итд. 
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І(ао  резултанта  примене  било  које  методе  појавјвују  се  матрице  којиМа  се  испитују  промене  које  би  изазвала  иМплементија  плана  и  изабраних  варијанти  (укЈЂучујуІи  и  ону  да  се  план  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставњањем  Односа  између  цијвева  плана, Планских  рсглсња  И  Цињева  стратегдке  процеј  са  одговарајуђим  индикаторима  

У  овој  стратешкој  процени  Примсњена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  развијана  и  допуњавава  у  последњих  неколшсо  година и  која  је  углавном  у  сагласности  са  новији  приступима  и  упутствима  за  израду  стратешке  Процене  у  Европској  Унији. 

Оппјти  методолошгси  постулак  који  се  користи  приликом  израде  стратеідке  процсне  и  припреме  Извепітаја  о  стратсшкој  Процени  састоји  се  из  неколијсо  фаза, и  то: 

Дефинисање  садржаја  
стратешісс  процене  — ѕcreenіng 

дефинисање  обима  стратешке  
гіроцеве- ѕсорілg фаза  

дефинисање  кЈЂучниХ  (битних) 
Промена  

+ 
Гјроцена  у  ужсм  смислу  

Предвиђање  (сагледавање ) 
последица  

Одрсђиван,с  мсра  

Контрола  и  ревИзија  

Имплементација  
Стојановић  Б. , Процена  ) ицаја  на  ?кивОтнусреиу  и  услови  за  заштиту  и  унапређење  ?киаотне  средин; Секторски  прилог  за  ,,Генераіни  план  Приштнне , ИАУС, 1996 Стојановић  Е., Управање  животном  среднном  у  просторном  н  урбанистичком  планирању  Стање  и  перспектив; у  монографији  Іновији  приступи  и  искуства  у  Планирању , ИАУС, 2002, стр.І  19-140 Стојановић  Б., Н. Спасић, Критички  осврт  на  Примену  заісона  о  ратешкој  процени  ицаја  на  животну  средину  у  Просторном  и  урбаннстичісом  лланирању, ИЗГРАДЊА , Бр.1, 2006, стр. 5- 1 1 A Ѕource Book on Ѕtrategі c Envі ronnі ental Aѕѕeѕѕment ofTranѕport јпаѕtгцсtнге  Planѕ  and Programѕ, European Cotnnі iѕіon DG TREN, Bnіѕѕeіѕ, October 2005 

46 



Анализнрајући  поступаlс  израде  Извеплаја, може  се  закњучити  да  се  он  састоји, и3 

чеТирH основне  фазе: 
полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 

процена  могућих  утицаја  на  животну  средину, 

мере  заштите  животне  средине, 
програм  праћења  стања  животне  срсдине. 

Не  улазећи  у  детавније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  

свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  ве  сме  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  )КИВОТНС  средине . 

ј4звеілтај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израдС  Плана  детаЈвне  регулације  

зоне  мале  привреде  у  Футогу. Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  

обезбеђењем  учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратеіпхој  процени  пре  

упућивања  захтева  за  добијање  сагласности  на  ј4звештај  о  стратешкој  процени. 

Тешкоће  При  взради  Стратешке  процене  утицаја  ла  животну  средину  
У  процесу  израде  Стратеіпке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоhе  хсоје  би  угицале  на  ток  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  прсдмстног  flлана  на  )кивОТГ-іу  средину. За  оцену  стања  животне  средине  
извршена  је  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  
nодручја, услова  надлежних  институција , природних  тсарактеристиіса , јсао  и  друге  
доступне  документациј  е. 

У  поступісу  израде  Извештаја, успоставњена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама , овлашћеним  иnституцијама  и  надле)існим  органом  за  
nослове  заштите  )КИВОТНС  средине. 

Уочене  тешІсоће , значајне  за  квалитетну  процену  стања  животне  средине  и  гок  

процене  утицај  а  стратешісог  карактера  су: 
- непостојање  јединствене  метОдологије  за  израду  Стратешке  процене  

утицаја  ва  ЖИВОТН  средину, 
- непостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  животне  средине  на  

простору  у  обухвату  плана, па  су  сходно  ТОМС  корипіћеии  подаци  за  
мониторинг  са  најближих  мерних  места, који  не  гГредставЈЂају  прапу  слику  
стања  )кивотне  средине  предметног  простора. 

10. ЗАКЈБУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  процена  утицаја  Плана  детаЈЂне  регулације  зоне  мале  привреде  у  

Футогу  на  животну  средину  урађена  је  у  поступісу  израде  Плана  детањне  регулације  

зоне  мале  привреде  у  Футогу, на  основу  Решења  о  изради  стратекже  процене  утицаја  на  

жввотну  средиГ-гу, 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  поглаву  и  сатласна  је  са  

претпоставІсама  іcoje cy дефннисане  у  оквиру  Закона  о  сТратешкој  проценИ  утицаја  на  

?јсивотну  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешхој  процени  

утицај  а. 
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Могуће  еЈсолопјко  огперећење  жиВотне  средине  зависи  од  реализације  планираних  делатности , технологија  пронзводње, режима  коришћења  простоа  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. 
На  основу  анализе  постојећих  намсна, комуналне  ОПРСМЈЋсНОСТи  простора  плана, успоставњеног  мониторинга  )Ісивотне  средине  на  подручју  Града  ј-јовог  Сада  и  лланираних  аісгиввости  процењени  су  утицаји  на  ваздух , земњиште , површвнске  и  Подземке  Воде  и  утврђене  су  мере  заштите. 

Проnисане  мере  заштите  животне  средине  односе  се  на  укупан  Простор  и  непосредно  окру?г(ење, на  постојеће  и  пјханиране  аістивности  и  мере  загптите  ?киВотне  средине  које  се  односе  на  укулну  инфраструктуру . 

Мањи  негативни  утицајл  које  је  могуће  очекивати  реализацијом  планских  репЈења  су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размера . Да  би  се  оваквн  утицаји  свели  у  оквире  тсоји  неће  оптеретити  Ісапацитете  простора, потребноје  спроводити  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативвих  утицаја  nлана  на  животну  средину. 
Планско  решење  усаглашено  је  са  достаВњеним  условима  надлежних  

институција . 

11. КОРИГЛЋЕНА  ДОКУМЕНТАЦиЈА  

ГјРОПИСи: 

- Закон  о  заштити  )јсиВотне  средине  (,,Слуисбенк  гласнИк  РС , бр. 135/04, 36/09, 
36109-др. закон , 72/09-др. закон, 43111-уС , 14/16, 76/1 8 и  95/1 8,95/1 $), 
3аісон  о  стратешкој  процени  утидаја  на  животну  средину  (,,Службени  гјЈасник  РС  
бр. 135/04 и  88/10), 
3акон  о  плавирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09 нсправка, 
64/10 одлука  уС, 24/11, 121/12, 42/13 

- одлука  уС, 50/13 одлука  УС, 9 8 /13 
одлуlса  уС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/I9-др.закон  и  9/20), 
Закон  о  јавним  путевима  (ІІСлужбенн  гласник  Републике  србије i, бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и  104/13), 
Закон  о  процени  утицаја  на  )кивотну  средину  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09), 

Закон  о  стратешјсој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10), 
Уредба  о  утврђивању  Листе  Пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 1 14/08), 
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- Правилник  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штстних  материја  у  земњишту  и  

Води  за  наводњавањс  и  методама  њиховог  испитивања 
 (tІслужбени  гласник  РС , бр. 

23/94), 
Урсдбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  матсрија  у  

земњишТу  ( Ісл.гласник  РС , бр.ЗО/18 и  64/19), 

Закоіј  о  интегрисаном  спречавању  и  контроли  загађивања  животне  средине  

( Службени  гласникРС , број  135/04 и  25/15), 

Закон  о  поњопривредном  земњишту  ( Службени  гласник  РСн, бр.62/Об, 65/08, 41/09, 

112/15 и  80/17), 

Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  бсзбедности  ( Службени  гласник  

РСІј , број  95/18 и  10/19) 
закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  PCІІ ,  број  36/09), 

Правилниіс  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 104/09), 

Закон  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  ( Службени  гланик  РС , број  36/09), 

Правилник  о  вачину  складиіптења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  

( Службени  гласник  РС , број  92/10), 

Закон  о  заштити  ваздуха  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 10/13), 

Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ваздух  (,,Слу)кбени  гласник  
РС

, бр. 71/10 и  6/11), 

- Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  из  

постројења  за  сагоревање  (,,Слуісбени  гласник  
РС

, бр. 6/16), 

Урсдба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  

гласникРС , бр. 11/10,75/10, 63/13), 

Правилник  о  садржини  политиІсе  превенције  удеса  и  садрисини  и  методологији  
израде  извеіnтаја  о  безбсдности  и  плана  заштите  од  удеса  (,,Службсни  гласник  РС , бр. 

41/10), 
- 3акон  О  Водама  ( 1Службени  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18- 

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

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

Урсдба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  

водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр. 

50/2), 

Уредбра  о  граничним  вредностима  емисије  приоритетних  и  приоритетниХ  хазардних  

супрстанци  које  загађују  повріпинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  

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

Заісон  о  цевоводном  транспорту  гасовитих  и  течних  угњоводоника  и  дистрибуције  
гасовитих  угњоводоника  (,,Службени  гласниіс  

РС
, бр. 104/09), 

Правилник  о  начину  одређивања  и  одрисавања  зона  санитарне  запітите  изворипЈта  

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

Закои  о  занјтити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 

88/10), 
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ГЈравилник  о  методама  Мерења  буке, садржини  и  обиму  извепиаја  о  мерсњу  буке  ( Службени  Гласнкј  Рс  бр. 72/10), 
Закон  о  управЈвању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-Др.закон), 
Правилник  о  начину  складжлтења , паl(овања  и  обележапања  опасног  отпада  ( Службени  гласник  РС , бр. 92/1 0), 
ПРаВИЛнИК  О  условима  и  начину  сакупњања , складијлтења  и  третмана  оттіада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( 1Службени  гласник  РС 1 , 
бр. 98/10), 

- Закон  о  затптити  природе  ( Службени  гласник  РС , бр. 3 6/09, 88/10, 9 1/1 О-исправка  и  14/16), 

Закон  о  Културним  ДобриМа  (Слу)кбени  гласник  РС , бр.71/94, 52/11 - дј). заІсоН  и  99/1 1 
- др. закон), 

Пра.вилник  о  категоријама, испитивању  и  класификацији  отпада  ( Службени  гласник  РС , број  56/10), 
Уредба  о  одлагању  отпада  на  депоНије  (,,Службени  Гласник  РС , бр. 92/10), 
Одлуком  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  гласни lс  Града  Новог  Сада , број  
25/20 ј  0, 37/20 10 -исправка, 3/201 1-исправка, 21/20 І  1, 13/20 14,34/17, 16/1 8,3 1/19 и  
5 9/ 1 9), 

одлукоМ  о  утвр1 ивању  u одржавању  депонија  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  6/03, 47/06 и  13/14), 

Правилник  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 19/11,7/14), 

Закон  о  превозу  опасне  робе  ( Службени  гласник  РС , бр. 104/2016,83/Іѕ,95/іа  
др.закон  и  10/19 —др.закон), 
Закон  о  смањсњу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  ванрсдним  ситуацuјама  ( Сл. Гласник  РСј , бр. 87/1 8) 
Правилник  о  врсти  и  гсоличини  опасних  супстанци  на  основу  којих  се  сачињава  план  заштите  од  удеса  ( 1Сл. гласник  РС , број  34/19) 
Правилни l( О  начuну  израде  и  садржају  плана  заштитс  од  удеса  ( Службени  rnacuul( РСј , број  41/19). 

12. ГРАФИЧКј4 пРилози  

1. Извод  из  Плана  генералве  регуладије  насењеног  места  Футог  у  граl)евинс lсоМ  подручју . 
 . АЗ  2. Постојеће  стање  (аеро-фото  снимак) 1: 10000 3. План  намене  површина, са  плаиом  саобраћаја , регулације  и  нивелације  

(извод  из  плаНа)
 1 2500 5. Инжењерско  - геолопіка  карта  1 10000 6. Педолошка  карта  
1 10000 
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РЕПУЕЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈињ  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПштиК  ГРАДА  НОвОг  САдА  
КОмиСиЈА  зА  ПЈјАнОВЕ  
Број : У-35-707/19 
дана: 23. 05. 2020. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУТШОЈ  контРоли  НАДРТА  ПЛАНА  ДЕТАЛ)јјЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАНАЛА  И  ПРУГЕ  Нови  САД  сомвор  у  футогу  и  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕјпКОЈ  ПРОЦЕНЈј  УТјјДАЈА  ПЛАЈІА  ДЕТАЛ)нЕ  РЕГУЛАДиЈЕ  РАДПЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАпАЛА  И  ГјРУГЕ  Нови  САД  - СОмБОР  У  фУтогу  HA ЖиВОТИУ  СРЕДиЛУ  
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВИД  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детаЈЂне  регулације  радне  зоне  између  каиала  и  пруге  Нови  Сад  
- Сомбор  у  Футогу  и  Извеіптаја  о  стратегпкој  процени  утицаја  плана  детањне  ретулације  радде  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, пре  јавног  увида, обавњена  је  иа  89. седници  Комисије  за  нлаиове, одржаној  28.05.2020. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Ул. Жарка  Зрењанина  број  2, у  плавој  салч  на  првом  спрату. 

89. седннци  присуствовајш  су: Радоња  дабетић, прсдседник  Комисије, Васо  Кресовић  и  Радосав  Шћепановић, чланови  Комисије  за  планове  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  плаиове. 

Седници  су  пРисуствовали  и  представнкци  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  управе  за  урбаиизам  и  грађевинскс  послове, Градске  улраве  за  заіптиту  животне  срсдине  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  иНвестидије  

Након  уводног  образложења  одговордог  урбаиисте  из  ЛІ  іурбапизамі  3авод  за  урбанuзам  Нови  Сад, као  обрађивача  плава, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  плапа  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруте  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу, усвојена  на  LІІ  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  15. јула  2019. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  35/1 9) са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детањне  регулације  раднс  зоне  измсђу  канала  и  пруте  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  плана  Деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сом6ор  у  Футогу  био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13.08.2019. године  до  27.08.2019. годиі-іе. 

Нацрт  нлана  деталне  регуладије  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  Извеіnтај  о  стратешкој  процени  утицаја  nnana деталне  регулацијс  радне  зоие  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  3авод  за  урбаuизам  І-Іови  Сад. 



Г-lа  76. седници, одржаној  26.12.2019. године  Комисија  за  планове  залочелаје  Стручну  контролу  І-{ацрта  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  І-Јови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  п  Извештаја  о  стратеплсој  процени  угицаја  плана  детајњне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, и  том  приликом  донела  посебан  закњучак  којим  одлаже  доношен)е  коначног  става  док  се  не  изврше  корекцнје . 

па  89 седницu Комиснје  за  планове  којаје  одржана  28. маја  2020. године, Комисија  за  плаиове  наставила  је  разматрање  Нацрта  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  u rіpyre Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  том  приликом  је  закњучеuо  да  је  ј-јацрт  плана  деталне  регулације  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградт-њи  (T Службени  гласник  Републике  Србије ; бр. 72/09, Ѕ I/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
95/13-УС, !32/14, 145/14, ЅЗ /1З, 31/19, 37/1 9-др.закон  и  09/20) као  и  даје  коригопан  у  складу  са  3акјњучком  Комисије  за  плаиове  са  76. седнице  од  26.12.2019. године. 

НаІсон  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  плана  детањне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  Мо)ке  се  упутити  у  дањи  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републuке  Србије 1, бр. 72/09, Ѕ1/09-исправка , 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/1З-УС, 98/1З-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.3акон  и  09/20). 

Извештај  доставити : 

і . ЈП  llурбанизамт i Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбаннзам  и  заштuту  животне  средине  
5 .Архиви  

Секре  ар  Комис7је  

Нада  Милић, дипл .инж.арх. 

В.,д. Начелника  
Прсдсбдник  Комисијс Градскс  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  пословб  

)? доњ  дабетић, дипл.инж.арх. 

  

 

дејан  Михајловић  



РЕПУБјтЈјј  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОкрАЈи  ВОЈвоДuј{ гРА,Д  НОВИ  Слд  
СКУптдТјА  ГРАДА  Новог  САДА  
KOMHCuJA ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-357О7/І 9 
Дала: 1 1.03.2021 годивс  
нови  САД  

ИЗВЕШТАЈ  ООБАIЈЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  Увиду  У  ЛАцРт  ПЈјАЛА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУлАјцIјЕ  РАДнЕ  ЗОНЕ  ИЗјјЕЂу  јАиАЈј4 И  ПРуг  Нови  САД-СОГУмОР  У  футогу  и  ИЗВЕШТАЈ  о  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНu УТИЦАЈА  ПЈјАј{л  ДЕТАЈБІј  РЕГУЛАДИјЕ  РАДнЕ  ЗОНЕ  И3југЕЂу  КАНАЛА  И  ТГРУГЕ  нови  САД  
- СОМБОР  У  ФУТОГУ  НА  ЖКвОТиУ  СРЕДиау  

Комисија  за  пЛалове  Скучне  Града  Новот  Сада, на  120. Uавној) СсдвгЈци  која  је  одржала  дала  11.03.2021. ГОдuне  у ,,Спортсі  и  ПОслов  центар  ВОЈВдС  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  ла  ј  скраіу, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извеіџтај  обрађивача  Плана  о  спроведелом  јавном  увиду  у  Нацрт  Плана  детајіве  ретулације  радне  зоне  измсђу  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  

120. Uавној) ссдвнци  ПРИсуСтвова су: Радоња  дабетиh, председвлк  КочШсије, Зорал  Вукалинов  замсник  председЈд{ка  Комисије , Васо  Крссовиh и  Радосав  Шhепаловић  чланови  Комисије  за  пзјалове. 

Одлука  о  израли  Плана  детајвдс  рсіуладијс  радве  зоне  између  кадала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футоту, усвојена  јс  на  LІІ  ссдви  СкТвле  Града  Новог  Сада  ОжалОј  15. јула  2019. ГОае  ( Службевјј  лист  Града  Новот  Сада  број  35/1 9) са  Решсњем  о  изради  стратејлке  Ггроцсне  утuцаја  Плада  детањне  ретулацијс  радве  зоне  измсђу  канала  и  Пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Фугогу  на  животну  срсдиду. 

КонцеПіуаи  Оквир  плала  детањне  Регулације  ралве  зоне  измсђу  калала  и  уге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футоту  био  јс  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  13.08.2019. тодвнс  До  27.08.2019. годинс. 

Нацрт  плана  детајЂлс  реГулације  радне  зонс  измсђу  каиајја  и  пругс  Нови  Сал  Сомбор  у  Фугогу  и  Извсіптај  о  стратстпкој  Процени  утицаја  плада  детаЈвне  регулацијс  раднс  зоне  између  калајја  и  пруге  Нови  Сал  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, израдклоје  Јавно  предузеће  Урбавлзам  Завод  за  урбализам  Нови  Сад. 

На  76. ссдници, одржаној  26.12.2Q 19. годинс  Комисија  за  Плаловс  залочсла  јс  Стручну  контролу  Нацрта  плала  дстајвне  регулације  ралне  зонс  између  каиала  и  пруrе  Нови  Сад  - Сомбор  у  Фугогу  и  Извегјітаја  о  стратешкој  Процсниутицаја  плаnа  дета,њне  реГулацијс  ралне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину, и  тоМ  Приліп(ом  донела  посебал  заісЈвучал  којим  Одлаже  додошење  коначиог  става  док  се  не  изврџіе  корскцлјс. 



2 

На  89. седници  Комисије  за  лланове  која  је  одржана  2. маја  2020. године, Комисија  за  планове  наставилаје  разматрање  Нацрта  плала  детајне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад Сомбор  у  Футогу  и  том  приликом  и  том  приликом  дала  позитивно  мишење  на  исти. 

Надрт  плана  деталне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  са  Извештајем  о  стратешкој  лроцени  угицаја  плана  детајне  регулације  радве  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  изложеије  најавни  увид  у  периоду  од  25. јануара  2021. године  до  23. фебруара  2021. годиве  (чије  је  оглајлавање  објавњено  у  листу  Дневник  од  25. јануара  202 1. године. У  току  јавног  увида  доставјЋена  је  1 (једна) примедба, што  је  обрађивач  плана  коЈјстатовао  у  Извепітају  о  спроведеномјавном  увиду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  плавове  је  на  120. (јавној ) седиици, одржаној  1 1.03 202 1. године, (чије  оглапјавање  је  објавЈЋено  заједно  са  текстом  огласа  за  јавни  увид) разматрала  Њвештај  обрађивача  плаnа  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Надрт  плала  детаЈЋне  регулације  радне  зоне  између  калала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу. 

У  затвореном  делу  седвице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  подпета  1 Uедна) примедба  на  Нацрт  плана  детајЂне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу. 

Примедбу  су  доставили : 
1. Eanah Мирко, Футог  и  остали  потлиснкци  (Балаh Мирјала , Штрбац  Снежана, Пачариз  Мира, Сукњаја  Митар, Еабић  Митар, Ивапчевнћ  Гордаиа, Ђорђевић  Сава, Моцаuов  )Киван  и  Џида  Јелица) 

Примедба  број  1  
(подвосилац : Еалаh Mupіco, Фyгог  и  остали  потписници ) 

Подносиоди  примедбе  су  власници  парцела  број  165/1, 165/2, 1 65/3, 166/1, 166/2, 166/3, 
167, 16Ѕ, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, к.о. Фугог. 

Они  предлажу  да  се  уз  плапнрану  саобраhајницу  која  се  пружа  у  правцу  исток-запад, 
планира  још  једна  саобраћајннца  јужвије  у  истом  правцу  а  која  би  се  пружала  у  појасу  између  
комлекса  фабрике  сточве  храuе, на  парцели  бр. 2 1 5 и  комплекса  1Делта  аграра , на  парцели  бр. 
214, а  све  до  парделе  бр. 165/2 јер  ту  постоји  траса  која  је  делом  асфалтирана  а  делом  насута  
тврдим  материјалом , као  и  постојсћи  мост  на  каналу  Крнђела  и  тако  би  се  смањили  тропткови  
ннвестиције  и  изградње  саобраћајнuце. 

Комисдја  за  плаііове  сматра  да  примедба  делом  иије  основана , а  делом  се  ве  гiрихвата, уз  
образложење  дато  у  Hзвештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 



ЧЛАиОВИ  КОМИсиЈЈ  

1. Зорал  ВукадИновuћ, дипл  инж. саобр.  

2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх. 

3. Радосав  НЈћепаиовић , дuпл.инж.арх . 

/ 

з  

Сходно  члаz 50. Закопа  о  пландрању  к  изградњи , Извештај  се  дОСт2ва  обрађпва  плана  на  надлежно  постуііањс  
Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плапа  ће  пЛански  доку%Іент  достави  надлсжно  органу  градске  Уnраве  ради  уnуhивања  у  Процсдуру  донопіења . 

В.Д. Начелuика  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  ПосЛове  

дејаu Млхајловић  

Рдоња  Дабетић, дипл .ијDк.арх  



РЕUУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈињ  ВоЈводињ  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКА  УШАВА  ЗА  УРЕАиuЗАМ  
И  ГРАЂЕВІШСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број: У-35-707/19 
Дана: 30.03.2021. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  УчЕШЋу  3АuВТЕРЕСОВАјји) ОРГАнА, ОРГАииЗАЦИјА  И  ЈАВности  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ГјРОЦЕни  УТиЦАЈА  ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ИЗМЕЂУ  КАЈјАЈјА  И  ПРУГЕ  НОВИ  САД  СОМЕОР  У  

ФУТОГУ  НА  животну  СРЕдину  

Извештај  о  стратешгсој  процени  утицаја  плана  дста.њнс  рстулације  радне  зоне  измсђу  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футоту  на  животну  средину  израдило  је  ЈЛ  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 
Градска  управа  за  урбанизам  и  трађевинсІсе  послове  је  на  основу  члана  1 8. Заісона  о  стратешкој  процени  угицаја  на  ісивотну  средину  ( Службени  тласник  РС , број  135/2004 и  88/10), дана  14.11.2019, годинс  доставила  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  радне  зонс  између  канапа  и  пруге  Нови  Сад  

- Сомбор  у  Футоту  на  животну  средиву  заинтсресованим  органима  и  организацијама  на  мишјњење, и  то: Градској  управи  за  занітгпу  животнс  средине, Завод  за  занзтиту  споменика  Ісултуре  Града  Новог  Сада, Телском  Србија, ЈКП  ,,Информатик , МУГІ  Републике  Србије- Сегпор  за  ванредне  ситуације, ЈКП  ,,Градско  зеленило , Јп  ,,Емисиона  Техника  и  везо, ЈТј  СРБИЈАГАС , ЈЛ  Путеви  Србије, ,,)Келезницс  Србије  Ад  Београд, ПОКРАЈиНСКИ  ЗАВОд  ЗА  ЗАШТИТУ  1нЈиРоДЕ, ЈКп  1ЧИСТОЋА , жп  ,,НОВОСАДСКА Нови  Сад  и  ВОдОІ HЈРЕДТ-јо  ДРУШТВО  ШЛЈК/ЈјЈкА  дОо  
Од  лозваних  органа  и  организација  својс  миш.њсње  су  нрс  јавног  увида  доставили: Јп  ,,Емисиона  техника  и  везе , Телском  Србија, Завод  за  заапиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада  МУП  Рспублике  Србије  (Сектор  за  вавредне  ситуацијс), ,,Инфраструктура  )келезниде  Србије  ад, Градска  управа  за  заштиту  )гсивотне  средине. ЈКП  ЧИСТОЂА ,, ЈП  СРБИЈАГАС  Л(П  ,,Градско  зеленило , ЈЛ  Пугсви  Србије , ПОкРАЈиНСyЈ  ЗАВОД  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРuРОДЕ, 
Прнстигла  мишњења  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  рсгулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животву  средину  разматрана  су  на  76. седници  Комисије  за  планове, одржаној  26.12.2019. годинс. 
Градоначелник  Града  Новог  Сада  јс  дана  14.01.2021. године  утврдио  Нацрт  плана  дета.њне  егулације  радне  зоне  измсђу  кавала  и  пругс  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  и  изло)lсио  га  на  јавни  увид  у  псриоду  од  25. јануара  до  23. фсбруара  2021. годинс. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  плана, на  јавни  уізид  је  став.њсн  и  Извепітај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детал,ве  ретулације  радне  зоне  између  канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  исивотну  средину. 



У  току  трајања  јавног  увида  није  било  ііримедби , предлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратешІсој  процени  утицаја  плана  детајне  регулације  радне  зоне  између  
канала  и  пруге  Нови  Сад  - Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратештсој  процени  утицаја  плана  детаЈвне  
регулацијс  радпе  зоне  Исток  у  Петроварадину  на  животну  средину  одржана  је  на  120. 
ссдници , одржаној  1 І .03.202L године, заједно  са  расправом  о  Нацрту  плана  детајвне  
регулације  радне  зонс  измсђу  канала  и  пругс  Нови  Сад  Сомбор  y (І)yrory. 

У  току  јавне  расправс  није  било  nримедби  ни  прсдлога  на  И3Вештај  О  
стратешкој  процсни  утицаја  плана  детајне  регулацијс  радне  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину . 

І(омисијаје  том  приликом  заузела  етав  даје  неопходно  да  се  Извештај  о  
стратешІсој  процени  утицаја  плана  детаѕвне  регулације  радне  зоне  између  канала  и  
пруге  Нови  Сад  Сомбор  у  Футогу  на  животну  средину  заједно  са  Извештајем  
Комисије, сагласно  члану  2L ЗаІсона  о  стратеіuкој  процени  утицаја  на  животну  средину, 
достави  Градској  управи  за  заштиту  животне  средине  ради  прибаввања  сагласности . 

Вд  НАЧЕЛЈШКА  

Дејан  Михајловић  
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