На основу члана 39. тачка 84. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града
Новог Сада , број 11/19), поводоМ разматрања Предлога плана детањне регулације
простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду,
Скупштина Града Новог Сада на XVHI седници од 8. септембра 2021. године, доноси

ЗАКЈБУЧАК

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај Комисије за планове о
извршеној стручној контроли Нацрта плана детањне регулације простора за пословање и
становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду и Извештаја о стратешкој
процени утицаја плана детањне регулације простора за пословање и становање северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду на животну средину пре излагања на јавни увид са
94, седнице од 09.07.2020. године и Извештај о обавњеном јавном увиду у Нацрт плана
детањне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детањне регулације
простора за пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду на
животну средину са 125. (јавне) седнице Комисије за планове од 5.04.2021. године, као и
Извештај о учејпћу заинтересованих органа, организација и јавности у разматрању
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детањне регулације простора за пословање
и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду на животну средину.
2. Закњучак са Планом и извештајима доставити Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове.

РБПУБЛИКА СРЕИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Председница
Број: 35-139/2020-1
8. септембар 2021. године
НОВИ САд
МЅсна 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, 24/11, 121/12, 42/13 УС,
50/13 ус, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/I Ѕ, 31/19, 37/19 др. Закон, 9/20 и 52/21) и
члана 39. тачка 7, Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града ј-јовог Сада , број
11/19), Скупштина Града Новог Сада на XVІІІ седници од 8. септембра 2021. године.
доноси
-

-

-

ПЛАН ДЕТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
І. УВОД
Планом детајне регулације простора за пословање и становање северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду (у далем тексту: План) обухваћен је простор на
западној граници грађевинског подручја града Новог Сада, у Катастарској општини (у
далем тексту: КО) Ветерник, КО Нови Сад І и КО Нови Сад IV.
Обухваћени простор западном страном додирује границу са КО Ветерник. Са
јужне стране простор је ограничен Булеваром војводе Степе а са источне
трансформаторском станицом и зеленим површинама. У једном делу са северне стране
простор се ослања на електроенергетски коридор у заштитном зеленилу. Уз наставак
северне границе обухваћеног простора налазе се простори намењени спортском центру и
пословању на улазним правцима.
Укупна површина подручја обухваћена Планом износи 44,6 ћа.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
пречишћен текст
(,,Слу?кбени лист Града Новог Сада , број 39/06) (у дањем тексту: Генерални план),
подручје обухваћено Планом намењује се мешовитој намени и радној зони са
секундарним и терцијарним делатностима.
Планом ће се прецизно утврдити намена простора, дефинисати коридори
саобраћајне, водне и енергетске инфраструктуре, као и правила по којима ће се уређивати
простор и градити објекти.
-

1.1.

Правни и плански осНов за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана деталне регулације простора за
пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду, коју је донела
Скупштина Града Новог Сада на LV седници 18. октобра 2019. године (,,Службени лист
Града Новог Сада , број 49/19).
Плански основ за израду Плана је План генералне регулације простора за
мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду (,,Службени лист Града Новог
бр. 15/12, 3811Ѕ, 39/18 исправка, 60/20
и 25/21) (у далем тексту: План генералне регулације).
Планом генералне регулације обухваћени простор је намењен за пословање на
улазним правцима, пословне просторе, стамбено-пословни простор, заштитно зеленило,
енергетски коридор и пратеће саобраћајне површине.
-
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1.2.

Извод из Плана генералне регулације

Планом генералне регулације дефинисане су три просторне зоне. У оквиру ,јужне
зоне као посебна просторна целина издвојенаје целина 7 пословање уз Булевар војводе
Степе. Концепцијом уређења простора, целина 7 је намењена пословању на улазним
правцима, станици за снабдевање горивом, општеградском центру, стамбено-пословном
простору, пословном простору, заштитном зеленилу, зеленим површинама.
Пословање на улазним правцима дуж Булевара војводе Степе је највећим делом
реализовано према важећем Плану деталне регулације простора северно од Булевара
војводе Степс у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06).
Планом је обухваћена површина од 12,91 ћа, док је само малим делом започета
реализација пословне и стамбено-пословне намсне.
-

Планом генералне регулације, дефинисан је следећи начин спровођења:
,,Урбанистичке цслине или делови урбанистичких целина за које је основ за
реализацију план генералне регулације или делом план генералне регулације а
делом план детањне регулације
Урбанистичке целине или делови урбанистичких целина за које је основ за
реализацију план генералне регулације или делом план генералне регулације, а делом
план дсталне регулације су:
део урбанистичке целине 7 (простор за пословање на улазним правцима,
северно од Булевара војводе Степе) где важећи План деталнс регулације простора
ссверно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града І-Іовог Сада , бр.
23/03 и 50/06) остаје на сназп, осим у деловима Плана који се односе на зону мале
привреде уз Булевар војводе Степе, која мења намену у пословање на улазним правцима и
степен заузетости у условима изградње;
део урбанистичке целине 7 (планирани стамбено-пословни простор) где важећи
План детањне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у деловима
Плана који се односе на стамбено-пословни простор где се мењају правила парцелације,
тако да се не ограничава максимална површина грађевинске парцеле;
део урбанистичке целине 7 локалитет 1 (према графичком приказу 3.5) где
важећи План детањне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду (,,Слу)кбени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у
деловима Плана који се односс на промену намена на локалитету 1 из заіптитног
зеленила, пословних садржаја и стамбено-пословног простора у саобраћајницу;
део урбанистнчке целине 7 локалитет 2 (према графичком приказу 3.5) где
важећи План деталне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у делу
локалитета 2 где се мења намена из саобраћајних површина у стамбено-пословни
простор, а за ту намену мењају се правила парцелације у важећем плану деталне
регулације;
-

-

-

-

-

-
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део урбанистичке целине 7
локалитет З (према графичком приказу 3.6) где
важећи План детањне регулације простора северно од Булевара војводе Степе
у Новом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада ,
бр. 23/03 и 50/06) остаје на снази, осим у
деловима Плана који се односе на лланирану регулацију саобраћајнице која се сужава, те
се ua локалитету 3 мења намена из саобраћајне површине у стамбено-пословни простор
и
поњопривредне повріпине испод енергетског коридора;
-

,,Урбанистичке цслине за којс су осНов за реализацију важећи планови
детањне регулације
Просторна целина 7 пословање на улазним правцима реализоваће се на основу
ва)кећег Плана детањне регулације простора северно од Булевара војводе Стеле у ј-Іовом
Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06) осим у сегментима простора
означеним као Локалитет 1, Локалитет 2 и Локалитет З, као и у вези са условима за зону
мале привреде и стамбено-пословни простор.
Планом генералне регулације дефинисана су правила уређења и грађења простора
за издвојене просторне целиие на следећи начин:
-

,,Правила уређења и грађеіБа за просторне целиііс іcoje ce спроводе на основу
плана геnералне регулације и плана детањне регулације
ПоQловање на улазиим правцима северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду део целиие 7
-

Пословање је планирано према важећем Плану детањне регулације простора
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада ,
бр.
23/03 и 50/06). Планира се лромена намене пословања у радним зонама у пословање на
улазним правцима. Концептом генералног урбанистичког плана града Новог Сада до
2030. године, усаглашавају се следећи параметри који важе за новоформиране парцеле,
али и за лостојеће комплексе који се могу доградити до максималног степена заузетости
50 %
,,Стамбепо-пословпи простор

део целине 7

Стамбено-пословни простор у зони мешовите намене је планиран лрема важећем
Плану детањне регулације простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06) где важећи План детањне
регулације остаје на снази, осим у деловима Плана за праізила парцелације за зону
мешовите вамене (стамбено-пословnи простор), тако да се не ограничава максимална
површина грађевинске ларцеле.
,,Појединачни локалитети
Локалптет 1
Ј-ја деоници продужетка новопланиране улице је овим пјјаном незнатно коригована
траса, у односу иа трасу дату Планом детањпе регулације простора северно од Булевара

4
војводе Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и
50/06), у
цињу прилагођавања Концепту генералног урбанистичког плана града Новог Сада до
2030. г

,,Локалитет 2
Локалитет 2 је намењен стамбено-пословном простору, са условима уређења и
изградње за стамбено-пословни простор из важећег Плана детањне регулације простора
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр.
23/03 и 50/06).
,,На парцели број 708/2 између осовинских тачака 10197 и 10198 мења се намена
саобраћајнице у стамбено-пословни простор, површине око 1570 м2. Примењиваће се
услови изградње према Плану детањјге регулације простора северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр. 23/03 и 50/06), осим
правила парцелације, тако да се на површинама намењеним за стамбено-пословни
простор не ограничава максимална површина грађевинске парцеле.
Локалитет 3
Локалитет 3 је намењен стамбено-пословном простору, саобраћајници и
поњопривредним површинама испод енергетског коридора са условима уређења и
изградње за стамбено-пословни простор из важећег Плана детаве регулације простора
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (,,Службени лист Града Новог Сада , бр.
23/03 и 50/06).
,,Планира се нова регулациона ширина улице од 12 nі, u то симетрично од осовине
између тачака 10304 и 10207, наудањености 6 м од осовине..
1.3. Цињ дојiошења Hnaiia
Цињ израде и доношења Плана је усклађивање планских одредница са потребама
корисвика, лакша реализација планираних садржаја, систематизација и синхронизација
планских елемената, с обзиром на чињеницу да је досадашн)а планска документација за
овај простор претрпела више измена.
Овим планом омогућава се реализација садржаја којима се унапређује и
побоњшава квалитет коришћења обухваћеног простора.
2.

ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Опис границе обухвата Плана

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се у КО Ветерник, КО Нови Сад
1 и КО Нови Сад І v, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка на тромеђи парцела бр.
3071 (КО Ветерник), 643/2 и 851/8 (КО Нови Сад IV). Од ове тачке, граница скреће у
правцу југа, прати границу КО Ветерник и КО ј-јови Сад IV до тромеђе парцела бр. 852/1 0
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(КО Нови Сад јУ), 3077/3 и 3079/2 (КО Ветерник), затим граница скреће
у правцу
југозапада, у КО Ветерник, прати западну границу парцеле број 3077/3 до пресека са
продуженим правцем из јужне границе парцеле број 852/10. дајве, граница скреће
у
правцу истока, прати претходно описани правац, прелази у КО Нови Сад ІV, прати јужну
границу нарцела бр. 852/10 и 723/1 до пресека са источном регулационом линијом
планираног продужетка Улице Сомборска рампа. Од ове тачке, граница скреће у правцу
североистока прати северну регулациону линију продужетка Булевара војводе Степе и по
граници катастарских општина КО Нови Сад Ј и КО Нови Сад іV долази до тачке на
тромеђи парцела бр. 683/20 (КО Нови Сад јУ), 10749/2 (КО І-Іови Сад І) и 10496/4 (КО
Нови Сад І). Од ове тачке граница прелази у КО Нови Сад Ј, прати северну границу
парцеле број 10496/4 (Булевар војводе Степе) до тачке на пресеку са продуженим правцем
заnадне границе парцеле број 10753/36, дање граница скреће ка северозаnаду, сече
парцелу број 10753/37 проду)кеним правцем западне границе парцеле број 10753/36,
затим прати западну границу парцела бр. 10753/36 и 10753/35 до тромеђе парцела бр!
10755, 10754/12 и 10753/1. Од ове тачке, граница скреће у правцујугозапада, пратијужну
границу парцела бр. 10754/12, 10754/13, 10754/2, 10754/11, 10754/10, 10754/9, 10752/6,
695/13, 680/11, 680/12 и 680/8, прелази у КО Нови Сад ју, до пресека са продуженим
правцем из источне граг-іице парцеле број 677/1. дање, граница скреће у правцу севера,
прати претходно описани продужени правац и источну границу парцела бр. 677/1, 676/1,
695/8 и 540/40 до пресечне тачке на западној и северној граници парцеле број 540/41,
затим граница скреће у правцу запада, прати управан правац повучен на источну границу
парцеле број 670. Од ове тачке, граница скреће у правцу југа прати западну границу
парцеле број 540/40, сече је и долази до пресечне тачке на северној и источној граници
парцеле број 851/2. дање, граница скреће у nравцу запада, прати северну границу парцела
бр. 851/2 и 851/8, затим сече парцелу број 851/8 и наставла да прати северну границу
парцеле број 851/8 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе
грађевинског подручја.
Планом је обухваћено 44,62 ћа.

3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА И ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
Основна и преовлађујућа намена гга простору у обухвату Планаје пословање.
дефинисане су три основне намене и то пословање на улазним правцима, пословање и
становање са пословањем. Остатак простора намењен је саобраћајним површинама и
заштитном зеленилу.
Пословање на улазнима правцима обухвата nовршину од око 14,1 ћа. Највећи део
простора је реализован и приведен планираној намени. Простор је намењен изградњи
искјвучиво пословних објеката. У оквиру ове намене nланирана је реализација садр)г(аја
трговине, угоститењства, услужних делатности и производног занатства.
Становање са пословањем подразумева просторе намењене становању, стамбенопословне просторе и просторе намењсве искњучиво пословању. У оквиру ове г-јамене
могуће је поред становања реализовати и пословне садржаје у домеву делатности које су
комплементарне намени становања, Пословне активности у оквиру ове намене не смеју
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угрожавати функцију становања у смислу повећане фреквенције саобраћаја, буке,
загађења ваздуха и сл.
Намена пословања подразумева просторе намењене гіословању. У склогіу
пословних објеката могућа је реализација стамбених садржаја, искЈЂучиво као једне
стамбене јединице у склопу пословног објекта. У оквиру ове намене планира се
реализација садр?каја угостителства, спорта, рекреације, производног занатства, али и
производње у склопу мањих погона.
Простором доминира високонапонски електроенергетски коридор у чијем
заштитном појасу су планиране намене пословања и становања са пословањем и заштитно
зеленило. Поред правила уређења и грађења датих за ове намене у простору заштитног
коридора важе и посебни улови кориілћења простора у смислу прибавлања сагласности
,.Електромрежа Србије а.д. Београд.
3аштитно зеленило заузима простор од око 2,5 ћа на ком се не дозволава изградња.
У оквиру намене заштитног зеленила могуће је озелењавање ниском вегетацијом и
узгајање бобичастог воћа и повртларских култура.
Подела на урбанистичке целине одређена је постојећим стањем на терену и основним
планираним наменама.
Урбанистичка целина 1 пословање на улазним правцима низ мањих блокова
непосредно уз Булевар војводе Степе. Простор је претежно приведен намени.
Реализовани су пословни објекти чије су делатности из оквира терцијарног сектора.
Урбанистичка целина 2
пословање и становање са пословањем, обухвата
северозападни део простора. І-јалази се између урбанистичке целине пословања на
улазним правцима, границе грађевинског рејона према Ветернику и северне границе
обухвата Плана. У њеном склопу се налази и заіптитни појас еклектроенергетског
коридора који представјuа део заштитног nojaca далековода 110 kV бр. 1135 и 1136 ТС
,,Нови Сад 3
,.ТС Нови Сад 5 који једним својим делом улази у обухват Плана.
Простор у оквиру ове целине је претежно неизграђен и представла неуређене зелене
поврціине, местимично пресечене атарским или земланим путевима. У њеном крајњем
југозападном делу формиран је мањи блок у склопу ког су реализовани објекти
породичног становања. На остатку простора евидентан је мањи број стамбених, стамбенопословних и пословних објеката.
-

--

-

4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Концепт уређења простора ,,северно од Булевара војводе Степе , као зоне
намењене пословним садржајима тецијарних делатвости и мешовитој намени, утврђен је
претходних деценија и као такав уграђиван у низ планских докумената. данас, релизовано
пословање уз Булевар војводе Степе, представња препознатњив градски потез пословних
садржаја. Нереализовани и делимично реализовани простори у залеђу овог низа имају
значајан потенцијал у смислу лако доступног и комфорног простора за пословање и
становање.
Овим планом сс задржава и дање усмсрава досадашњи плански развој обухваћеног
простора, уз промене настале реализацијом на тереiгу и потребом за проширење заштитне
зоне електроенергетског коридора.
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Пословање дуж Булевара војводе Степе се задржава као пословање на улазним
правцима. Планира се изградња нових и задржавају се постојећи објекти уз могућност
повећања корисне површине објеката где за то постоје услови.
Простори намењени становању са пословањем заузимају северозападни део
обухвата Плана и претежно су нереализовани. Овде је планирана изградња стамбених
породичних објеката , стамбено-пословних и пословних објеката.
3оне планираног пословања налазе се ободно у оквиру простора и планирају се као
простори намењени пословању у домену терцијарних делатности.
Простори у заштитном појасу електроенергетског коридора планирају се у три
намене уз специфичне рестриктивне услове изградње и уређења.
5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЈБИ
Еиланс поврјиина
Површина грађевинског подручја у обухвату Плана генералне регулације:
бруто 44,62 Іia
- нето 31,76 ћа.
-

Табела број ј : Повnшинс јавне намене
Намена
Саобраћајне површине
Укупно површинејавних намена

Површнна
(ћа)
12,86
12,86

Табела број 2: Површине осталих намена
Поврuіина
Намена
(ћа)
Пословање
4,27
Становање са пословањем
10,81
3аштитно зеленило
2,58
Пословање на улазним правцима
14,10

% у односу на површину
грађевинског подручја
28,83
28,83

% у односу на повріпину
грађевинског подручја бруто
9,57
24,23
5,78
31,60

Укупно површине осталих намена

31,76

71,17

Укупна површина у обухвату Плана

44,62

100

Планирани капацитети проетора
Површине осталих намена
Посјіовање:
површина под наменом (нето): 4,27 ћа,
површина објската у основи којује могуће остварити: до -21 000 м2,
максимаклна развијена површиuа објеката бруто: до 42 000 м2.
-

-

-
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Становање са пословањем:
површина под наменом (нето): 10,81 ћа,
површина објеката у основи којује могуће остварити:
50 400 м2.
Максимаклна развијена површина објеката бруто: 150 000 м2.

-

-

-

-

-

Заштитно зелеиило:
површина под наменом (нето): 2,58 ћа,
површина објеката у основи којује могуће остпарити: 0 м2.

-

-

Пословање на улазним правцима:
површина под наменом (нето): 14,10 ћа,
површина објеката у основи којује могуће остварити: до 70 000 м2,
максимаклна развијена површина објеката бруто: до 210 000 м2.
-

-

-

б. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА
НИВЕЛАЦИЈОМ
6.1. План регулације површина јавне намене
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих
парцела образоваће се парцеле површина јавне намеuе, према графичком приказу број 3
,,План регулације површинајавне намене у размери 1:2500.
Површинејавне намене су:
саобраћајне површиие: целе парцеле бр. 10749/2, 10750/2, 10753/1, 10753/6, 10753/16,
10753/20, 10753/23 и 10753/26 и део парцеле број 10753/1 1 у КО Нови Сад І, целе
парцеле бр. 680/3, 680/6, 681/2, 681/5, 682/3, 682/7, 683/7, 683/10, 683/15, 683/18, 683/20,
701/3, 702/1, 702/3, 703/6, 704/2, 704/7, 704/11, 704/16, 705/6, 705/8, 705/13, 707/1, 707/2,
707/4, 708/2, 708/11, 708/12, 708/20, 708/22, 708/29. 708/31, 714/2, 714/9, 716/7, 716/8,
718/7, 719/2, 719/4, 719/9, 719/13, 719/19, 719/20, 720/15, 722, 723/5, 723/6, 852/4, 852/10,
853/5, 853/11 и 854/6 и делови парцела бр. 540/40, 675/1, 675/2, 675/3, 676/1, 677/1,
678/2, 679/2, 680/8, 683/2, 695/8, 705/1, 706/1, 706/2. 706/3, 707/3, 707/5, 707/11, 707/18,
708/1, 708/3, 708/5, 708/6, 708/10. 708/13, 708/21, 708/30, 708/32, 710/1, 710/3, 711, 712/1,
712/2, 713, 714/3, 714/6, 716/1, 717, 718/1, 720/4, 721/16, 723/1, 851/2, 851/3, 851/8 и
854/3 у КО Нови Сад јУ, део парцеле број 3077/3 у КО Ветерник;
трансформаторске станице (у далем тексту: ТС): делови парцела бр. 10753/1 1 и
10753/22 у КО Нови Сад ј и цела парцела број 704/34 и делови парцела . 683/16,
бр
706/2 и 708/3 у КО Нови Сад IV.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на
графичком приказу, важи графички приказ број 3 , План регулације површина јавне
наменс , у размери 1:2500. Планиране регулациоие линије дате су у односу на осовине
саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела и постојеће објекте. Осовине
саобраћајница дефиuисане су координатама осовинских тачака које су дате на
графичком приказу. Постојећи објекти који својим габаритом улазе у регулацију улице
-
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(планирану или постојећу) До 1,5 м задржавају се уколико су удањени оД коловоза 2 м
и не угрожавају друге јавне функције, а да при томе минимална ширина регулације
буде 8 м.
На осталом грађевинском земњишту постојеће границе парцела се у највећем
обиму задржавају. Настале промене су углавном услед промене регулационих линија
улица. Грађевинске парцеле се најчешће формирају деобом постојећих парцела, под
условима датим у овом гілану. На средишњем делу грађевинског подручја обухваћеног
Планом, простор намењен пословању на улазним правцима подењен је границом КО
Нови Сад ј и КО Нови Сад ІУ. За формирање пословних комплекса у овом делу
простора неопходнаје промена границе катастарских општина.
6.2. План нивелације
Простор обухваћен Планом налази се на западном делу грађевинског подручја,
северно од Булевара војводе Степе, на надморској висини од 78,20 м до 79,50 м. ј-јагиб
нивелете саобраћајница је испод 0.5 %, осим на појединим деловима где је максимални
нагиб испод З %. Постојеће саобраћајнице се задржавају са нивелетама коловоза које
се не мењају.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
нагиб нивелете.
-

-

7. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.1. Посебна правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте
(саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од
планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надлежан за управњање јавним површинама или ималац
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег
квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ
постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искњучиво у оквиру постојећих и планираних
јавних површина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и
правилницима који регулишу ову област.
Не условњава се формирање грађевинске парцеле за регулацију улица ради
реализација појединачних садр)каја унутар профила. Могућаје фазна реализација.
7.2. Саобраћајна инфраструктура
друмски саобраћај
Предло?кено саобраћајно решење заснива се на поло)кају nостојећих и планираних
саобраћајница у окружењу, као и на положају атарских путева. Ово подразумева
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планирање саобраћајница у ПРОДУЖСТКУ наведених путева и проширење и реализацију
улица на траси атарских путева, као и развој саобраћајне мреже планиране плановима
ширег обухвата, а све у складу са развојем планираних садржаја на просторима у
окружењу
У Плану је акценат дат на повећавању безбедности саобраћаја, решавању
првенствено потреба за паркирањем возила као и нешачких кретагbа.
На овај начин реализоваће се најрационалнија саобраћајна Мре)ка, као и пристун
парцелама, које ће на тај начин Постати грађевинске парцеле.
Планирају се следеће интервенције на постојећој саобраћајној мрежи:
повезивање Булевара војводе Степе са nростором северно од њега продужетком
већ изграђеинх улица;
продужетак Улице Облачића Рада, која ће ово подручје повезати са Руменачком
улицом и Булеваром Европе;
при дефинисању уличне мреже у појединим деловима подручја, поред оптималних
саобраћајних услова, изузетан значај има оптимално коришћење грађевинског
земњишта и функционална повезаност комуналне инфраструктуре са nримарним
градским системом и унутарблоковским саобраћајницама.
На простору у обухвату Плана планира се паркирање на јавним блоковским
паркиралиштима. у улицама (углавном паркирање управно на коловоз), у оквиру парцела
породичног становања. Поред овога, планира се изградња гаража у сутерену стамбених и
пословних објеката у складу са потребама и просторним могућностима. Подземне гараже
се могу реализовати испод целих парцела.
Планира се изградња бициклистичких стаза на деоницама nлаuираних
саобраћајница у складу са њиховом функцијом у мрежи и просторним могућностима.
Изграђене и планиране бициклистичке стазе омогућиће корисницима овог простора
комфорније услове за избор средстава превоза и начина путовања!
У оквиру попречних профила планираних саобраћајница, поред двосмерног
коловоза, предлаже се и изградња тротоара, заштитuог зелеuила и бициклистичке стазе у
складу са просторним могућностима.
Бициклиетички и пешачки саобраћај
дуж улица чије іпирине попречних профила дозволавају, планиране су
бициклистичке стазе, чиме се стварају одговарајући услови за овај вид саобраћаја.
Планиране бициклистичке стазе су део мреже градских бициклистичких стаза и
омогућиће добру повезаност овог простора са градом.
Оставе за бицикле планирају се у објектима, у зонама становајbа са пословањем, а
пратећи мобилијар за паркирање бицикала планира се на свим површинама јавне намене
(улице, паркови, скверови и комнлексијавних служби).
Пешачi(е стазе су планиране у свим улицама.
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Стационарни саобраћај
Паркирање возила решава се у складу са наменом простора, тако да се у зонама са
породичним становањем, становањем са пословајБем и у зонама са пословањем, планира
у оквиру грађевинске гіарцеле, изградњом паркинга и гаража, као засебног помоћног
објекта или у оквиру главног објекта.
У складу са нормативима за појединс делатности (одењак 12. пРАвилА
УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА, пододењак ,12.З. Правила за опремање простора
инфраструктурм подтачка ,,12.З.1.
Правила уређења и грађења друмске саобраћајне
,
део ,,Услови за паркирање и гаражирање возила ), паркирање и гаражирање
возила планира се на парцелама и комплексима на којима пословање учествује као
основна намена (пословање на улазном праВцу) или као пратећа делатност (становање,
општеградски центар).
дуж саобраћајних праваца где просторне могућности дозвоњавају, планира се
изградња паркинга у оквиру уличног профила, као и на појединачним комплексима јавне
намене.
Јавни путнички саобраћај
У складу са развојем планираног простора и развојним плановима Јавног градског
саобраћајног предузећа реализоваће се трасејавног путничког превоза.
7.3. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у
оквиру водоводног система Града Ј-Јовог Сада.
Примарна водоводна мрежа профила О 250 мм изграђена је на Булевару војводе
Степе, докје секундарна водоводна мрежа, профила од О 80 мм до О 150 мм, изграђена
на простору северно од Булевара војводе Степе.
Планом се у потпуности задржава постојећа примарна и секундарна водоводна
мре)ка, са могућношћу реконструкције деоница које не задовоњавају у погледу
капацитета или квалитета цевовода (замена дотрајалих азбест-цементних цевовода).
Планира се изградња примарне водоводне мреже профила О 250 мм у продужетку
Улице Орловића Павла са повезивањем на постојећи доводник профила О 600 мм на
Булевару Европе. Планирани водовод снабдеваће водом део простора северно од
Булевара војводе Степе и омогућиће боње снабдевање водом Новог насења и Ветерника.
Изградња секундарне водоводне мреже планира се у свим постојећим улицама где
она до сада није реализована, као и у свим новопланираним улицама.
Планирана секундарна мрежа биће профила О 100 мм и О 150 мм, повезаће се на
примарну и функционисаће као прстенаста мрежа.
део секундарне водоводне мреже, који се налази на осталом грађевинском
земњишту, предвиђен је за измештање у регулацију улице. до његовог измештања са
осталога грађевинског земњишта у рсгулацију улице, планира се заштитни појас
инсталације, у ком је забрањена изградња објеката и садња дрвећа.
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Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу
број 4 ,длан водне инфраструктуре , у размери 1:2500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојсће и
планиране канализационе мреже сепаратног типа у оквиру канализационог система Града
Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа изграђена је на Булевару војводе Степе, профила
800 мгп, док је секундарна канализациона мрежа профила 250 мм изграђена у делу
простора северно од Булевара војводе Степе.
Планира се изградња канализационе мреже на свим просторима где она до сада
није реализована.
Отпадне воде простора северно од Булевара војводе Степе биће оријентисане на
канализациону мрежу на Новом населу.
Планирана примарна канализација отпадних вода биће профила д 300 гпм, док ће
секундарна канализациона мрежа отпадних вода бити профила 250 мм.
Изразите дужине деоница канализационе мреже и равничарски терен, проузрокују
знатне дубине укопавања цевовода, па ће бити потребна изградња црпних станица
отпадних вода. Црпне станице могуће је реализовати у оквиру регулације улице, као
објекте шахтног типа.
Канализациона мрежа атмосферских вода биће оријентисана ка северу, односно ка
каналима који функционишу у склопу мелиорационог слива Сајлово .
Атмосферска канализација изградиће се у свим улицама, и биће профипа од
300 мм до е 500 мм.
Кроз израду пројектно техничке документације могуће су корекције профила
цевовода, а у складу са хидрауличким прорачуном.
Планом се у потпуности задржава постојећа примарна и секундарна канализациона
мрежа, са могућношћу реконструкције дотрајалих деоница.
Поло)кај постојеће и планиране канализационе мреже датје на графичком приказу
број 4 ,,План водне инфраструктуре , у размери 1:5000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
-

-

максимални ниво подземних вода од 78,50 м н.в.,
минимални ниво подземних вода од 75,50 м н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозападјугоисток са смером пада премајугоистоку.
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7.4. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Подручје у обухвату Плана ће се снабдевати електричном енергијом из
јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевањеје ТС 110/20 kV
,,Нови Сад 5, која се налази источно од подручја. Од ове ТС ће полазити 20 kV мрежа до
ТС 20/0,4 kV, a од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветлења и нисконапонска 0,4 kV
мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном
енергијом свих потроінача на подручју.
Простор је само делимично покривен електроенергетском мрежом, а планирана
изградња на новим просторима имплицираће потребу за додатним капацитетима. За
снабдевање електричном енергијом планираних садржаја изградиће се одређен број нових
ТС, у зависности од потреба. Осим планираних, ТС које су приказане на графичком
приказу број 5 ,,План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација , у
размери 1:2500, нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих
намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Не планира се
изградња нових ТС на угловима парцела које се налазе уз раскрснице саобраћајница, осим
у изузетним случајевима (ако је парцела за ТС већ формирана или ако не постоје друге
просторнотехничке могућности). Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у
приземлу објекта. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3
м (и висине минимално 3,5 м, у случају постојања паса)ка) 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. Тако!)е је потребно обезбедити службеност пролаза каблова
до ТС кроз пасаже и парцеле на осталом грађевинском землипјту. У свим улицама се
планра изградња нове или реконструкција постојеће инсталацијејавног осветлења.
Све електроенергетске објекте и инсталације који се налазе у зони изградње
планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити, уз прибавњање услова
од ,,ЕПС Дистрибуција , Огранак ,,Електродистрибуција Нови Сад .
У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за
поставњање електроенергетских каблова.
Преко подручја прелазе следећи далеководи 110 kV y надлежности , Електромрежа
Србије а.д. Београд:
-

-

далековод број 1135 ТС ,,Нови Сад 3
далековод број 1136 ТС ,,Нови Сад 3

-

-

ТС ,,Нови Сад 5 и
ТС , Нови Сад 5

Оба далековода 110 kV задржавају своју трасу. На свим далеководима могућа је
реконструкција, адаптација и санација у сврху одржавања и ревитализације система.
Према условима ,,Електромрежа
а.д. Београд планиране су следеће активности:
изградња новог кабловског вода 1 10 kV TC ј-Iови Сад 5 ТС ,,Нови Сад 7;
заштитни појас овог вода малим делом пресецајугоисточну границу Плана;
-
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повезни вод за планирану ТС пО/20 kV ,,Нови Сад 8 која ће се градити у
радној зони Север 1; тачна траса повезног вода ће се одредити израдом
билатералне студије повезивања између оnератора дистрибутивног и
оператора преносног система и израдом посебног нлана детањне регулације;
повезивање се иницијално сагледава типом .,улаз-излаз наједан од постојећих
далековода 1 10 kV TC ,,Нови Сад 3 ТС ,.Нови Сад 5.
-

У случају градње испод или у близини далековода нотребна је сагласност
,,Електромрежа Србије а.д. Ееоград, при чему важе следећи услови:
сагласност се даје на Елаборат који ипвеститор нланираних објеката треба да
обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;
садржај Елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за
време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу закоuа,
nравилника и техничких прописа.
Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима
градње планираних објеката у заштитном појасу далековода. Ширина заштитног појаса
далековода је добијена сабирањем законски прописане удањености од крајњег фазног
проводника и удањености крајњег фазног проводника од осе далековода и износи 30 м
лево и десно од осе далековода.
Потребно је и анализирати утицај далековода на потенцијалне планиране објекте
од електропроводног материјала. Овај утицај на цевоводе, у зависности од насењености
подручја, потребно је анализирати на максималној удањености до 1000 м од осе
далековода.
Такође је потребно анализирати утицај далековода на телекомуникационе водове
(не треба ако су у питању оптички каблови). Овај утицај, у зависности од специфичне
отпорности тла и насењености подручја, потребно је анализирати на максималној
удањености до 3000 гп од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.
Утврђују се следећи услови заштите далековода 110 kV:
приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних
објеката, водити рачуна да се ни на који начин не наруши сигурносна
удањеност од 5 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;
испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом
може приближити на мање од 5 м у односу на проводнике далековода
напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета;
забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико
постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 м проводницима
далековода напонског нивоа 110 kV;
нисконапонске прикњучке, телефонске nрикњучке, прикњучке за кабловску
телевизију и друге прикњучке извести подземно у случају укріптања са
далеководом;
све металне инсталације (електро-иіјсталације, грејање и друго) и други
метални делови (ограде и друго) морају да буду прописно уземњени; нарочито
водити рачуна о изједначењу потенцијала;
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-

-

-

-

-

-

-

забрањено је складиштење лако запаЈгивог материјала у заілтитном појасу
далековода;
приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена,
земЈіаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме
угрозити статичка стабилност стубова далековода; терен испод далековода се
не сме насипати;
делови цевовода кроз који се испушта флуид морају бити удалени најмање 30
nі од најистуренијих делова далековода под напоном;
зидове и темење објеката (попут сливника, стубова контактне
мреже/0светлења, хидранта и сл.) извести на хоризонталном растојању од
најмање 1 гп од 110 kV кабловског вода;
укрштања прикњучака комуналне инфраструктуре (осим телекомуникационих) извести под углом који није мањи од 60°;
најмања хоризонтална удањеност дрвореда од 1 10 kV кабловског вода износи
2 м;
радове у заштитном појасу кабловског UO kV вода изводити ручно или
механизацијом која не изазива вибрације, оштећење изолациије и плашта
кабловског вода; слој земле изнад кабловског вода се може скидати до нивоа
0,5 м изнад кабла.

Снабдевање топлотном енергијоNl
Подручје у обухвату Плана ће се снабдевати топлотном енергијом из градског
гасификационог система и мањим делом из топлификационог система.
Снабдевање из гасификационог система ће се вршити преко градске гасне мреже
(ГГМ) која је изграђена дуж сервисне саобраћајнице на Булевару војводе Степе. Од ове
мреже ће се изградити изводи до објеката у стамбеним, стамбено-пословним и пословним
зонама. У случају захтева за већим количинама топлотне енергије могућа је изградња
гасовода средњег притиска и сопствених мерно-регулационих станица на парцелама
корисника.
Из топлификационог система који се налази у непосредном окружењу, на Новом
насеЈБу, се тренутно снабдева само један корисник у зони пословања. У случају потребе и
захтева за приклучком на вреловодну мре)ку, од постојеће мреже дуж Булевара војводе
Степе ће се изградити прикњучци до објеката у зони пословања.
Све термоенергетске инсталације које се налазе у зони изградње планираних
објеката или инфраструктуре потребно је изместити, уз прибавЈЋање услова од надлежног
дистрибутера.
Обновњиви извори енергије
На обухваћеном подручју постоји могућност коришћења обновливих извора
енергије.
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Соларна екергија
Пасивни соларни системи
дозволава се доградња стакленика, чија сс површина не рачуна код индекса
изграђености и индекса заузстости парцеле, уколико се поболшава енергетска
ефикасност објекта. Код објеката свих ііамена, на фасадама одговарајуће оријентације,
порсд стакленика дозволава се примена осталих пасивних система
ваздушних
колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл!
Активни соларни системи
Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се
поставлати под слсдећим условима:
постојећи и планирани објекти
на кровним површинама и фасадама
објската, где просторно-технички услови то дозволавају; на планираним
објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са
интегрисаним соларним панелима;
површинс јавне намене на стубовима јавне и декоративне расвете и за
потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама),
за осветлсње рекламних паноа и билборда, за саобраћајнс знакове и
сигнализацију, на слементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе,
аутобуска стајалишта и сл.) дозвоњава се поставлање фотонапонских панела!
-

-

-

-

(Хидро) Геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама могу сс поставлати у сврху загревања или
хлађења објеката. Ако се поставњају хоризонталне и всртикалне гео-сонде, могу се
поставњати искњучиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара (осим за
физичка лица) потребно јс прибавити сагласност надлежног органа.
Производња електричне, односно топлотне снергије за сопствене гіотребе
коришћењем обновњивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења
енергије.
7.5. Мере енергстске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасігости, 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 поволној
оријентацији објската, као и о утицају ветра на локацији;
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани,
комбиновани материјали. дрво, трска и др.);
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у инсталацијама осветњења у објектима и у инсталацијама јавне и
декоративне расвете употребњавати енергетски ефикасна расветна тела;
користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, ТромбМишелов зид, термосифонски колектор итд.);
поставњати соларне панеле (фотонапонске модуле и тоnлотне колекторе)
као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозволавају;
размотрити могућност поставњања кровних вртова и зелених фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње
аутоматског система за регулисање потрошње свих енергстских уређаја у
објекту;
nоставлати пуњаче за електричне аутомобиле на јавним и осталим
површинама предвиђеним за паркирање возила.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства! Ова својства се
утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
Грејна инсталација сваког објекта предвиђеног за прикњучењс на неки од система
снабдевања топлотном енергијом обавезно мора бити опремњена уређајима за регулацију
и/или мерење предате топлотне енергије.
7.6. Електронске комуникације
Подручје у обухвату Плана ће бити комплетно прикњучено на системе
електронских комуникација.
Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у цињу пружања
нових сервиса корисницима. Планира се поставњање мултисервисних платформи и друге
опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични кабинети се
могу поставњати на земњишту осталих намена, као и на новршини јавне намене, у
регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје nросторне и
техничке могућности. Уколико се поставњају на површини јавне намене, потребно је да
буду на постојећим или планираним трасама водова електронских комуникација.
Удањеност ових уређаја од укрњтања путева треба да износи минимално 20 м од осовине.
Уколико се кабинети поставлају на осталом грађевинском земњишту, потребно им је
обезбедити колски приступ ширине минимално З rn. Планира се и изградња приводних
каблова u Wі-Fі приступних тачака, као и поставњање система за видео-надзор, у оквиру
регулација поврјпина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним
паноима и сл.) и у оквиру осталих поврпіина (на објектима).
да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у
регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви за поставњање
будуће инсталације електронских комуникација. У попречним профилима улица
рсзсрвисани су независни коридори за мрсжу електронских комуникација.
На подручју Плана намењеном породичном становању постоји надземна
телекомуникациона мре)ка, којује потребно демонтирати и изградити подзсмно.
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У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са
више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је
поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем
услуга радио и телевизијских лрограма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.
Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица Црвени чот, са
координатама 45оо93.9б N 19о42540.о2 Е.
Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих
надлежних оператера. І-ја подручју је могуће поставлати системе мобилне телефоније уз
поштовање следећих услова:
антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу
поставњати у оквиру регулације поврјпина јавне намене (на стубове јавне расвете,
семафорске стубове и сл.), уз сагласност управњача јавним земњиштем и власника
објекта на који се поставла (стуба);
антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу сс поставлати
на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих
објеката, односно скупштине станара;
антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских
комуникација, могу се поставлати на антенске стубовс на парцелама намењеним
пословању уз обавезну сагласност власника и уз услов да су удалени минимум 30 м од
стамбених објеката; базне станице поставњати у подноу стуба, уз изградњу оптичког
приводног кабла до базне станице;
антенске системе поставлати уз поњтовање 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 оближње објекте становања који се
налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
за поставлање антенских система и базних станица мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је лретходно позитивно мишлење надлежне
управе.
-

-

-

-

-

-

-

8. ПЛАН УРЕЋЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Уређење зелених поврњина подразумева, поред уређегuа јавних зелених површина
(уличног зеленила и зеленог сквера), и уређсње осталог землишта у зонама намењеним
пословању, становању са пословањем, као и парцеле намењене пословању на улазним
nравцима и заштитном зеленилу.
3еленило саобраћајница треба да чине стабла листопадног дрвећа, а у зависности
од іпирине попречних лрофила и њихових садржаја формираће се двострани или
једнострани дрвореди. Важно је ускладити поставку стабала у дрворедима са колским
прилазима објектима и инфраструктуром.
3а овакав начин озелењавања треба користити квалитетне дрворедне саднице,
старости најмање осам година. Размак стабала треба да буде од осам до 10 м у зависности
од врсте дрвећа. дрвеће треба садити у розетама пречника 1,2-1,5 іті са заштитном
решетком.
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Оплемењивање уличног зеленила зависиће и од активности самих становника на
уређењу и садњи (цвећа и декоративног ши6ла) и касније одржавања зеленила стамбених
улица.
У североисточном делу обухвата могућа је поставка уређене зелене површине у
регулацији улице (озелењени сквер).
Овакав вид озелењеног простора има улогу да оплемени простор и обезбеди
складан и пријатан простор за боравак околног стаiјовништа.
Како се сквер налази у регулацији улице, није пожењно да садржи високу
вегетацију, и с тога ће бити сачињен од комбинације лишћарских врста средње висине и
ниже вегетације. Приликом озелењавања сквера користити аутохтону вегетацију.
Комплетан простор намењен озслењеном скверу треба опремити урбаним мобипијаром
(клупе, канте за комунални отпад и сл.).
Приликом уређења зелених површина, у оквиру комплекса пословања, потребноје
водити рачуна о уређењу површина око пословl!их објеката. 3еленило ће имати улогу
изолације главних административних и јавних објеката и главних пешачких праваца.
Улазне правце и прилазе у објекте обогатити партерним уређењем.
При поставњању високог растиња треба водити рачуна о безбедности унутрашњег
саобраћаја, изласцима из хала, раскрсницама, кривинама путева, манипулативним
површинама и сл.
Приликом уређења, избор бињног материјала треба да садржи претежно аутохтоне
врсте, различитих бињних категорија (високо и ниско дрвеће, високо и ниско )кбуње, као
и цветне површине).
Комплекси величине до 1 ha треба да имају минимално 20 % зелених површина,
величине 1-5 ћа 25 %, а већи, преко 5 ћа, 30-50 % зелених површина. Начин и уређење
зелених површина зависи од структуре терена, као и од функције и положаја објеката.
3еленило у оквиру зона намењених становању са пословањем се у највећој мери
састоји од уређених окућница. Слободни делови парцеле су организовапи као предбашта
и кућни врт, а урсђени према нахођењу самих становника.
У дворишном делу кућа породичног становања, непосредно уз објекат, најчешће се
формира кућни врт са полузасенченим простором за одмор. Предбашта као
најдекоративнији део врта треба да садржи декоративно листопадно и четинарско дрвеће,
цветајуће шибње и пузавице.
Оргагјизацију простора, врсте всгетације и стилске карактеристике усагласити са
архитектонским елементима обликовања куће и начином коришћења слободног простора
парцеле.
3елене површине око објеката пословања на улазним правцима планиране су као
различити видови декоративних површина (партерно зеленило, озелењене жардињере,
вертикално озелењавање и сл.). 3еленило око објеката уз Булевар војводе Степе је
изведено и састоји се од формираног травњака и партерне вегетације.
3аштитно зеленило обухвата простор који се налази у делу заштитног појаса
електроенергетског коридора. І-Іa површинама испод електроенергетских коридора
забрањенаје садња високог дрвећа. У зависности од величине површине под коридором,
формираће се ниска полегла вегетација, декоративни травњаци, цветњаци или пак
бобичаво воће и разне повртарске културе, а такође је могућа изградња пластеника,
ратарских, повртарских култура.
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9. МЕРЕ И услови ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ И културних ДОБАРА
9.1. Мере очувања природних добара
У обухвату Плана нема заштићених природних добара.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и
др.) која би могла представвати заштићену природну вредност, налазач је дужан да
пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
9.2. Заштита градитењског наслеђа
На подручју у обухвату Плана нема заштићених културних добара, нити
регистрованих објеката под претходном заштитом, а није утврђено постојање
археолоіпких налазишта.
Обавеза је инвеститора и извођача радова унутар целог обухвата Плана да,
уколико у току земјваних радова приликом изградње објеката и инфраструктуре наиђу на
археолошко налазиште или предмете, одмах обуставе радове, налаз оставе у положају у
којем је пронађен и одмах о налазу обавесте 3авод за заштиту споменика културе Града
Новог Сада.

10. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖПВОТНЕ СРЕДИНЕ
10.1. Инжењерско-геолошки и природни услови
На основу инжењерско-геолошке карте на простору у обухвату Плана заступјвене
су следеће категорије терена према погодности за изградњу:
терен средње погодан за градњу; оријентационо дозвоено оптерећење
износи 1-2 kglсм2; могућа градња лаких објеката, уобичајених конструкција;
терен непогодан за градњу; оријентационо дозвојвено оптерећење износи
1,5-Q5 kglсм2; могућа градња лаких објеката, неосетјвивих на слегање.
-

Литолошка класификација и погодност терена за изградњу
Литолопіку класификацију чине;
старији речни нанос; глиновито песковит
до извесног степена
консолидован, и
преталожен лес, унитптена лесна структура, повећан садржај песковите
фракције, у односу на лес кохезија смањена.
Педолошка структура
Заступњени типови земјвишта на простору у обухвату Плана су:
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-

-

-

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

Природни услови
Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног тиnа са карактеристикама субхумидне и
микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са
малом количином надавина, Док су зиме хладне, са снежним падавинама, Пролећни и
јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.
Временска расподела падавина се карактеријјіе 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 шм/м2.
Период у којем се појавњују мразни дани траје од октобра до маја. Период са
појавјБивањем тропских дана траје седам месеци и то од априла до октобра,
Релативна вла)кност ваздухаје у распону од бО-80 % током целе године.
Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра
нису посебно значајни. Јачина ветра се креће између 0,81 и 1,31 m/ѕ.
-

-

Сеизмичност

Сеизмичке карактеристике условњене су инжењерско-геолоіЈЈким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и др.
факторима.
Према карти сеизмичке рејонизације подручје у обухвату Плана се налази у зони
осмог степена МСЅ скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се разликовати
за ј 0 МСЅ штоје потребно проверити истражним радовима.
10.2. Услови и мере заштите п унапређсња животне средине
На простору у обухвату Плана није успоставњен мониторинг чинилаца животне
средиuе, нити се налазе објекти који својим радом негативно утичу на кивотну средину.
Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу стварања нових и
побоњшања општих услова животне средине (саобраћаја, уuапређења мреже
инфраструктуре и онремања nостојећих и нових објеката и простора свим потребним
комуналним системима).
На простору у обухвату Плаuа, с обзиром на специфичност простора близина
саобраћајница, очекују се зuачајне емисије угњеuмониксида, угњоводоника и азотних
оксида у ваздух. Унраво из тог разлога, у контексту заштите животне средине
обухваћеног подручја, неопходно је предузети одређеuе мере заштите ваздуха, земњишта,
подземних вода, као и мере заштите од буке која потиче од друмског саобраћаја.
На обухваћепом простору се не налазе објекти који својим радом негативно утичу
на животну средину, а полутанти аерозагађења се не прате.
-
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На простору у обухвату Плана, заштита и унапређење квалитета животне средине,
спроводиће се у складу са начелима 3акона о заштити животне средине (,,Службени
гласник Рс , бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 др. закон, 43!11-УС, 14/16, 76/! 8,
95/18 др. закон и 95/1 Ѕ др. закон).
При изградњи нових објеката, инвеститор је у обавези да се пре доноцјења захтева
за издавање грађевинске дозволе, обрати јгадлежном органу за заштиту животне средине,
ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину,
у складу са одредбама Закона 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).
-

-

-

Мере заштите ваздуха
Праћење и контрола ваздуха на обухваћеном подручју ће се вршити у складу са
Законом о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС , бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (,,Службени гласник
РС
, бр, 11/10, 75/10 и 63/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух из постројења за сагоревање (,,Слу)кбени гласник РС , број 6/16),
односно важећим прописима који регулишу ову област.
Повећан ниво аерозагађења може се очекивати услед специфичног положаја
обухваћеног постора у односу на Булевар војводе Степе, па услови и мере за заштиту
ваздуха од загађивања подразумевају пре свега успоставњање мерних места за праћење
аерозагађења, контролу емисије, а у складу са резултатима мерења дање поступање у
смислу ограничавања емисије загађујућих материја до дозвоњених граница, задржавањем
и допуњавањем постојећег зеленила уз саобраћајнице, као и унутар стамбених и
пословних комплекса.
Мере заштите од буке
На простору у обухвату Плана, очекивани извор буке је друмски саобраћај, који
представњаједан од најзначајнијих извора буке у животној средини.
Мере заштите од буке усклађене су са 3аконом о заштити од буке у животној
средини (,,Слу?кбени гласник РС , бр. 36/09 и 88/10), односно са прописима који
регулишу ову област.
Сви корисници на простору у обухвату Плана, своје активности морају
гјрилагодити условима у којима ће интензитет буке бити усклађен са вредностима
прописаним Одлуком о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада
(,,Службени лист града Новог Сада , бр. 54/15 и 32/17). односно са прописима који
регулишу ову област.
Мере заштите земњншта
Праћење квалитета земњишта је неопходно како би се спречила његова
деградација услед продирања опасних материја. 3емњиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвоњеним количинама опасних и штетних материја у земњишту и
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води за наводњавање и Методама њиховог испитивајБа (,,Службени гласник РС број
23/94), односно у складу са прописима којн регулишу ову област!
Мере заштите землишта обухватају спречавање одлагања отпадних материја на
местима која нису за ту намену предвиђена, озелењавање слободних поврјлина у інто
већем проценту, као и адекватно решавање одвођења отпадних и атмосферских вода.
Мере заштите вода
3аштита вода на обухваћеном простору оствариће се у складу са Законом о водама
(,,Службени гласјјик РС , бр. 30/10, 93/12. 101/16, 95/18 и 95/18 др! закон), Уредбом о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање (,,Службени гласник РС , бр. 67/11, 48/12 и 1/16), и другом законском
регулативом из ове области!
Постуnање са употребњеним водама биће у складу са Одлуком о санитарнотехничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (,,Службеіги лист
града Новог Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 др. одлука).
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површипа и
условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара 11 класи воде, могу се
без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у
отворене канале атмосферске канализације, околни терен и затворену атмосферску
канализацију.
3а атмосферске воде са зауњених и запрњаних површина (паркинзи, манипулативне
површине, бензинске станице) пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу,
предвидети одговарајући контролисани прихват или предтретман на уређају за примарно
пречишћавање. Издвојена уња и седименти из уређаја за предтретман уклонити на
безбедан начин уз обезбеђење заштите подземних вода!
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мре)ку, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
-

-

Управњање отпадом
Поступање са отпадним материјама треба ускладити са Законом о управњању
отпадом (,,Слу)кбени гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 др! закоn), Правилпиком
о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (,,Слу?кбени гласник
РС број 92/10),
Правилником о условима и начину сакупњања, транспорта, складиштења
,
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(,,Службени гласник РС , број 98/10), односно са свим прописима који регулишу ову
област.
На већем делу обухваћеног подручја одлагање отпада се врши у типизиране
контејнере који су адекватно обележени, који задовоњавају захтеве хигијене, естетске
захтеве и захтеве свих корисника јавних површипа. На основу Правилника о условима за
поставл)ање посуда за сакупњање отпада (.,Службени лист града Новог Сада ,
бр. 19/11 и
7/14) утврђују се број, места и технички услови за поставањање посуда на јавним
површинама на територији Града I-Іовог Сада. Одр?кавање чистоће на територији Града
Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће (,,Службени лист Града ј-Iовог
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Сада , бр. 25/10, 37/10 исправка, 3/1 1 исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и
59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депоније (,,Службени лист Града Новог
Сада , бр. 6/03, 47/06 Др! одлука и 13/14).
За сакупзвање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
-

-

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Ради заіцтите становништва од јонизујућег зрачења потребно јс обезбедити услове
за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити
систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.
Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити
систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.
Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим
зрачењима,
обезбеђивање организационих, техничких, финанскијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачсња,
вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.
11. МЕРЕ и услоВи ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И дРугиХ
НЕСРЕЋА
Заштита од зегилотрсса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је применити Правилник за
грађевинске конструкције (,,Службени гласник РС , бр. 89/19, 52/20 и 122/20) ради
обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCЅ скале.
Заштита од поплава
Подручје у обухвату Плана није директно угрожено појјлавама од спозвних вода,
односно водама реке дунав.
3а одбрану од поплава изазваним унутрашњим водама, односно атмосфсрским
,
водама Планом је дефинисан систем атмосферске канализације.
Занјтита од пожара
Ради заштите од по)кара, нови објекти, као и постојећи који се реконструишу или
дограђују, морају бити изграђени према одговарајућим техничким противпожарним
прописима, стандардима и нормативима.
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Објекти за заштиту становништва
Мере заштите становнијлтва од елементарних непогода и других несрећа
подразумевају склањање њуди, материјалних и културних добара планирањем склоништа
и других заштитних објеката.
У постојећим објектима који немају склоништа, за склањање њуди, материјалних и
културних добара користиће се постојеће подрумске просторије и други погодни
подземни објекти, прилагођени за заштиту, на начин, и према условима надлежног
министарства.
При изградњи планираних стамбених и пословних објеката, просторије испод
нивоа терена обавезно је ојачати и прилагодити склањању, према условима надлежног
министарства.
По)кењно је да се склоништа користе двонаменски, најбоње као гараже или
складишни простор.
12. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
12.1. Правила за формирање грађевинске парцеле
Постојећа парцелација послужилаје као основ за утврђивање услова за образовање
грађевинских парцела.
Грађевинске парцеле настале су препарцелацијом постојећих катастарских
парцела, док се новом парцелацијом максимално уважава постојеће стање.
Планом се дефинишу елементи за парцелацију површина осталих намена и при томе
су утврђена следећа правила
обавезно се припајају две или више катастарских парцела у случајевима када
катастарске парцеле, које формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовоњавају критеријуме за уређење или
изградњу планираних садр?каја или немају излаз најавну површину,
парцеле или делови парцела које не задовоЈЂавају критеријуме за формирање
грађевинске парцеле треба припојити суседној парцели која је мање површине или мањег
фронта.
Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела, када су
неопходне интервенције ради усаглашавања нових регулационих ширина улица, и када се
нове грађевинске парцеле формирају на основу правила уређења.
Парцеле у средишту блока без излаза на јавну површину обавезно се припајају
суседној парцели која има излаз на јавну површину, у случају потребе за формирањем
грађевинске парцсле.
Катастарске парцеле које задовоњавају услов да излазе на јавну површину. а
немају довоњну површину за формирање грађевинске парцеле, морају се припојити
суседној грађевинској парцели.
Толеранција код Планом утврђених правила за формирање грађевинске парцеле је
10 %.
І-Іа средишњем делу грађевинског подручја обухваћеног Планом, простор намењен
пословању на улазним правцима подењен је границом КО Нови Сад ј и КО І-јови Сад јУ.
-

-
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3а формирање пословних комплекса у овом делу простора неопходна је промена границе
катастарских општијга.
до реализације планираних саобраћајница (неопходних за функционисање
околних планираних и постојећих садржаја) парцеле или делови парцела постојећих
путева (путне линије, постојећи атарски И Некатегорисани путеви, колско-пешачки
пролази) не могу се припојити другој парцели ради формирања грађевинске парцеле која
није саобраћајна поврпіинајавне намене.
12.2. Правила уређења и грађења за реализацјiју планираних намена
12.2.1 Пословање на улазним правцима
У оквиру простора намењеног пословању на улазним правцима задржавају се
ггостојећи објекти, уз могућност замене, доградње, надоградње и реконструкције, где то
омогућавају утврђена правила уређења и грађења. Постојећи објекти чији су се делови
проширењем заштитног појаса електроенергетског коридора нашли у њему, задржавају
се. доградња или надоградња ових објеката могућа је на деловима објеката или парцеле
који нису у зони заштитног појаса, а у складу са прописаним условима. На слободним,
неизграђеним површинама планира се изградња пословних објеката.
Индекс заузетости парцеле је максимално 50 %. Спратност објеката је од П до
П+1. Изузетно, из технолошких разлога, могуће је формирати поткровну етажу! Кота
венца објеката је минимално шест а максимално осам метара од коте нивелете, а кота
слемена максимално 1 Г м. Кров може бити раван, плитак или кос. Кровни покривач
потребно је ускладити са нагибом кровних равни. Обликовање објеката прилагодити
намени пословања на улазним правцима уз коришћење јасних сведених форми.
Минимално учешће зелених површина на парцели износи 25 %.
Минимална величина парцеле је 1000 пі2. За преостале неизграђене гіарцеле
грађевинска линија код нових објеката уз режијску саобраћајницу дуж Булевара војводе
Степе је 5 м удалена од регулационе. На парцелама према електроенергетском коридору
грађевинску линију поставити на границу заштитног појаса коридора! За објекте
реализоване у зони заштитног појаса електроенергетског коридора, у случају замене
обавезно је прибавити услове и сагласности ,,Електромрежа Србије а.д. Београд, или
планирати изградњу изван зоне заштите. Иако се због високих подземних вода не
препоручује, могућаје изградња сутеренске ета?ке!
У овој зони пословање се намењује за реализацију садр)каја трговине и
угостителства, те других услужних делатности и производног занатства. Гјроизводња се
може одвијати у склопу мањих погона (пекарска и посластичарска производња, израда
предмета од неметала, израда и оправка металних и електронских производа, израда
предмета од дрвета, текстила, коже, гуме, папира и сл.), а која не сме изазивати негативне
ефекте суседном становниіптву и нема ризик од хемијског удеса. Трговина на велико и
мало може бити заступлена у свим видовима осим продаје расутих, запаливих и
експлозивних материјала и секундарних сировина. Могућа је изградња складишних
простора у функцији трговине, објеката за одржавање (аутоперионице и сл.) и погіравку
моторних возила, као и простора у функцији пружања услуга у саобраћају (превоз
nутника и терета друмом, шпедиција и организовање превоза друмским путевима). У овој
зони могу се наћи и делатности из области грађевинарства (иснитивање терена бушењем
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и сондирагuем, инсталациони радови у грађевинарству, завршни грађевинско-занатски
радови, кровНи радови), угоститејвства (услуге смепітаја и исхране), делатности из
области информисања и комуникација (издавачке дслатности, кинематографска и
телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа,
емитонање и производња радио и ТВ програма, телекомуникације, рачунарско
програмирање и информационе услужне делатности), финансијске и делатности
осигурања, делатности пословања некретнима, стручне, научне, иновационе и техничке
делатности (канцеларијски нростори, лабораторије, ветеринарске ординације),
административне и помоћне услужне делатности (делатности изнајм.њивања и лизинга
моторних возила, машина, предмета и опреме и интелектуалне својине, делатности
приватног обезбеђења, те одржавања објеката) и делатности из области образовања,
уметности, забаве и рекреације,
12.2.2. Становање са пословањем
Под становањем са пословањем подразумева се становање у функцији обавњања
делатности.
Минимална величина парцеле износи 500 м2. Индекс заузетости, у зависности од
врсте простора који се формира, износи 40 до 50 % а спратност П, ВП, П+1 до П+ј +Пк.
Грађевинска линија повучена је у односу на регулациону линију 5 м. 3адржавају се
реализовани објекти. 3а објекте реализоване у зони заштитног појаса електроенергетског
коридора обавезноје прибавити сагласност ,,Електромрежа Србије а.д. Београд.
У оквиру ове намене могуће је формирати стамбене, стамбено-пословне или
искњучиво ііословне просторе.
Стамбени простори подразумевају просторе намењене породичном становању са
слободностојећим објектом на парцели спратности до П+1+Пк. У оквиру објекта могу се
формирати максимално три стамбенејединице. Минимална величина nарцелеје 500 м2 уз
могуће одступање од 10 %. Минимална ширина уличног фронта износи 12 м. Индекс
заузетости парцеле је максимално 40 %. Минимално учешће уређених зелених површина
износи 30 %. Грађевинска линија повученаје у односу на регулациону 5 м.
Стамбено-пословни простори подразумевају просторе на којима се поред
становања могу одвијати и пословне делатности. Индекс заузетости парцеле је
максимално 50 %. Минимално учешће уређених зелених површина износи 25 %.
Ови простори се могу формирати на два начина:
- на парцели је могуtіа изградња стамбеног објекта у оквиру ког се обавјвају и

радне активности а на максимално 50 % укупне површине објекта. Примењују се сви
параметри утврђени за парцеле намењене становаіћу. У склопу радних активности могуће
је реализовати делатности из области трговине, угоститењства и услужног занатства;
- на парцели је могућа изградња породичног стамбеног и засебног пословног
објекта. Пословни објекат мора бити удањен минимално 4 м од стамбеног објекта на
припадајућој парцели и 1,5 м од суседне парцеле. Сггратност пословног објектаје ВГј или
п+ј . Минимална величина парцеле је 500 м2. Индекс заузетости је 50 %. Грађевинску
линију објекта поставити на 5 м удајuености од регулационе линије. Могућа је фазна
реализација, односно изградња стамбеног објекта пре пословног.
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Пословни просТор у склопу намене становање са пословањем ііодразумева
просторе на којима је могуће градити исклучиво пословне објекте. Индекс заузетости
парцелеје 50 %. Минимално учепће уређених зелених поврјнина износи 25 %.
Величина парцеле минимално 500 м2. Спратност објеката је ВП до п+ј .
Грађевинску линију објекта поставити на 5 м удањености од регулационе линије!
делатности које се планирају у оквиру намене становања са пословањем су
превасходно оне које су комплементарне наменн становања. То значи да се могу
обавњати пословне делатности које не угрожавају функцију становања у смислу повећане
фреквенције саобраћаја, буке, загађења ваздуха и сл., у складу са прописима из области
заіnтите животне среди uе. Пословање може бити намењено следећим делатностима:
трговина (дозвоњава се искњучиво трговина на мало у затвореним објектима);
угоститењство, туризам, рекреација, образовање, култура, здравствене делатности,
административне делатности, услужно занатство (могу се развијати различите врсте
занатских услуга, као што су услуге у домаћинству, личне услуге, поправка и одржавање
предмета у домаћинству, те делатности старих и уметничких заната и сл.).
Стамбени, стамбено-пословни, или пословни објекти који су изведени у оквиру
простора намењеног становању са пословањем се задржавају.
12.2.3. Пословање
У оквиру наменс пословања планира се изградња пословних објеката спратности
ВП/П до П+1! Минимална површина парцеле је 500 м2. Индекс заузетости парцеле је
максимално 50 %. У склопу пословног објекта могуће је формнрање једне стамбене
јединнце максималне површине 100 м2 (нето). Стамбени објекти изведени у оквиру
намене пословања се задржавају. Минимално учешће уређених зелених површина износи
25%.
У овој зони пословање се првенствено намењује за реализацију садржаја
угоститењства, спорта и рекреације. На обухваћеном простору могуће је реализовати и
полигоне за обуку возача моторних возила. Такође, у овој зони могуће је реализовати и
садр?каја трговине и других услужних делатности, те пронзводног занатства.
Производња се може одвнјати у склопу мањих погона, (пекарска и посластичарска
производња, израда предмета од неметала, израда и оправка металних и електронскнх
производа, израда предмета од дрвета. текстила, ко)ке, гуме, папира и сл.), а која не сме
изазивати непријатности суседном становннштву и нема ризик од хемијског удеса.
Трговина на велико и мало може бити заступњена у свим видовима осим продаје
расутих, запањивнх и експлозивних материјала н секундарних сировина. Могућа је
нзградња складишних простора у функцнји трговине, објеката за одржавање
(аутоперионице и сл.) и поправку моторних возила, као и nростора у функцији пружања
услуга у саобраћају (превоз путннка и терета друмом, шпедиција и организовање превоза
друмским путевима). У овој зони могу се наћи и делатности нз области грађевинарства
(испитнвање терена буіпењем и сонднрањем, инсталациони радови у грађевинарству,
завршни грађевинско-занатски радови, кровни радови), угоститењства (услуге смештаја и
исхране), делатности из области информисања и комуникација (издавачке делатности,
кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање
музичких записа, емитовање н производња радио и ТВ програма, телекомуникације
,
рачунарско програмирање и информацноне услужне делатности), финансијске и
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делатности осигурања, делатпости пословања некретнинама, стручне, научне, иновационе
и техничке делатности (канцеларијски простори, лабораторије, ветеринарске ординације),
административне и помоћне услужне делатности (делатности изнајмливања и лизинга
моторних возила, машина, предмета и опреме и интелектуалне својине, делатности
приватног обезбеђења, те одржавања објеката) и делатности из области образовања,
уметности, забаве и рскреације.

12.2.4. Заштитно зсленило
Простор намењен заштитном зеленилу целом површином се налази у зони
заштитног електроенергетског коридора. У оквиру заштитног зеленила нс дозволава се
изградња. Простор сс може озеленети травњацима и ниском полеглом вегетацијом. У овој
зони је могуће узгајање воћа, повртарских култура. дозволава се поставлање пластеника.

12.2.5. Режим коришћења простора -Заштитни појас елсктроенергетског
коридора
Посебан режим коришћсња односи се на просторе који се налазе у заштитном
појасу електроенергетског коридора а чија је намена пословање односно становање са
пословањем, како је приказано на графичком приказу број 2. ,,План намена површина,
саобраћаја, регулације и нивелације , у размери 1:2500.
Поред дефинисаних правила и уређења и грађења, у случају градње испод
далековода, потребно је прибавити и сагласност ,,Електромре)ка Србије а.д. Београд која
подразмева израду елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном
појасу далековода, а парцелација у случају дозвоњене изградње, усагласиће се са
планираним улицама.
Услови за зоне војног комплекса
Према условима Министарства одбране. Сектора за материјалне ресурсе, Управе за
инфраструктуру дати су следећи услови за зону војног комплекса, која је приказана на
графичком приказу број 2.
обезбедити проходност свих комуникација у близини војног комплекса
,,Југовићево ,
обезбедити Неповредивост војне имовине, тј. не нарушавање граница
катастарских парцела на којима се налази војни комплекс Југовићево , и
за извођење радова на изградњи објеката и других садржаја који су предвиђени
Планом, а захватају војни комплекс ,,Југовићево потребно је претходно
прибавити сагласност Министарства одбране.
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12.3. Правила за опремање простора инфраструктуром
12.3.1. Правила уређења и грађења друмске саобраћајне мреже
Услови за изградњу саобраћајвих површина
3а изградњу нових и реконструкцију nостојећих саобраћајних површина обавезно
је поштовање одредби:
Закона о путевима (,,Службени гласниј( РС , бр. 41/18 и 95/18 — Др. закон),
3акона о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15 др. закон, 9/16 УС, 24/18, 41/18, 41/18
др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон),
Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (,,Службени гласник РС , број
50/11),
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама (,,Службени гласник РС , број 22/15), који ближе прописује
техничке стандарде приступачности којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих
особа, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, разрађују урбанистичкотехнички услови за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких nовршина,
прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и
др.), као и nосебних уређаја у њима. Поред претходно наведеног правилника треба узети у
обзир и стандард ЅRPЅ U.54,234:2020. Тротоаре и паркинге израђивати од монта)кних
бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења,
раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног
и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних
водова (инсталација).
Коловоз и бициклистичке стазе сс завршно обрађују асфалтним застором.
Паркинзи моГу бити уређени и тзв . ,,перфорираним плочама , ,,префабрикованим
Танкостеним пластичним , или сличним елементима који обезбеђују услове стабилности
nодлоге, доволне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског
растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са ЅRPЅ U.54.234:2020 којим су
дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања.
У оквиру паркиралишта, где је то планирано. резервисати простор за дрвореде по моделу
да се на четири паркинг места планира по једно дрво. На местима где то услови
дозвоњавају, иако није уцртано на графичком приказу, могућа је изградња уличних
паркинга и бициклистичких стаза, уз обавезно задржавање и заштиту постојећег
квалитетног дрвећа.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара извршити типско партерно
уређење тротоара поштујући усове приступачности.
Најмања планирана ширина коловозаје 3,5 гп (на др)І(авним путевима 7,1 м). Уже
могу бити унутарблоковске саобраћајнице, минималне ширине 3 м. Радијуси кривина на
укрпјтању саобраћајница су минимално 6 м, осим унутарблоковских саобраћајница где
-

-

-

-

-

-

-
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Могу и3Носити и 3 м. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног градског превоза
путника планирају се радијуси кривина 12 In. Тротоари су минималне ширине 1,6 ш. док
двосмерне бициклистичке стазе морају бити ширине 2 м, аједносмерне минимум 1 м.
Услови за прикњучење на саобраћајну мрежу
Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и Др!)
морају бити у складу са Законом о путевима. ПрикЈЂучење корисника на примарну путну
мрежу планира се само са једним прикњучком, а уколико корисник иМа више засебних
улаза (целина), Мо?ке имати независне прикЈЂучке. У случају да се објекат може
прикњучити и на секундарну мрежу, прикњучак се по правилу увек даје на секундарну
мрежу.
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну
саобраћајну површину. Уколикоје тај приступ колски и намењен само за путничке
аутомобиле, он не може бити ужи од 3,5 м, нити шири од б м; за приступ ватрогасним
возилом минимална висина пасажа је 4,5 гп. Уколико није другачије дато за поједине
намене, по правилу једна грађевинска парцела може имати максимално два колска
приступа према истој саобраћајној површини (улици) и то на међусобном растојању од
најмање 5 м. У случају да грађевинска парцела има приступ на две различите саобраћајне
површине (улице), колски приступ се по правилу даје на ону саобраћајну површину
(улицу) којаје мањегранга.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној
саобраћајној површини не мо)ке бити мања од 2,5 nі. Објекти у привредним зонама морају
обезбедити противпо?карни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 м за
једносмерну комуникацију, односно б м за двосмерно кретање возила, а у складу са
условима МУП-а.
Услови за паркирање и гаражирање возила
Реализацију планираних стамбених и пословних објеката мора да прати изградња
саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора према
намени објекта.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбенопословних објеката свих врста, по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван јавне саобраћајне поврпіине, и то једно паркинг или гаражно место на
један стан.
За паркирање возила, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој
грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Потребан број паркинг или
гаражних места (у дањем тексту: ПМ), одређује се према следећем нормативу за врсте
делатности у пословном простору:
1) банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно
ПМ на 70 1n2 корисног простора;
2) поnіта -једно ПМ на 150 м2 корисног простора;
3) трговина на мало -једно ПМ на 100 м2 корисног простора;
4) угоститењски објекат -једно ПМ на користан простор за осам столица;
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5) хотелијерска установа -једно ПМ на користан простор за 10 крсвета;
б) позориште или биоскоп -једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;
7) спортска хала -једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
8) производни, магацински и индустријски објекат једно ПМ на 200 м2 корисног
простора.
Паркирање возила и гараже, за потребе стамбених, стамбено-пословних и
пословних објеката дефиІгисани су Правилником о условима и нормативима за
пројектовање стамбеuих зграда и станова ( Службени гласник РС , бр* 58/12, 74/15 и
82/15). Гараже објеката планирају се подземно, у габариту, изван габарита објекта или
надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно
на грађевинској гіарцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно
индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у ове
индексе.
Гараже морају испунити услове дефинисане у Правилнику о техничким захтевима
за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (,,Службени лист
СЦГ број 31/05).
,
Приликом дефинисања висине ета)ке, обавезно узети у обзир потребу инсталација
за проветравање и осветлење простора, у зависности од изабраног система гараже.
Према Правилнику, велике гараже (гара)ка већа од 1500 м2) морају имати прилаз за
ватрогасна возила гііирине 3,5 nі заједносмерну улицу, односно 5,5 м за двосмерну улицу,
при чему мора бити омогућено кретање ватрогасних возила само унапред. Минимална
висина пасажа је 4,5 nі. Заштита од пожара подразумева попітовање стандарда и прописа
датих овим правилником.
-

Основни услови за кретање возила су:
ширина улаза и излазаје минимум 2,5 nі заједан ток кретања возила;
близу улаза, односно излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида у
складу са ЅRPЅ U.Ѕ4.234:2020;
во)кња у гаражи треба да буде једноставна и безбедна, а препорука је да се
омогући једносмерно кретање у оквиру гараже;
препорука је да сс у nроцесу паркирања, док се возила крећу по паркинг гаражи
уједно омогућује и тражење слободног паркинг места; паркирање треба да буде nіто
једноставније;
могућеје прсдвидети и рампе на којима се врши паркирање;
ако је рампа на којима се врши паркирање, онда је максимални нагиб 5 %, а ако је
обична рампа ондаје 15 %; морају се задовоњити вертикални услови проходности возила;
димензијаједног паркинг места за управно паркирањеје минимално 4,8х 2,3 м, а
осталим
у
случајевима у складу са ЅRPЅ U.54.234:2020;
обезбедити сигурност возила од крађе, механичких оштећења или ватре;
-предвидети концепцију информативног система која је неопходна ради
регулисања кретања и ради боњег сналажења корисника у њој.
-

-

-

-

-

-

-

-
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Основни услоВи за кретаіће пешака су:

-

-

-

-

уколико је могуће пењаци не би требало да се укрштају са возилима на улазу и
излазу;
по гаражи није потребно обезбедити посебну путању за кретање пешака;
при распореду степеништа треба водити рачуна о правцима кретања већине
пешака;
степеништа код отворених паркинг гаража не смеју бити дауве од другог
степеіјишта више од 50 м, а КОД затворених, више од 30 м;
ширина степеништа мора бити најмање 0,8 м и за њихову изградњу у обзир
долазе само незапаливи материјали;
ако се у паркинг гаражи пешачка комуникација решава само степеништем онда
минимална ширина износи 1,2 м;
уколико се за кретање пешака користи рампа, стазе не смеју бити уже од 0,6 гп
и морају бити издвојене и обезбеђене гелендерима.

Остали услови су:

-

у обзир узети важеће услове противпожарне зањтите који се односе на ову
врсту објеката;
проветравање мора бити такво да се обезбеди одвод 12 м3 ваздуха на час на
сваки 1 м2 корисне површине. Усисни отвори система за вентилацију треба
разместити близу пода;
носећи делови паркинг гараже морају бити од материјала постојаног на ватри.

На површини и фасадама гаража планира се одговарајуће партерно уређење и
озелењавање. У случају да се последња етажа планира као откривени паркинг простор,
могућеје њено наткривање надстрешницом са фотонапонским панелима.
12.3.2. Правила nрикњучсња водне инфраструктуре
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зонијавне површине, између две регулационе
линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасуједнострано, или обострано
уколико је улични фронт шири од 20 м.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се поставЈБају тако да водоводна
мрежа задоволи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводіје мреже од других инсталација и
објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 м, а вертикално растојање водоводне мреже
од
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.
Задате врсдности су растојања од споњне ивице новог цевовода до сполне ивице
инсталација и објеката инфраструктурс.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети
одговарајућу запітиту инсталација водовода.
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Није дозволено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње.
Минимално одстојање од темења објеката износи 1 м, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 м мерено од коте терена, а на
месту прикњучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на
дубину постојећег цевовода
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
іпирине пута за минимум 1 м од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната
у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Водоводни приклучци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикњучком објекта на јавни
водовод.
Прикњучак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава
се у склониплу за водомер, закњучно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикњучка са величином и типом водомера одређује Јавно
комунално предузеће ,,Водовод и канализација Нови Сад на осгiову претходно урађеног
хидрауличког прорачуна унутраінњих 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 (,,Службени лист Града Новог
Сада , бр. 60/10, 8/11 исправка, 38/11, 1З/і 4, 59/16 и 59/19) и Правилником о техничким
условима за прикњучење на технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације (,,Службени лист Града Новог Сада , број із/94).
Прикњучење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 мм.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикЈЂучак.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и
пословне објекте, поставњају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван
објекта, на парцели корисника, 0,5 м од регулационе линије.
Код изградње пословних објеката површине преко 150 м2 код којих је потребна
изградња само унутрашњс хидрантске мреже (nрема важећем правилнику и условима
противпожарне полиције) израђује се прикњучак пречника DN 63 мм, са монтажом
водомера DN 50 мм.
Код изградње нословних објеката код којих је неопходна споњашња хидрантска
мрежа врши се прикњучење објеката пречником максимално DN 110 мм, са монтажом
водомера DN l00 мм.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикњучку уградити комбинован водомер.
Извођење прикњучка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
Јавног комуналног предузећа ,Водовод и канализација Нови Сад.
-
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Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати у зони јавне површине,
између две регулационе линије у уличном фронту једнострано, или обострано уколико је
улични фроіiт іnupu од 20 м.
Минимални пречник фекалне канализације је О 250 мм, а опште канализације О
300 мм.
Трасе опнјте и фекалне канализације се постав.њају тако да се задово.ње прописава
одстојања у односу на друге инсталације и објекте иiiфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката
инфраструктуреје од 0,7 до 1 м, а вертикално 0,5 м.
Није дозво.њено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње.
Минимално одстојање од темења објекта износи гн, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објекти за сакупњање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и
заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 м, мерено од горње
ивице цеви (уз испуњење услова прик.њучења индивидуалних објеката), а на месту
прик.њучка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикњучка свести на дубину
постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу дово.њног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160-200 DN, a максимум 50 м.
Канализациони приклучци
Прик.њучак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикњучка одређује Јавно комунално нредузеће
, Водовод и канализација І-јови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима
и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности
испоруке воде и уклањања вода и гјравилником о техничким условима за прик.њучење на
технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прик.њучити на
канализациону мрежу, ако је она изграђена.
Прик.њучене стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 мм.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 м од регулационе линије
парцеле.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје,
могу се прик.њучити на канализациону мрежу само ако се испред прикњучка угради
уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања
у канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прик.њучити на
фекалну канализацију, под условом да сс постави водомер за мерење исцрп.њсне воде.
Прик.њучење подрумских и сутерепских просторија, као и базена на канализациони
систем дозвоњава се само преко аутономног постројења препумпавањем.
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Код решавања одвода употреблених вода поступити ло Одлуци о санитарнотехничким условима за исгтуштање отпадних вода у јавну канализацију (,,Службени лист
Града Новог Сада , бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 др. одлука).
Заулене атмосферске воде са манипулативних повріпина као и воде од прања и
одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрежом спровести кроз тало)кник за механичке нечистоће и сепаратор ула и масти и
лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мре?ку, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног
предузећа.
Технолошке воде се могу испугптати ујавну канализацију. Зависно од потреба, код
загађивача предвидети изградігу уређаја за предтретман технолошких отпадних вода,
тако да њихов квалитет задоволава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну
канализацију, а пре пречишћавања на ппОВ, тако да се не ремети рад пречистача у
складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава 11ј, Табела 1.
Извођење приклучка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности
Јавног комуналног предузећа ,,Водовод и канализација Нови Сад.
-

12.3.3. Правила и услови за уређење и приклучење на електроенергетску мрежу
Прикњучење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом планиране
ТС или приклучењем на нисконапонску мрежу изградњом приклучка који се састоји од
прикњучног вода, кабловске прикњучне кутије (КПј{) и ормана мерног места (ОММ).
Прикњучни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или
директно из ТС. деталније услове за приклучење и изградњу приклучног вода и поло)кај
Кпк и ОММа прибавити од ,,ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак
,,Електродистрибуција Нови Сад .
Условп за прикл.учење на гасоводну мрежу
Приклучење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног
прикњучка од постојеће или планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог сета или
изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице и приклучног гасовода.
детањније услове за приклучење прибавити од надлежног дистрибутера.
Услови за приклучење на вреловодну мрежу
Приклучење објеката на вреловодну мрежу решити изградњом прикњучка од
постојеће или планиране мреже до објекта. На погодном месту у подруму (сутерену) или
приземњу објекта изградити топлотну подстаницу и омогућити изградњу вреловодног
приклучка од постојећег или nланираног вреловода до подстанице на најпогоднији
начин, а све у склалу са условима Јавног комуналног предузећа ,,Новосадска топлана .
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Услови за прикњучење на мрежу електронских комуникација
Приклучењс објеката у систем електронских комуникација решити изградњом
приклучка (подзсмне мрсже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта,
где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. детаЈвније условс за приклучење
прибавити од надлежног оператера.
Приклучак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног
оператера.
Приклучак на кабловски дистрибутивни систем извссти према условима локалног
дистрибутера.
12.4. Услови приступачности
Приликом израде урбанистичких услова за изградњу, објеката јавног карактсра,
стамбених објеката и саобраћајних и пешачких површина, примењује се Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама.
Планирани објекти морају се пројектовати и градити тако да се особама са
инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и
рад.

13. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЈБЕНОСТИ
У цилу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини, којаје изграђена или Планом предвиђена за изградњу.
Потребан степен комуналне опремлености подразумева решење у снабдевању
водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном снергијом.
Комунално опремање ће се обезбедити приклучењем на изграђену или планирану
водоводну, канализациону, електроенсргетску и термоенергетску мрежу.

14. ПРИМЕНА ПЛАНА
донојпење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских
услова и решења о одобрегbу за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.
3акони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају
њихових измена или доношења нових, примениће се ва)кећи пропис за
одређену област.
Саставни део Плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од
Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду

АЗ

2. План намене површина, саобраћаја, регулације и нивелације

1:2500

3. План регулације површинајавне намене

1:2500

4. План водне инфраструктуре

1:2500

5. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација

1:2500

6. План партерног уређења и озелењавања сквера

1:500

7. Синхрон план инфраструктуре и зеленила

1:2500

Карактеристични профили саобраћајница

1:100.

-

План деталне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду, садржи текстуални део који се објавјвује у ,,Службеном
листу Града Новог Сада 5 и графичке приказе израђене у три примерка, које својим
потписом оверава председник Скунштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала плана чува се у Скупштини Града Новог
Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу
,,Урбанизам Завод за урбанизам Нови Сад.
документациона основа овог плана чува се у Градској унрави за урбанизам и
грађевинске послове.
План детајвне регулације простора за пословање и становање северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града
Новог Сада, Жарка 3рењанина број 2, и путем интернет стране www. ѕkupѕtі na.novіѕad.rѕ.
Ступањем на снагу овог плана, престаје да важи План деталне регулације кабла
1 10 kV TC ,,Нови Сад 5_ ТС , Нови Сад 7 (,,Слу)кбени лист Града Новог Сада , број
54/16), у делу који је обухваћен овим планом, а План детањне регулације простора
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (,,Слу?кбени лист Града Новог Сада , бр.
23/03 и 50/06) престаје да важи у целости.
План ступа на снагу осмог дана од дана објавливања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада .
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1. УВОДНЕ НАЈјОМЕНЕ

Заtсоном о запітити живопге ередине (,,Слу)тсбени гласнијс РС , бр. 135/04, 36/09,
72(09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/13 и 95118др. затсон) утврђсна је обавеза
израде стратешке лроцене утицаја на жИвотну средину у
области лросторнот и
урбаНистичІсог планирана, С Тим да јединица лојсалне самоуправе, у ојсвиру својих
тірава и дужности, одређујс врсте Ііланова за Іcoje ce израђује стратешјса
лроцсна угицаја
на животну средину.
СІсупштина Града Новог Сада донела је ОдлуІсу О одређивању врстс плансјсих
доісумената за које се израђујс стратешка лроцена утицаја на животну
срсдину
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 48/09), којом је предвиђсно да се израђује
и
за планове деталие регулације којима се обухватају простори радних зона.
Одлуком о изради плај-та детаЛне ретулације лростора за пословање и становањс
севсрно од Вулевара војводе Стспс у НОВОМ Саду (,,Слу)г(бени лист Града
Новот Сада ,
број 49/19) чији је саставни део Решсњс о изради стратешІсс процене угицаја
плана
детањне рсгулацијс простора за пословање и становање северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду І-І a )ГСИВОТН сродину број У-35-346/19 од 4.7.2019. тодине којс је
донела Градска улрава за урбанизам и грађсвинске пословс, утврl)ена је обавеза израде
стратешке процене утицаја на животну срсдину.
Овим рсшењсм дсфинисано је да се приступа изради стратецјгсе процене угицаја
плана дстањнс рсгулације простора за пословање и становање севсрно од Булсвара
војводе Степе у ј-јовом Саду на животну средину, као и да ће Извештај о стратештсој
процени угицаја плана на )ІСИВОТИ срсдину бити изложсн на јавнн увид заједно са
Нацртом ллана.
Стратешком проценом утврдићс сс утицај планираног рсшења на животну
средину у цил,у угврђивања смсрница за заштиту )Ісивотне срединс, ісојима ће се
обезбедити заштита )lСивотне срсдине и унапреГ)мвање Одр)lсивог развоја саглсдавањсм
свик нетативних промена у просторно-функционалној ортанизацији.
У оlсвиру стратештсе проценс утицаја плана на животну средину разматра1 с се
тіостојеће стање )кивотне средине на простору обухваћеним планом, значај и
ІсарактеристиІсе плана, Ісаракгеристикс утицаја планираних садр)Ісаја ва животну
средину и друга питања и проблеми заштите животнс срединс у сісладу са
Ісритеријумима за одрсђивање мотућих значајних угицаја на животну средину,
узимајући у обзир планиране намене објсісата и намену површина на овом подручју.
Извештај о стратешісој процени плана детањне рсгулације простора за
пословање и становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (у дањсм
тсiссту: ИЗВСІІјтај) урађсн јс у сісладу са Заісоном о стратсшісој процени утицаја на
животну средину (,,Службсни гласник РС , бр. Ј 35/04 и 88/!О).
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-

Іі oc:і oBіІІІ)c іі егаіјоваіће са іјоеіоваісм

-

Обухізапі

сеіІерозагіадј ііі део јіростора. Налази ce і і :імеІј у урбаііНстіЕчі(с цеЈігіј c nocѕІ OBa І-Ea іі a
ЛЗіі 1\ і јіј)авЦНМО. грајіііцс ірађеііиііског jіcі o іі a іі jі e.\ І a Вегсрііику іі ссверііс гранііцс
обvхваi а іі na іІ a.

У ісиом ckIІ OіІ y се

іа:іазіі іі зІІІІіІііііі іі O_jae ckfі CkrpOcHepІ c І CІ(Or

І(орііЈіора і(OJ Іі гіредставЈbа дсо заші-ііііјог і і ojaca далскеводіј І І O kV бр. І І 35
Нови Сад 3

-

( I 36 ТС

ТС јјовіі Сад 5 ІCOJH Једі-іим сііојіім делоі уЈіази у обухват гглана. Простор
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у оІсвИру ове целинеје претежно неизграђен и представјbа неуређене
зелене гговршине,
местимиtјно пресечене атарстсим или зеМЈТ,анuм путевима.
У њеном крајњем
југозападном деУ!у формиран је мањи бЛОІ( у склопу ког су
реализовани објекти
породичног станојзања. На остатку простора евидснтан јс мањи
број стамбених,
стамбено пословних и пословних објеката.

2.4.

Караістерпстјпсс жлвотјје среднвси разматраІја питања и проблеt и из
области заідтfпе ЖІТВОТІЈе средипе у плану

)јСивотна средина, јсао специфичан медијум у коме се одраісавају
последице свих
човекових активности, мора се Посматрати у оквиру дирег друштвеног
контекста,
ОднОсно укупт-те социјалне, привреднс и екокомске ситуације. Процес
интетрисања
животнс средине у друге сетсторске политике омогућује усіслаlјивање
различитих
интереса и достизање цињева одрживог развоја.
У тогсу израде Плана, разматраІІи су бројни постоје!іи и потенцијални
проблеми
Животне средине и предложена су адејсватна решења іcoja he рсгулисати
или пагс
ублажити Постојање истих:
1) Утицај саобраћаја на хсомпоненте животпе срсдпнс
С обзиром да се nостор у обухвату плана граничи са прометном
саобраћајницом,
Булевар војводе Степе, очекују се значајне емисије угвенмоноксида,
угјвоводоника и
азотних отссида у ваздух. Осим тога, бензински мотори су главни извори
загађења
оловом, догс дизел мотори емитују изузетно nenuEce количине чађи и дима.
Имајући то у пиду, план се бави угицајем саобраћаја на живоТт-ту средину
и
Прописује одређене мере тсојима ће се смањити аерозагађење предметног
простора.
2) Утицај буісе на животіту средиііу
Главни Извор буісо на простору у обухвату плана јесте саобраћај. Управо
тз тог
разлога, планом су дефинисане мере тсојима ће се ови негативни ефеісти
ублажити или
свести на минимум.
У оісвиру плана разматрани су таІ(ође и следећи проблсми животне средине:
заnупзтеност дела Простора,
т-тепостојање мониторинга чиниоца животне средине и др.
-

З) Утицај отпада на животну средгтну
Утицај отпада на животну среднну може бити вишеструко нсгативан, уколиісо је
поставјвен недовоњан број контејт-іера за прихватање рецитслабилног материјала, као и
услед неадекватиог одлагања отпада и ниске свести грађана о важностн и начину
очувања животне средине па примарна рсицклажа (одвојено саІсупЈвање отпада
за
рециіслажу —ПЕТ амбалажа, палир и і(артоН) на месту настаніса изостане.
Отпад угиче на зеМЈвиште И чини његов површински загађивач. ј-Іакупњањем
отпада на некој површини, нагомилавају се органсјсе и т-іеорганске матсрија које
загађују земјвипітс.
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Може се заіubучити да јс на npocі opy y обухвату nna Ііa одлагање отпада У
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а ЖІІІОУІІІу

ІІІ C ІІЈ ) НЈ ~ІІІгс ~ ! І }) ІІJ~ІІІTІІ /L~І cc І rna ІІ іі c усвоји іІ

BapІІі a ІІІ ~І да ce ІІ JІІІ yCBOj Іі І-І uM Іі J І c) І cІІІ upa.
Укун i-іи сфсісІ iі Іі nai-І a

і a І-І уг -ІЦајІІ І -І ~} ЖІІВОІІІ V СЈ)сді-ІІІу, ) ІОГУ сс уІврдігІН само

пореі)ењем са гІостојеh ІІм сгањем, са ціі јсв t Іма и рсІtІсњ -Іма І1JІ a І-І a. Ограіі t Іч 2ІВајуh и се у
том tсонтсl(сту ІІ a ІіознтН l}нс и іі crar ІІ rііі c с t јісістс І (Ојс І )І -І ІІ )aІІ() усвајаІ-Іс ІілІ

І-ісусг}ајањс

Іі pcѕі)і c ІІІ oІ ј _ІЈІаІІа c І pa І c ІІІІca ІІ poі Lc Іі ~І сс (І ~іІІІІ ра~Ір ~ІІО)І ()І )L nap І-ІІІІІІ rc.
дСіа.іІіІІіјІІ ІІрјгІСІЗ Bap іІ ja І-ІІіі іІ~ІІ ic ) ІІОІ -ЈііОј

2.6.

.

Рсз) лІатјІ ІІрсгход(ІІІХ ІcoІІ c:ІІ a І ( ІІ j ІІ C~І (cІІІІІІ Cj І CCH І %ІІІІІ \ І
() јіІІ1ІІІІ N1i ІІ ( ЈрІІІІнізаІ( НјІ )Іа

За погребе јзраде rіnaІІ a ycfiOіі c С досІаві-јЈ1с сјІсдсјіе иііСтНІуцијс И гіредузеh а:

і ) ,,БПС дистрибуција д.О.0,
2) JFІ ,,kлсісгромрежа Србијс А.д.,
З ) ЈК[Ј ,,І pІІ;ІCKO ејјсгјјјлО

4 ) ј ]( 1! Ч Іі c і oh
..

HOІІІ-І

Сад.

І !o в и Сад,

5) ЈІ(П И іІформагНка HOBІі СІІД,
б) МУГ] Ссктор за ваі рсді јС С і-ІІІ І ujC У іІ j)ІІ І LІІ ЗІІ ІІІІі ІрсдІ І С ІІІ
Саду
7) МuІјІісіарсІво одбраІ-Іс, Уііј)аІіа Ја а i іфрасІруi( Іуру,

) JH .,србііјагас .
9) ДГЈ -ј о n І _і Сад Гас,
ј О) ,, ГејІском Србијаа.д.
б

(ІІіі e y јјојіом

11)ЈКп ,,Новосадска Топјіана Нови Сад,
12)ЈП ПГГ саобраћаја Србија Београд,
ј 3) Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада,
14).ЈП ,,Емисиона технигса и везе ,
15)ЈКП ,,Водовод и канаЈЈизација Нови Сад,
16)Покрајинсгси завод за заштиту природе,
17) Јп ,,Путеви Ср5 јС
3.

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАјЂА ј(ВАЛИТЕТА
ЖКВОТиЕ СРЕДННЕ
НА нодручзу ПЛАНА

3.1. Прпродне карагперЈтстшсе
3.LI. Иижењерстсогеолошке тсарактерНстттке и
Погодвост тереца за взградњу
На основу инжењерско-геолоштсе карте иа гтростору
у обухвату плана
заступњене су следећс катеторије терена према Потодности
за изградњу:
терен средње погодан за традњу; оријентационо дозвоЈњено
оптерећење изнси
1,О-2,О kg/сгп2; могућа градња лаких објеката, уобичајених
конструтсција;
-

терен непогодан за градњу; оријентационо дозвојвено
оптерећење износи 1,50,5 kg/см2; мотућа градња лаких објеката, неосет.њивих на
слегање.
Лтттолопјка тсласпфгпсацнја
Литолошку класификацију на простору у обухвату плана чине:
старији речни нанос, г.пшlовито песІсовит, до
извесног степена
тсонс0лид0ван и
преталожен лес, унинлена лесна структура, повећан садржај
песковите
фракције, у односу на лес -кохезија смањена.

3.1.2. Педолопжа струІстура
Заступ.њеј-ти типови земњишта на простору у обухвату плана су:

-

чернозем на лесу и лесоликим седиментима,
чернозем на алувијалном наносу излужени, и
ритстса црница (Хумоглеј) карбонатна.
-

-

3.1.3. Сетізмичке тсаратстериститсе
Сеизмичтсе
ісарактеристике
условЈвене
су
инжењероЈсо-геолошким
карактеристикама тјіа, дубином подземних вода, резонантним карактеристнкама
тла и
др. факторима.
-
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јlрсма картu ссизмичке рејснизацијс србијс тзодруLтје гј)ада НОВОГ Сада иалази
се у зотм осмог стспсна Mcѕ скале. Утврстт СТСнСн сетІзмwтісог итјтснзитста може се
разлнкова i-И За

°

N!Сѕ јітто е поІрс6НО ті рОвсј)ІііН исІi)ПЖІІ Іі

јдІd і .

3. .4. јОізма-геке кајuікісрІІСјІІ зсс
ј

ІсСІраІСсјіІІстнІ(ІІМІІ

јс VMcpCІІ O-ІcOІ-rІіІІІ C ІІ rІІ J ІІІor іІ H ІІІ ca
М
i јіІСрОІсрМВЛІІС Іслнме. Главјте каратпсј)нсІІ I кс c і tor
ј(ЈІІ 11\-ІВ

малом јсОлјіЧИІ-ІО.\4 ГјПдагтИНа JІOIC CV ЗиМС
јеСењІІ МСССЦИ С

хЈјСјЛІІ L,

Су6хуМИдІІс іі

ІІ HH І(n ІІ .\ І C су ( ОГІЛЛ H cyіІ a Јіста Са

са CHe)І C ІІ H.\ І гіадавИиама. іlponct ІІі u

Іі

умереіІО ToІі n Іі N ojcІііІcvJy cc Всјкз.\ ј ІCOJH І tІ H ІІOM іја1џівИ i-ІІІ.

ВремеІІска расподсла падавНІІа се. јсарактсрнше са два максимума: јули 7218
1мај) г 35,3 ІпІіі /м2 и септсмбар 33,4
nім/м2 и дсцембар 5Ѕ,5 іпм/м2, и два Мтттммума
Іііііі/Іі1, ПІІ L І CIMY је усупиа сума ВОДС Од І L адВИ па 9) тптіі /1і12.
Penaіі-і tі-і a вј i ажјІост вnздуха јС y j)acі І O І і y Од 60

0% і OІcO\ І І.ІCJІ C годиі е.

-

І jUjІІCLІ1h І j ac І aj) jc іІЗ JyІ o Іі Cr(іІІІ O І ІІ сс ltсроза i аІЈЕ l к) І ІІ pa ІІІІa ОстаЈтн Ііј )U ВЦN ВСТј)а
ніісу ІІ occoІІ O ІІІаЧајІІіі ..јаІјјіја встрІ јс ІІІ.\ І cІ )y 0. ј - ј 3 j Ііі /ѕ.

ј . ј ..

аІСІІ 1ІјЕ L І Iј ІІРІІј ) ОјІІІСІ J ІOOj)CІ
Іa

ЗІI НІТИ hСІІІ-јх Ііодруіја .

і poCі Opy y обухвату ПрСЈ tМСГЕЕОІ ІІ fІ a ІІ U ЕН

3.1.6. Зе;зСІјјјЈІО ІІ oL і ojelі c Cі H і bC ІІ L ГL ІСЕІІІјС
І-Іа зІростојіу іCOj іі hc ce ОбхВаІјІГи niІ aІІ o\ І . іCnCІ-ІІІ J І O је ІІІCryHJІІ eІІ O v ІІиду
caMO ІІІІІCJІ c itс i сЕСІІІс

ІCOjB jc c;і aoo одрЖаІмІІІІ

е

ІІ cІіІІ M

јруіІаЦтіјама ІІрСТСЖІІО

іcao Іі
І tj)Cia. У ІЕСІіосј)СдІІОј І)ECOjІІІІІІі cc ІІІІІІ atC Обра]U Іае Іі OІtpіІJ ІіІІC.
саобраћајііицс
іeJі eіі u і o y осіt іру OіcylіІ-ІІіі la ІіојіОдіЕІІІСој cra ІІO І taHa ІІ І c;І c ІІі uio y ОІСІІііУ
n іІ Lіі hapc І cі oі

УЗ јУжјју ІІ)aІІІІіІy ІІIІ U ІІCі.

3 .2.

C-ІІІ O ј)С1Г С

ІСІ j)

1Cі j) І E C ІІ EІ CC

3.2.1. ЗаIнТНГІОЕта KynTypІІa добј)а
У регистру заштиhених іcynnypnux добара УІіутар подручја сбукваћсІ lог планом
нсма зашТІіlіеІЕјіх објеісата.

3 .2 .2. kJІe І r і фЈ і ЈСЦІІ j a x

аз а

рда

На Ііодручју іі J І aHa. ca acriCicra ІјасгаІІка хсміІјскіІ \:
ІјІIІСу І-ІЗІраІеІІІі нІјдуСТрјіјСІсН Іі OrOіІІі КОјтј сс

Ісса 1 могуl вх последиіtа

.\ і OІ V O І l і a Ііі r іІ ІcaІ) хаЗСІј)дІІіі .

Оире.\ ЛсІоет іІІІ (ј)І) Ісі ]))УІ( ІУРо \ І

3.3
3 .3 І
.

.

Саоб aіі ај з-г а н і i фј)С) СТУјсГу1) а
іtOj LІОДС CTeІІ e, іCOj 1
гј ростор сс јіајіази у і-І eІі OcpCjІІ І Oj 6Л МЗІ- і і і ІІ І VJІ cІІ apa
j)

Бачіса ііалат ІІС
ІІредсіаВЈbа саобраhајІІицу BІі COІCOі pa іІі a H дсо јс .\ ІаІі tстра;ІІ-ІОі ІіТ
градскт1 гІрсвоз
]-јов u Сад 3рењаІіиІІ. ЊиМе се одвија 1 tоіоріізоВаИіІ саобраhај H jaBі-ІІI
-
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путника; а издвојснс су бициклистичке и пешачке стазе. Вулевар омогућава
непосредан
контатсг будућих корисника простора са традском и ванградском
саобраћајном мрежом,
што ће га у доброј организацији изградње учинити пеома атрактивним.
Са булеваром су поје,цини блотсови повезанп рсжијстсом саобраћајницом
северто
од Булевара војводе Сгепс и продужетісом Булсвара кнеза
Милопта, улицом Бате
Бркића, Булеваром Слободана Јовановића и (на крајњсм делу
западу) улицом
Ветерничка рампа. Улици Кароња Селеша, којаје стамбена реализованје
коловоз.
На осталом обухваћеном простору осим атароких пугева, не постоји
изграђена друмска
саобраћајна инфраструктура.
.-

3.3.2.
3.3.2.1.

Водна Јптфраструхстура
Спабдевање водом
Снабдевање водом на овом Јіростору обавња се nретсо постојсће водоводне
Мрсже; која функционишс у ОІСвИру водоводног система Града Новог
Сада. Примарна
водоводна мрежа реализована је у на Булевару војводе Степе са профилом
250 Іnrn,
докје сеісундарна мрежа профила од 80 до 150 nііn, изграђена на простору
северно
од Булевара војводе Степе. ОстатаІс простсра нијс опрсмњен водоводном
мрсжом.
Потребе за водом задовојвавају npeico бушеник бунара на сопственим парцслама.
Постојећи водоводт{и систсм задовојЂава потрсбе за водом за пићс, на подручју
гдеје реализован.
3.3.2.2. Одвођење отпадннх и аТмосферсІсих вода
Одвођехс отпадних и атмосферских вода рсшено је делом nреко ісанализационог
система. Примарна Јсанализациона мрежа изграђена је на Булсвару војводс
Степе,
профила
00 mІTІ, док јс сеІсундарна канализациона мрежа профила
250 іпм
изграђсна у делу простора северно од Булевара Војводе Стспе.
Постојећи систем за сдвођење отпадних и атмосфсрских вода је задовоњавајући
на дслу гдејс реализован.

3.3.3.
3.3.3.1.

Епсргетсіса иітфраструктура
Снабдсвање еЛекТричІІом еиергкјом
Снабдевање
слстстриtјНом
енергијом обавња се преко постојеће
елсістроенергетсІсе мреже І(oja фунјсционипіе у склопујединственог слектроенергетског
система. Постојећи садржаји се снабдевају из трансформаторске станице (ТС) 110/20
kV Нови Сад 5 ј I, іcao u прско 20(10) kV подземне мрсже каблова, трансформаторских
станица 20(1 0)/0,4 !cV u нисtсонапоі-тске 0,4 kV мрсже. Hpeіco подручја лрелазе два
далековода 1 1 0 kV ca својим заштитним појасом. Постојећа мрежа задовоњава потрсбс
садашњих ЈСорисниіСа простора.
3.3.3.2. Сііабдсвање топлотпом енергпјом
Снабдевање топлотном енергијом обавња се из гасифнкационог и
топли(ј)икационот система града Новог Сада. Снабдевањс из гасифиІсационог системаје
обсзбеено са постојећс гасоводне мрсже срсдкег притиска која се снабдева из Главне
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МСј)І јО- СГЛЦ 0І-ІС сганице

Нови Сад ј

и дистрибугивне мр )ІсС. СІ-Іабдевање НЗ

топлифијсациовог систсма је обс1бсІЈНО са
стјабдева

из -І -oІ uІ a ІІ c

іесмСіаі І O H у

(TO)

ІІ OCІ O І ChC

В )СЈІОјіОдНС МСЖС !соја се
LueprujoM cC

Запа)І 1 .

ОдВНЈа

повп-овањс сВнХ бс- бсдоі І OC ІІ-І X yCfiO і (~) І(0 ј Н важс з1 ВрЛУ Іi ііСТГІ ~LЦІ1IО

kOj~І CC ОДІІОС!-І ІІН цСвј-ј под ІІ pІiіІICІcOM.

333.3. E ІІ ek)- pOtІ CіCC Т(О ]) ІІІіІ(іІЦІІј L
сому іІ Іca і LuoІ -І a І І І І ( ј )аСІрУІ( І \ р~І і І H ј 0дрV іј у је засту lЈ bеІ-Іа прско

Lлеістронсіса

І I a ІіІ C ІІ C ІcHX
ТСјІСІ(0М) ІІІІІІЦОјІС Mj)C)І(C, Мј)СЖС OІІ rі-І H І(C ісомуіікаІ (ІІОнС ІІјі(ј )р~ІСГЈ) Іс1урС
ос-іоје hа ірСжiІ іај lовсЈbаВа потребе садашњик
СІ-Істсма CJІ CІCrpOHCІcu\ І(OMyІ јнісацвја.
ісорНсвика npoc і opa.

34.

MOH ІІ TOpHHr ЖІІВОіјІС ССдВІІС
іІ-і je \C ІІ OL - аГкІСГІ \ І O ІІІ-Іі Op іІІІІ t мјпаЦа жНІ)ОТј-јС

0букјСІІ ) ІІ JІ a ІІ a

І -ја Гіј)0С1О pу

зајај)Сњу.
І C І )crO І Ch Іі рс- Lултатіі MCj)Cі b~І ІІ C ГІрУЖІІ i УсасІІГІм ІІ pL І Lu ІІІ y C;Іі-І Ky O
MCpіі HX МОСТО -і a
І\-l Сђугі-Ім і a ІІ OTpCOC І-іірадс L - УДІНС КОІ)І-Ісгв h с сс ІІ (~І L(Іі Са ІіајоІ uЖих

CІ)c)Lu ІІ C

\ ГСрсј-ћС јГј1l(мl бут(С u acpO іІ OJІ L ІІ a.
іІІГ

іі l)jLaaL-І

І ~І МОІ ( І L Іој)ІІІІГ

\1CLL1 c\

L

-k~І H іІІІІO І

cІі jiH

І panCі(e vr ір~ііс І a

Ј LІІІІіі-Іі ) )r(І-І Lk)TLLc сІ)СДГ-ІНО. I І OІ ( і i С ~Ід.

БуІс ~І

)І(ІІ ј(0 ГјјО

СрLДІІІІІІ

O І( Lі H у C ІІ OJC І ІацлеЖІ-іостіі, a і-a
Градсіса yІІ pa Іі a за заІІ]тиіужн Іі O Іі І C Сј)СДМ і І C
РС , бр
осноіу Закоиа () заІІјГити Е1д буісс У )KMBOr ІІ Oj сГ)С:IІ-ІІјІ 4 ( Службеі-ітІ гјіасніi с
среді-ІІ-Іі-т
І(OІ- І r І-ІІі ya:ІІІ v коІІІрОІ L І \ І O ІІІІІ 1)j)ІІІІГ бУІ(е у )ІcІІІіOTІіі j

36/09 і-і ЧЧ/ І 0) обе- ібејјује
у Граду ІІ OLLO.M Lany.

ГІрнІ1СІћс і1 \-І epc І-і)e ІІІ-І B1kі oyІ(C c ІІі)O І (OIІІ

cL

pa;ііІ утіірђвііана c)-a ІІ,a )І(ІІІіOTІ-І C

С1)Сді-іііС , І(aO LL ІГравІ-ІЛІІОГ (ГдабіірІі Іі j)e іі e Іі r іІІІІІІІ X \ І Cj)~І . ~i

І LІ-ІјГу заі]јтііте іі уІІаіІрСІ)ења

СиС-іемајсіснм
іnpaііJі.a јћуді t ІІ 0 ііуваі-bа )k І1B0rіІ C СрСІІІјІС- N І cpeue ІіІ1і(O~І буке врш u сс
се oііІ-І cyje буіса У
мсрсњсм, ІЈСПИТІ-Јвањсм и ОЦСт-ћНІІIІІІСМ ІІІЛјјКНІора бУІ(с і(ојІ-Іма
ЖІ-ШО L ііОј ССДІ-І i-іІІ H і (OJH указујс

на шГе_ІІiс C(jІ e і uі C буi(е .
І адіІ 11ОВОГ Сада

Hpa li eі b C І t І І Іі oa Gyіcc Ііa i ерІІ rO P І 1j H

На прсдметт-іом јІРОСТОРУ І-Іі-І jC vсгІОСтапЈј,СІј МОІ-ііІГОрІіІ-ІГ.
ІЕаЈбЈІН)Ісс обухвагу nJі aІ -І a, Jc
Ј LдІі 0 0д MepІ-Ііik месГа за ІІ p~І IIcІ-І c І іі-ІІіО буі(е, іс0jC jc
ца 1a і e јрІсІіћа І (LІај6Ј1І-ІІсе
-ј меріІо место N4 М 3 дЕІ0рІі ште вІ)-І -і ІІ )a .Гул и всІ1. Vn u
Ірадсlс0 г
cіі pCra І і o y 3ОІі
MCpі-І O MCC і 0 і p~LІ І IіЦІі абух вата іІ )І aІ І a) OBO мср І C) \ І CCTO с
-

веі-І-Іра H І pa IC IcІІ X саобраh ај і j u LLa.
У-Івј)І)сјје врсдносіі-І

жНјІотііО средвіі-і ј-Іа ІІОмеі-јуіом
за іl сј)ііОд ав ГУСГ

ОКТОбаІ)

-

OC І-І OBіІІІ )

І -ІІІ IIІ-ІІca і opa буІсс (І. h Ld.

мсрііом мееіу

20 9 ):
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су

[

јіј

L

і 1) у

cјі enehe (і-Іајт-Іовііји дОСтуІіт-Іи подаці-І

ЊдјIктсЈ уіупне буке Ldn da 4)

5

о
сег.ТілБар

пчн

аднну i

оі
(d

Гг
::
НоГіна ђа db)

дн:

УК

N јј пјс

AcDononeu
Градска управа за занітиту )1(ивотне среднне је, у окВиру годишњег програма
монитроинга, обезбедила праћење вивоа аерополена а квантитативну анализу угицаја
израдили су сарадници Истраживачко-развојнот институга за информацине тскнологије
биосистема —БиоСенс нз Новог Сада. Анализирана су 24 типа аерополена: јавор, јова,
амброзија, пелсн, бреза, конопњс, граб, пспсњуге, леска, јасен, орах,
дуд, борови,
боквица, іілатав, траве, топола, храст, киселица, врба, чсмпреси и тиса, липа, брест и
коприве. Међу набројавим врстама се налазе најзначајнији узрочницн поленских
алергија али и типови значајни у поЂопривреди.
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Узорісоваі bс и анализу ваздуха

јс

Лабораторија за паЈіинологију,

СПОІСЛО

дсгіартмана за бволопiју и скоЈІогију НМФ-а у І -Іовом Сау.
ІсоІІЦсІІтраЦНје асроІІоЈІена (I ј 3/м ваздуха) іОрс l-Іаіслсј-Іихтиноі)а rі oneііa
рсаІ Lu Іј LІ .
упоl ј)сбЛсІіс су за (ј )ормиј)аі бс І-НзгіеІІіІаја ) рИЗНІ(у lО ІІ aC І a І Іак ОЛСРІНЈСЈСІіХ

д -І C і(HC

Како 6 ј

ускЈіадІіЈІи ј )СуЛТОТС MOІІІіІ O І)ІІІІ a CO

Іріі tІІгІОІ І(оЖІјос І eci іі pa ІІ O y Србијіі

дІ-i еi( ІІО
( ісст OCC І JІ,ііІOCi іі На І IОЛСH npІ(CІІ IІ , ірава ІІ І(ор() ІНІ ). Іра4)ЈічКіІ Іе Нј)ИІСI)ЗІН()
naprІ pa ІІ e nj)іі CyC І r)a OііІІ X класа aCpOI І Oі c І І O Ј рафі

).

3С

2

°

LJ

tЈ

-

Т

I

,--.
іЈ 2

Јоі І

OOf І E

! , ОДІІОС rІ onc ІІ a ДрвСh а І pa І la І I l(OpOBO ) укуГНіІІ
коІІІ tсІІІјПОЦІ- а \ Іа гОІсОм оіеіобра 20 9 Іа;ti інс у јааом ІІсу
3а ІСј)ІіОд McpcІі)a од ј , jto 3 ј

-

оісто5ра 2() ј 9. ІО1ІІ-НІС за І lorІ cІ-І : дрсса ( Граіјнііс 2а).

трава ( графнк 26) і -t коровІl (График 7в) І l

іІ(a іІІІo]c LH І p ІІ pa І l)e ;ІІІ C І( ІІІ IX ІсОІІЦеІгІј)аLІІІа М

ІІзрачуІ-Іата C\ іСІ-ІІO ІіИ гІј)ОССЧІІі-ІХ іІ ILc ІІІ I І-І X 1(OI ІІІC ІІ L
(І )

гІроее1ЈІ-Іим дit сг) І -ііІМ

ОІІНІ .

о)

График 2 BopupaІ бе н Тј) Нд ГН i јЕЕах дНозни Х Оі{I ІЕ: І т; а іја nonOІ І O дрвоГа
TCi і XІІ n ckroі)pa 2І) ( В. ГСід. \ Hf)Eіі)l,І (:-ад\
М короза

),

ТО8О сІ)

гЈј ]
дрвсhа. ЗОбСЈІСЖСІјС су
Од ј () ІІ pah ІіІІ Hx y ваздуху су pCl І -І Crpo і (a ІІІІ 3 ]rІ Oa
На:ідуха І-І Тј)СІід смаібііІіа діІСВІІІіХ
само ІІі-І Cі(іі І( Пі-ІС ДМСВІ-ІС соііцс i ііраі tііЈс дО 6 НЗ!І
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ВРсдности. Регистрованс вредности нису угицалс
на појаву алсргијски)с симптома код
осетњивих особа (График 2а).
Током октобра рсгистзроiзане су нисг(е дневне
концегпрације и трснд смањења
дневних вредности полена трава. Ризи,с за настанагс
алергијсТсаХ симптома код
осетњипих особајс био низак (График 26).
Током октобра само прва три дана су регистроване
повишене укупне дневне
Концентрације полена корова. Утврђен је јасан трснд
смањења дневних вредности.
Полен корова јс изазивао висок повишен ризик за
настанак алергијских симптома само
у сЈіучају када су осетњиве особе боравилс непосрсдио
на местима које су извор свих
типова полена (График 2n).
Уваздухује утврђено присуство 9 од 24 типа полена
г(оје сс nратс у Новом Саду.
Проссчне срсдње дневне концентрације полена су BapupaJіe
од О до маіссимајжих 28
ПЗ/м3 ваздуха.

4.

општи И ПОСЕБНИ ЦИЈБЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
И ИЗБОР ИНДИТСАТОРА

Оппјти и поссбни цињеви стратешке процеі{е де(ј)инишу сс
на основу захтева и
цињева у поглсду заштите животнс средине у другим Іілановима
и програмима, цилева
заштите животнс срсдинс утврђсних на нивоу Репубпике
и међународном нивоу,
прикупњених података о стању животне срсдине и значајних
питања, проблсма и
предлога у погледу зацјтите животнс средине у плану или програму.
На основу дефинисаних цињсва врши се избор одговарајућих
индикатора који 1 е
сс користити у изради стратсLпке процене.

4.1.

Општп цИњеnи

Дсфинисањс општих цињсва Стратешке процене утицаја nрши
сс на основу
постојсliег стања и капацитста простора, потреба за заштитом јсао
и на основу смсрница
из планских докумсната випјег хијерархијског нивоа. Општим
цињевима Стратсшісе
процснс утицаја поставња се оквир за њихову далу разраду кроз
дефинисање посебних
цињсва и избора индикатора Ісојима ћс се мерити њихова остварсност,
у цињу очувања
)ісивотне средине сао и спровођење принципа Одр)Ісивог гіросторног
развоја подручја
пјгака.
Ошдти цињеви стратешкс процснс утнцаја нлака Детањне рсгулације
простора
за становање и пословање северно оД Вулсвара војводе Степс у Новом Саду
на ісивотну
средиuу су
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4.3.

санирањс дивЈЂих депонија које представЈr)ају
ризик по кивотну средину,
обавеза спровођења Поступка процсне утицаја на
животну средину, у складу са
Законом о процени угицаја на животну срсдину
( Службсни гласник РС , бр.
135/04 и 36/09) и у складу са Уредбом о уГврјивању
листе пројеката за које је
обавезна Процена утицаја и Листе пројеЈсата за које се
може захтсвати процсна
угицаја на )кИвотну средИну (T Службсни гласник
РС број 1 4/08).
Избор нпдИкатора

На основу дефинисаних посебних циј&епа, вріви
сс избор одговарајућих
индикатора који ће се користити у изради стратепјке
проценс угицаја на животну
срсдину. ИндиІсатори су веома прикладни за Мсрсња
и оцењИвање планских решења са
становипІта могућих штета у животној средини и за
угврђнвањс које неповој& не утицаје
треба смањити или елиминисати. Они представјг)ају
један од Инструмената за
систематсісо идснтификовање Оцењивање и праћење стања,
развоја и услова средине и
саглсдавање последица. Они су средетво 3а nраћење извесне
проМениве врсдности у
nроnЈлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци
за планирање.
Да би индиІ(атори били nоуздани на свим нивоима
ггланирања као инструмент 3а
компарацију, неопходан је усаглапіен систем праћсња који
подразумева
јединственс показатсјЂе,
јединице мсрења,
период праћсња,
начин обрадс податаІ(а,
приказивањс рсзултата.
Подаци се прикупају на разним нивоима и у разним
институцијама:
статистичким заводима, заводима за јавно 3дравлс и
здравствену заштиту,
хидрометеоролошким слуІсбама, геолошким и геодетским
заводима, заводима 3а
заштиту природс и др.
Приказ Индикатора одрживог развоја је лимитиран начином
ПриІсуПања и
обрадс статистичких података. Индикатори
развоја
морају
бити тсоришћени у
одрживог
тсонтаІстима са међународним организацијама и институцијама.
ј-Та основу Правилника о Националној листи индитсатора
заштите животне
средине ( Слу?Ісбени тласник РС , . 37/1 1), на простору
бР
у обухвату плана, ј(ао и у
непосредној близини, рслевантни су слсдећи индикатори:
-учесталост прскорачења Днсвних граничних врсдиости за Ѕ
02, NO2, PMio, ој,
-годишна тсмпература ваздуха,
-годишња количина падавина,
-угрожсне и запјтићснс врсте,
-заштићена подруіја,
-уісупни индиЈсатор букс,
-индикатор ноћвс бутсс.
-

-

-

-

-
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5.

ПРОЦЕНА МОГУЋHХ УТHЦАЈА ПЛАHHРАНЈГХ AKTHBHOCTH
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

гiзрадс Сграі-снткс процснс утицаја rі a жiі іі o іІ Iy средику јС саіЈтсдаваіт1е
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l-І cіі ocі ojі tіі c rі ;і a іІ a -зі-іа1јі-і

оеіІојЗі l в

ііі cі jі x\ і c і -Іі

пјосгором.

уіра lзааіка

іісІіоеІојаікс а;іскаіјгіЕнх \ і ejіa N vcJ і OBB за орi аііИзоЕЗаі-кс

аісіивіјосгјј y іі poc і opy і-і ј l)l іхОво kopL-І LU іі L І bC уз ооаіЗсзІІс

іоре .ЗашгиТс u уіјаГіј)сІ)сња

)кивотјіе срсдиііе, арописапе Стратсіііком lіроцеіјо \ і у-гицаја DnBI І a Ha )киаотilу сј)Сд(4 НУ.
И
У случају І-ІерСаЈіі-ізовіІ-ва 1 І;јава ДсгаЈbнС рсгуЈіацаје lіростој)а за пословање
се очсјсивати
сі-ановање ссвСрl іо Од Булевара Војводе Стспе у ј Іовом Саду, могу
одрсј)еі l N 1ј сгати в н и ефс ктгі т-ја животі-і у срел а j і y.
рОсТо )у којс
Нј ) ііхвајаі ј1ем Bapі-і ja і іте ј задјіжајІі) бм сс j і ocі ojcІі e cr a і ј1е у Гi
ІіОјіјіВЗі\ і е в а
-

і і c і І pO ІІ HCІ 0 одЈјагаіі1е огіјадв

-

іјсЈјегіЈјіјн іізградііУ Објсі(аіа

]-1 еусвај ањс

Г(na І a

ecіtcpі і o од 1y і cіі apa

дс-і -а:кІ-Іс

B(іJ NOдС C і cL і e

iL едоејаІаі( мсра іі

рсіулаі -іја

y l - jo ііоі (

іі poc і opa

іa
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и стаіјовај-І,е

]іјіУ. \ іоже за ііосјједіІ І І V иматіі

іІ ]]сІу \ іСііаіаЗп \_і ] Іі a і tJ і a І ke

пр іі X ВТЈЂіі rі u одрж 1-1 B іі a ч 111

гіосБіовањс

Іі j)і)L -го )і)1 ua Cі(OJІ OWj(іі

-

нслоштовањс општик и посебних смсрница и мсра запітитс
)хсивотне
срсдинс.

Првказ Варнанте 1Ј vсвајање н НМплемсПтациа плахга
-

Прихватањсм Варијанте ІІ створили би се услови за побојБшање
тсвалитста
живота гражана, уз спровођење мера заштите и унапређсња
животне средине
прописаних лланом и Стратехлісом проценом угицаја.
Усвајање плана прсдстава варијанту којом се стварају услови за:
очувањс сколоuіког капацитста простора и лобојБшањс квалитета животнс
средине,
матссимално могуће смањењс свих агсгивности којс имају нсгативне сфеісте
на природни систсм,
адскватно тсоришћсње капацитета предметног простора који је тренугно
залуштен,
утврђивање конкретних мера услова и рсісима заштите животне срсдин;
безбедно дспоновањс комуналног отпада,
примсну адскватних мера у зони запјтитног појаса елсстроснсргстсгсог
коридора,
изградња канализационе мреіс на дслу nростора у обухвату плана где
тренугно не nостоји.
-

-

-

5.2. Поређепе варијантпнх рептеп,а и лртцсаз разлога за пзбор
ітајповолтхг[јег
решења са аспеіста заштите жпвоттте средине
Порсђењс варијантије изврпјено на основу анализе свих позитивних и нсгативних
утицаја іcoje би оне ималс на простор, а који судати у претходном поглавлу.
Најприхватјг,ивија варијанта у nоглсду заштите )јсивотне средиііе, јесте
она
варијанта ісоја би омогућила побојБшањс квалитета )јсивотнс срсдине применом мера
за
спречавање нсгативних утицаја, поштовање принципа одрживог развоја, сао
и
искорипіlісност потенцијала прсдмста.
Разлози за избор најповоније варијанте:
1. У варијанти да се план ue усвоји и да се развој настави у досадашњсм тренду
могу сс очсгсивати следећи нсгативни сфсхсrи по животну срсдину
Деградација зсмл,ишта, нсадскватно коришћење, гсао и нсискоришћеност
потснцијала лростора.
2. У варијанти да се план усвоји, могу се очекивати бројни позитивни сфеістк на
свс компонентс ісивотнс срсдине поболшањс квалитста )ісивотнс средине и
гсвалитета )јсивота луди, очувањс сјсолошког хсаnацитста, побојт,џјање
санитарно-хигијенсјсих услова.
-
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Узимајући у обзир све ПрСТХОДТІО наведсгіо, Варнјонта П (усвајањс пііана деталвс
peryJіauuje ГІОСТО
за пословајІ)с стаІІоваІІс севсрно 011 І)улсвара војводс Степс у
HoІІoM Саду) І ІрсдстаіІл)а Нај nOІІO]bіі H І y іІ aj) ujaІ Іту са ае i і e K і a жіі ІІ o ІІ-І c срсди ІІ C.

.3,

ВсроіагоІві, ІІЈІ L СІјЗІІЈСІ , с]ЈОжстіОСІ рсІІСрЗІІбІІ]ІІІОсг,

IІ pcі\і eІі cіca

і i јІІ)ОеГОРЈІа

д,јЈеіЈзіІја y іііііaJa ЈІлхІЈі

У

І і ac і a ІІ кv

І B pі і C І a

v гi цај іі

11ј)О ііC І І С

стратс ШІ(С

c c nanya ЦNЈ а з і a ч ај а.

iiросiОрннх раз. ера ІІ вероватноiiс угіцаја ІІЅІaІІ cK ІІ X )CHі cІі a ІірСдЛОЖСИС варијаІітс
]i ііua iia жнішГјІу Сј)сдиііу. і(ao oci іов за развој овс ме i одс ііОСЈІЖИЈІС су мстоде І(OJC С
потврдилс своју вредност у зсмлама Евроіісісе уније.

Значај утицаја процењујс сс у одi- осу на всличину (ннтсвзитет) уіицаја и
просторгіс размере І-та којима се Можс ОстварИгІі y ІІ Hііі j Узііцаји, ОдІ-іОСНО сфсiсТн
rіnaucІcux репЈења, іірсма
МІiІІУС Одi іОСіі ІІ fl

еличнј iн промсна СС Оцсі (,ују ОрОјСВІ-іміі -З до +З, гдс сс знаiс
П ЗІІ LІК HIі \C ІІ H ІІОЗІ-i Іј-ІВІ i С іІ pO\iCHc ( јабсЈІа З )

іјСјНГ li іііі

Іібсіјз ј : кргітсрііјумк іa O І 1eІіІііІaІ L)C іІСігі І •ііі e УЧііІііпН
І L..ЕІІіјІііІа

()rІІІ C

() јііак:і

ІІІІ tІІ jІІ

-з

КјііГІііЕІ L іІ

.Кі L

кіІ LL вL ІІ L уІІіІ lај

Bchіі

BeіііІ І L егатјІваІј

Ма б ј

MLІІ L ІІ

іс i ПіјіІblІі

іііііај
ЕІІіцај

І-І c\LH yіІІ цаја/i І CJ aca і-і утВцп;

о

ј

І ]O ІіІіІІ iііі L І

L І

MLі L І LL іі (ІІІ I іІІІІLІІі y Іііііa і

Гјојојбаіј

І2

Behіі і LnІІ rі-ІІіa іі y і iіі іaj

Е-

гіі

цаја, І -і e\ І a података

jLіІi Іі 0іІ-іі l-ІІІLІІІ \r!і Baj

Bp;і o rі oіі o І,іііі

Табеда 2: Критеријуми за оЦсј-бјІвањс HростОІіІІГІХ ріізмора утицаја
Orі rі c
Озі гІ ка
Размср е уті Іцај а
P

Moі yh yі u ца; y rі pocі opy pCruJC

ОгіІІјтІ-ІІјСІСі-і

O

\ І Oryіі -іііцај

Ііј)ОСІОру огІпІтІіНС

јрадскі і

Г

MOі ) І i іІ і і1ІIj

І јОдј)уЧј

РегиоІ- ІаЈІ іІІі

-

ј!

ЛокаЈіјііј

]3 сроваіііоћа да је

-

cc

Ірада

МСј ) ћ -гііцај y ІІ ekOІ 0 ІІГІ ІІ ]іІІ JіClі y гј)ада

іІ eicіі І ij)OІ.IC ІІ CІІіi уіІІІ IПј Ј IојодиГІi У СііЗјіІ-ІОСіИ ra іcolyc

іірсј.tсіаІІЈј,а uіІ )kaІІ ісрјііергіју i за j1OІі (ііlі Cіі ,C о;ці vкз

утіІцај а одреІ уј С СС прсма слсдеlіој сісајі rt:
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Табела 3: Скала за процену вероватноће
Вероватпоiіи
Ознатса
Олпс
-

--

100%

Утицај известан

Више од 5О%

Утицај верован

Мање од 50%

М

Утицај могућ

Мањеоді%

н

Утицајнијевероватан

х-Т---- -

іоред тога, додатни критеријуми се могу извести према времеі-гу
трајања угицаја
Односно последица. У том смислу моту се дсфинисати
привремени-.повремени () и
дугОтрајли (д) ефекти.
Табела 4: Време трајања угицаја
Ознака

Оппс

готрајни
привремени-повремени

На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја
плансІсих
решсња на цињеве стратешісе процене врши се евалуација значаја
идентнфикованих
утицаја за остваривање цињева стратеиіке процсне утнцаја.
У наредној табели дата су плансіса решења у предлогу плана
обухваћена
проценом )ггицаја:
Табела 5: Планска решења у лредлогу плана обухваћена поопе
Ознака
Плнстсорстдсње
-

1.

-

Ј ---

-,--

ІІзградња канализацијс у деловима простора у обухвату ллана у којиа не
постоји

2.

Оtтување квалитета постојећег зеленила и уређење запуштеног депа

З.

3аштита природних вредности

4.

3аштита квалитета земјњипіта

5.

3аштита квалитета вода

б.

3аштита од буке

7.

Унапређење система управњања отпадом

8.

Изгрња бициклистичјсих стаза
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простора

uсња іІ a животну средииу

Табе.пв б: ]lроцена ветічігпс угИцаја ілаnскuх

п;тајтсјса ре!ІЈСЊа

Цилевіі стратснзкс процене

2
оL іуваіі?С сісолошісоГ

4

З

5

7

б

8

+3

Ј -3

-і 2

-H

+З

+ј

+3

+2

ч-2

+2

-ч 2

+2

+2

-І-

+2

+

+2

-1-1

-І-2

+2

+2

+2

+І

+2

()

+2

L2

+3

+2

0

+2

О

()

З

()

()

()

()

+З

0

4-

ч-3

О

О

О

са па цигста нрОсТо ра и
Ноболј.јЈаІ і c квалигета
?ј( и вОјјІ С срсцИ С

2.

\јаксИма.гіјјО

могуhе

смањејјС сОих іјс-тивrіості-і
І(оје имају јіејативнс сфсістс
на природни СнСТСМ

З.

утврђивањс контсрстнкх
услоіа и ре?кима
заштнје )јп BOTHC CpenіІІ і C

4

бСбСді

С)

ДСГјОНС)Вај јіС

комј т nnі -і oj отаадс
)

(јіормј-зраіі L аііггмгтјој
rІ OJ aca y ј. сјіу ІІОСіОј) ІЈС
е(_

ја.јазм

ceі c І pіі Cі-і cp І C І G і cі-і тсорі-ідој

б

І-ізГрадња кајја[імзацІ-ІОНС

ч3

()

3

М LЖС на дсЈi)! ј іросгора Где

і pe і ГІі-іО І-І e fІ OCrOJ H

і aбena 7: і lроцеј-ја iipoe і op іі iі x јн)З)Іејмl ) Іі-Іцаја nJііііІ Ck іі X јеіііе i а na ?іcІІІіOTHy СдИІІУ

ј лаіса penі c і-і a

Ціј:јсвu стратссіікс јіроце -іе

2
OHvііaі І C екОЈтОШ NOІ

5

4

3

7

б

Ѕ

Jj

JІ

J•І

JІ

J1

fІ

ј!

Ј1

Л

Л

ЈІ

Л

ј!

n

J

Л

ЈІ

Л

Л

ЈІ

Јј

ј!

Ј1

Јј

JІ

J

Л

J]

-

іca n a цкiсіа ііpOc і opa і-і
гјобоњссіањс ісвал игепа
)іcІІBoTІ-І e средиІІс

2.

могу1 с

мајссимајнјо
cMaіІ)c іІ)c

c іі ux

атстИlзј-іОСгН

којс Імају іІe ј -а-гј-јві-іе ефеісје

-і a ri p ироді ј и с исісм
3

y1 ііІ )І) u за ј ВL (0 іІ іcper і і u x

мсра, услова и рсісмма
з а і јГИјС Жіј ВОТј-IС срсдИ j і c

4.

безбедј-јо деіјОјјОјЗІјВС

Јi

комујіајј і oі оіііада

5.

форі -гирањс заштиног

Јi
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ЈІ

појаса у делу простора где
сс налази
електроенергетстсн коридор
изградња канализационе
Л
мрежс на делу простора тде
Трснугно не постоји

6.

Л

Л

Л

Табела 8: Процена вероватноЈје угицаја планстсих ешења
Цилеви стратешке процене
Планска решсња
1
2
3
4
5
б
1.
очување еколошког
И
И
В
М
И
М
капацитета Ііростора и
побол nІање тсвалитета
)Кивотне срсдине
2.
Максимално могуће
В
В
И
В
В
В
смањење свих агсгивности
које имају негативне ефекте
на природш систем
З.
утврl)ивање конкретних
М
В
В
В
В
В
мера, услова и режима
заштите животне средине
4.
безбсдно депоновање
И
И
И
И
тсомуналнот опгада
5.
формирање запітитног
И
појаса уделу простора гдс
се налази
слсЈсгроснсргстски коридор
6.
изградња канализационе
И
В
И
И
мреже на делу простора гдс
тренутно не постоји
-

.,

7
И

В

В

М

В

В

8

-

И
И

Табела 9 : Процсна времеіта трајања угицаја nлаиских репісња иа животну срсдину и
елсмснте одрживог развоја
Цињсви стратсшке процене
Планска рсшсња
1
2
3
4
5
б
7
8
очување еколоніког
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
тсапацитета nростора и
поболпіање квалитета
?кИвотнс срсднне
2.
маІссимално
могућс д
д
Д
Д
Д
Д
д
Д
смањење свих активности
іcojc имају нсгативнс сфеtсте
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на лрирОДНН систсм
)Тврђивањс (OІ tkj)CTІІ HX

З.

д

д

)Ј.

Л.

д

)

д

д

д

д

д

д

мера, услова н рсжиіа
В LІJTІіі C ЖH BO іІ і c c рсди і e
4

бсзбсдно дсгјоі!овајіс

д

комуі і a і uor отпада

д

д

ІОРІ нpa kC за LUTІІTuO Г
појаса у дсЈІу гіростора ГдL

5

сс иаіази
еЈіесі-роснсргстсіси коридор
6.

изградња каіјализационс

д

д

д

д

мреже на дегiу простора гдс
Трсііуті-Іо І•і e постоји

Реіез]ІајајјІІіх y-rnіі aja Гј:іаііа :
ја 1)СL!ОВу

aJі ) і)L(u і C

зіІаtІіІјіі \ ІІн t іІја

ЗііујС се да u.\ІІіІІ CMcііі arіu і a ЈІЈШШІ HL
\1Ііі (аС ІІ !І ГІ )јаІЕСІ(О \!

ІОЈ (ручј \

О:(ЕіОСІІ

і(

-абслама.
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іi ІіІІІ ( І HІ !X y iірстходііим

!!j)HMC ІІ y аеквіІііііІх

Сј)СЈtІІ ! і .

і yJііnІІІіііі Іі CІ r ІІ CprC І CІ(Іі С(јІСІі ІІ

У ссііалу са ЗакОІІОм О СтраісІіІІсОј ІІ pHІ IC! іІІ !Lі :І a ІІ І 5)стратсіІіка І !ј )оцсјіа ірсба да
обvхваіІІ м ІіРОІІСНУ КМУЈІГИLn іІІХ ІІ CІІІІej)і e І CK Іі N C(jІ C ІііІ rІІ . Onіі сфсІ(тм Су дсј!О \І
нлеіігнфіжоваііu у

ІрсТХодІіом гісгјіавлу HJІІІ !!јіІЧІІјІІі1 C(j)CІIІІі \iDі y -І aC і aTu

као

ј)СЗУЈІІаг ніГІсраі(І t ІІјС ІізМСј)\ бј)ОјІІИХ \!LІІІ HX yTІіІ la ііІ rІ oC І ojchІІ N објеі(аІа іі аі( гмвНос ) И И
разЈіичігіНх ІІ JІ aІІ upaіІІІ x актИві-ІосГ!-і І !L Іі1)ј 1LІ ] ІІіІaІІ a_
ЗІІачајаІ-І
Kv\І yJІ arІІІІІІ u с(јL
ектіІ ІІ nc_ І a і y када ІіОјСдІІніІІІіа іІ JІ aІІ CіCn pc ІІІeІІ a і -імају
утіі цај a ІІC ј(ОјІІІ(О іІ І (діІ вНдуалііих с(ј)СІсаІазај СДІІО \iо ју да u\І OJ ) ЗІ аЧај aі-І сфсісат. I(ао
ПриМср сс можс І•Іавссти зајађивањс ваздуха, вода ІIJІ !і і opac І буке.
Сіінергстски с(ј)еі(ти іІастај ) у н іггбракціј Іі noJ сдіiі і a L І!шх ) ГІ4 Цаја Ісоји производс
yі(ynІіH сфсјсат кој и јс већи Од збнра ііојсдііначних утііцаја. Сіівсргстски ефскти се
і-јајче tііће манифссгују ісод ЈLудскІх зајсдІІіІІ tа и гlј)іІј)одіЈіХ Cі 1іІHLіЈTіL
і Iде) гіІІфІІІ(ацИја ісму iатiівнііх ІІ СНІІсгСрСКІІХ e і j)cіcapa ііјіансісuх рсіења ііa
)КИВОТІ І

сј)СДІ!Ну іі pіiісазана јс y І Іарсдііо } Іаі.)Сл іі
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Табела 1О Идснтификација могућих Ісумула
Инеракција
пзханских
Област сгратешке процејхе утицаја
решсња
Управњаа)с хсвалИтетом ваздуха
2, 7,8
Посћавав,е Прцентновог иовање іалита постоје1 г зејјетткпа ітозитивно
I.іг
ће утицати на јсвалтпет ваздуха, побод,шање
система управњања отладом
спречиће стварање дивњих дспониа Изграњом 6ицикли6гичких стаза
биће
инициано смањеве корипјћења моторних возилапіто ћс се позитивтіо одразити
_ч &,_
2--на квалитет ваздуха
УправлаіБс Н заштлта вода
Изгртдњом канализафіјс у деловвмајfростора у обђсвату пзхатау којима
не
пбгоји, обезбејі%ће се задхтјfта потемних вода Изграња кавазfнзационе
мреже
атмосфрскtІх вда долрнеће заштити квалитета подземних вода
Очувањем
ісвалитета постојећег зеленила и уређетем и одржавањем псотојећег, хао
и
>
побоЈБпЈањемсистемауправл.ања отпаДо .і спречиће стварање дивњих депонија
3ашТата л хсорхtшГтснс зсмл.јніхта
1,2
Изградњом канализације у делома простора у обухвату плана у којима не
лостој и, обезбсдићс се запјтита зсмзишта. Њградња канализационе
мреже
атмосферских вода спрсчиће се нарушавање квалитета земњишта Очувањем
-:
- -квалифста постојсћст зелнила и уреГјеіем -и оДжавањем псотојећег, као
и
побол.ідањемсистема упрањања оттіаом-спрчиће стварање дивлих депонија.
Заштита од букс
2, 8
Повћаваа,е тфоцта воог и бчуване квалітета тіотојеће зетениіа
побојЂліаће- се микроклима простора) а зсленилом іуж саобраћајник повріііина
бе смањена бука која насгаје услед саобраћаја. Изградња и коритдћење
бициклистичких стаза, такође може -пооњно утицати на смањењс -буке на
Прдмотном простору.
УххравЛахБс отпадом
2
Побоњшањ исТе}іа управњања оТпадомспрчиће Тварање Дивњих депонија.
Стаиовнаштво н лудсхсо злравзвс
1, 2, 3,4, , -Изградња кана)іизатјііјс у деловиа протора у обухвату планау којиа
не
6,-7,8
-постоји) повсћавање процента новог, и очување квлитета постојсћег зеленіла,
позитивно ће дсловати на квалитет живота. Побоішање система управњања
отпадом, спречиће стварање дивњих дсонија. Изградњом бициклистички стаза
дуж саобраћајнихповршива постиже се Позитиванутицајна становнипітво
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5.5.

Процепа утицаја планнраних аістјtвіхосттт аа животну средпну

Процсна карактеристwхних утицаја на лланско подручје, извршена је на основу
Јсарактеристніса и струfстуре садржаја, намсне и функције простора, іcao u природних
караістеристијса nодручја.
5.5.1. Ваздух
Планстсе активнооти нећс имати значајније сфектс t-іa тсвалитет ваздуха.
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[iраћење и тсоіттрола ваздуха he сс гірнітиги v складу са Заісоном о заштити
ааздуха ( Службснu гласвниіс РС . бр_ 36/09 u І O/ І 3). Уредбом о условима за
моі uтopu іі u захтеііима іcіі aJі итеіа тіаздух а (,.Службс -і и rnacі -іі-і іc PC

бр. І І / І 0, 75/ 0 и

63/! 3) н д . гтојзаісот істснм акгима из овс обласіі-і .

нотребі І O
г )сјіеі1цијс

jc увести мои гіорк і г

naіі a ca

а гі0дру1іј v

могуh јіх нСГа.гјјвНих утіl цаја іі Lі ваздух

цијј.ем праћења н

іі 3іі!іі C іco.\і iісрі-тоду.

5.5.2. Вода
јјлансКс атстивігостіі і-і chc uма-іи \ јпцај іі a і-і o іі p іііі-і і - тскс водс, с обиром да і-і a
і pocropy y обухваіу іі naііa исто і-і e іі ocі-ojc
1-јегативан утицај на подзсмі-іс воде ћс сс сіірсчнти прњіеном прописаник мера
заwтите вода (адекватно одізоiјсњс отпадних вода и сл.). Примском одговарајућих мера
занітнтс земЈЂНгзла стiретиIіс Сс ііродирање заіаlјуј ућі-іх матсрііја из зсмњишта у
гіодзсмі-іс иоде
5.5.3, Земјјі т ігттс
Урсђеіі.с \ т ііостојс hах іі іі;і іі -іраіісм іі oіііі x зсісііііх ітоврпіина, іcao u урсІјеі-ћсм
:іanyurrcіііі x noіі pu іі-і l і a cojc cc трсііуіііо іі c корі-іс-і -е. осіварііІW сс ііозіпиііаН yімцај і-І a
cіі a;Lr-іі cr іc м_ і.і-ііігіа _ І a іcchc_ іі )L іііі CKC нс ] і i вНосііі t\ \-c\ і cjі cіі o іііі pcі yJ ііі caіі.c OJi ііііііі L.Lі
оігіада, ісаLі іі і a сгірсчаоаітс ЈіЈі.с OcC іі pіііі ! і C јі ).іјіі .С џјсісн іі aі і yіі-ііііі O сјі 000дЕ-іИх
поLі j) u і іі і-і a.
uі свсга

гојс ііаведсноі , іa і cn.ytі yjC cc ;nі іc ! і ;і a іі C іcc актіівііос L и имаіи по-јиті-іві- іе

сфс істс і і a ісвал атст зсмЈЂ пшта

-

5.5.4. ll јіігродііа јiо6 іі
ГІіаііскс a іcrі-іііі-і ocru іі chc іі xііn і - і \ імііај іі a іі p і-і ponіі a доора с обзuром да і-і a
rі pOCrop\ y OoyX іііny гіЈіаіја і-іі іі oc і oc сі)мЈісіііі-зраі і a іііііі rі-і hcі-nі прі-зродна јіобра.

.5.5. Сјаііоіііііјгіггво
Уісоі uіco cc буду гіоштова;іс свс мсрсз.ішгіігс дсі iіі-іііисаііе і-і Jі aі і CіCHM рсшсњсм за
нмати
предметннх нростор, може се ісоі-іс-і-аіотзатн да ће іјіаі-іом [ тредвиђоііс аістивііости
позі-ітј-івтіе ефектс ііa cі aііoBL-і ивiтво.

5.5.6. Г-јеііоісретііа зсултурііа добра
Уі-і vтар і -раііица прсд.-ісгііоі іі jі a іі a іі c іі aЈі a-.іі-і іііі јсдіі() yіі pljeіі o дОбРО лОЦНранО іі a
іі j)CJіM cr і-і o м і і j)OC і,ор .
5.5.7. 1l іафаеіруісіуІ)іі
5.5.7.1. Саобраћајіа вііфрасруктура
)Јрум cіc і і ca об р ћ ај
ГІредіожсі-іо

саобраNајііо peііі c іі.c

-і acі -іі-ііuі ce

nnaіііі pauux саобраІајі-іица у окружсі- і .у, іcao
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іі

іі

і-і a

ііоЈіожају

іі oc і ojehux

і-і

ііоіожају a і apcі(ux вуі-ева. Oііo

подразумева плагп4рањ0 саобраћајница у продужстку наведених пугева
и проЈпирење и
реализацију улица на траси атарских пугева, тсао и развоју
саобраћајнс мретсе
лланиране плановима вишег реда, а све у стсладу са развојем планираних
садржаја на
просторима у отсружењу.
У плану је агсцснат дат на повећавању безбедности
саобраћаја, рспіавању
првснствено потреба за nаркирањем возила зсао и пешачгсих кретања.
На овај начин реализоваЊ се најрационалнија саобраћајна мрежа,
као и приступ
парцелама, iсоје ћс на тај начин постати трађевинске парцеле.
У плану је агсценат дат на повећавању безбедности саобраћаја,
репiавању
ггрвенствено потреба за паргсирањем возла као и пешачгсих кретања.
Планирају се следеће интервенције на постојећој саобраћајној мрежи:
повезивање Еулевара војводе Степс са простором северно од њега
проду)ІсеткоМ
већ изграђсини улица;
продутсстаtс улице Облачића Рада, тсоја ће ово подручје повезати са Руменачком
улицом и Булеваром Европе
При дефинисању уличне мреже у појсдиним дсловима подручја,
поред
оптималних саобраћајних услова, изузетан значај има оптнмално ісорипјћење
грађевинстсот зеЛ,ишта и фунісционална повезаност тсомуналнс инфраструктуре
са примарним градстсим системом и унутарблогсовским саобраћајницама.
На простору у обухізату плана планира се паркирање на јавним
блоковским
парісиралиаlтима, у улицама (углавном партсирање управно на коловоз), у оісвиру
парцела породичног становања. Поред овога, нланира се изградња гаража
у сугсрену
стамбеннх и пословних објеката у стсладу са потребама и просторним могућностима.
Подземне гараже се могу реализовати испод цејіих парцела.
Планира се изградња бициклистичких стаза на Деоницама
планираних
саобраћајница у сгсладу са њиховом функцијом у мрежи и просторним
могућностима.
Изграђене и планиране бициклистичісе стазе омогућиће корисницима овог
простора гсомфорније услове за избор средстава превоза и начина пуговања.
У оквиру попречних профила лланираних саобраћајница, поред двосмерног
Ісоловоза, предлажс се и изградња тротоара, запттитног зеленила и бицикјіистичке
стазе
рiсинга у складу са просторним могућностима.
-

-

-

Бицитслистиі u и пешаtпси еаобраћај
ду)к узіица,чије ширине попречних профмла дозвоЋавају, планиране су
бициклистичке стазе, чиме се стварају одговарајући услови за овај вид саобраћаја.
Планuране бициtслистичке стазе су део мреже градских бициtслuстичких стаза u
омогућиће добру повсзаност овог простора са градом .
Остаізе за бицикле планирају се у објектима у зонама становања са Пословањем,
а пратећи мобилијар за парiсирање бициісала планира се на свим површинама
јавне
намене (улицс, парісови, сісверови и комплеісси јавних служби).
ПеџіачІсе стазе су планиране у свим улицама.
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Стацпопангв

саобраћај

ПарІІірагћС гіОзІІЈІа рсітапа сс у сісзіаду са ІІ aMC ІІ OM flpOCiOpa
са породііііІнм cTaHoІHІІІ,CM

станоіlаігСМ Са

ГІОрГІСЈІС. Іі jl~І jt І LOM

BpІ IІІі y оi іііру Ірађсі)u ІІСІсс
HOMOh ІІ O І објсКТа али
У складу са

јОСЈіОІІаГІСМ Іі

І a І(O да се У ЗОІјама

зоІ Iiіма са гјосзовањем
гаража каО заСсбІіоі

Іі (Іј)і(іііІГа ld

oІ(Іі upy ГЛ1ІІ( ІјО I ОбјСі( Ііl.
іІОр1маіііНІІ\Іа

З~1

ІІ OjCJ( ІІІІC

u јај ІІОСТи (ІидОдСЈІак JyCѕІ orІ u

ЗІІ

рСіlлазацИјУ саобраћајіих HOBpІ I І uІІ dJ) І l іі p і( і lpa Іі c i l іІіlЖИОІІС uoі una ІІ JJaІіІIpa CC ІіГі
І iарцелама t

І (оМјІЈІСј(Сима

ГІОСЈІОІІаІІс \ ІеСтоујС

І(ојі-Іма

ІІ

(лоСловаІ Lс Іі a уЈјазІіоМ пратзцу ) HJ ІІІ као і і

pa і cІіa

І(а() ocІІ oBІІa

ІіамеІіа

JtCJІ H ІІ І OC І (СІајІоІзаІІе, опшІсГрадски

ЦСІІгар)
дуж саобраћајі-іІІх лраііаца гдс

І pOCTOpHC МОІућиоСтІі дозвоЈЂавају, планира се

изградња паркинга у ОІ(вИру уличног проп1Јја, као 1 І-ra I1ОјСдиІІаЧНИМ КОМflЛСІССИМ
јавіі uaMcІІ e, ) СКладУ са прОСТОрl ІНІ могућ l ІоС-ГІІма. ІІотрсбама и нормативима за
ЈІіГГІ I М у ГСІІсраЈІ І І OM rІ ;І a і і .

појсди НС

.ІіІІІІІіІ ІІіІІІІІІІІ сзобраІзај
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Одвођев)е отпадцхтх и атмосферских вода
Одвођсње отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојећс и
планиране канализационс мреже сегЈаратнот типа, у оквиру канализационог
система
Града Новог Сада.
Планирана примарна канализација отпадник вода биће профила 300 пип, док
ће сег(ундарна гсанализациона мрежа отпадних вода бити профила 250 nіm.
Изразите дужине Дсоница канапизационе мрсжс и равничарски тсрен,
проузрокују знатне дубине уісопавања цевовода, na ће бити потребна изградња
црпних
станица отј-іадних вода. Црпвс станице могуће је рсализовати у оісвиру рсјулације
улиц;као објегсте шахтног типа.
Канализациона мрежа атмосфсрских вода биће оријентисана ка северу, односно
ка каналима који функционишу у сгслопу Мслиорационог слива Сајлово .
Атмосфсрока канализација изградие се у свим улицама3 и биће профила од О
300 мгпдо 500 мм.
І(роз израду пројегстно технwнсе документације могућс су коретсцијс профила
цевовода, а у стсладу са хидрауличгсим прорачуном.
Постојећа канализациона мрежа планом се задржава у потпуности, уз могућност
реконструкције, као и њеног измсштања у профилу улице, а према планираном
распореду инсталација дсфинисаном у попрсчним профилима улица.
Процсњујс се да ће планирано решењс одвођења отпадних и атмосфсрсјсих вода,
на подручју плана, очувати и унапредити квалитст животне срсдине.
5.5.7.3. Еттсргетстса идфраструтстура и електронетсе комуптттсацвје
Свабдевање елетстрттчпом еперпхјом
Планом деталне регулацијс у делу снабдевања елеЈстричном енсртијом лланира
се изтрадња нових І(апацитета 1 10 kV кабловског вода ТС Нови Сад 5- ТС Нови Сад 7,
20 kV подземних водова, трансформаторсках стаНица и пратећс дистрибугивне мреже и
мреже јавног и Споњног осветЈLења. Планирана едсктроенертетска мрежа традиће сс
подзсмно. Прсдвисна јс и заштита далеtсовода 110 kV заштитним појасом у тсоме јс
изградња објеката условњена условима Елетстромрсжа Србије а.д.
-

-

Потребно је да се све ајстивности у ојзој области одвијају са цињсм да се сnрсчи
нсгативан угицај на животну срсдину. То подразумева примену свих норматива и
стандарда који се примењују при изградњи оваісве врсте објеката и поштовањс услова
вадлежних органа и организацнја код издавања услова3 одобрења и сатласности за
изградњу елеі(тросuергстсісих објеІ(ата.
Схіа6деваu с толлотвом еттергијом
Планом деталнс рсгулацијс у делу снабдевања топлотном енергијом планира се
снабдевањс топлотном енергијом из гасифиІсационог система, топлификационот
систсма, локалних топлотних изізора и обновњивих извора енергије.
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СЗвај)аІ t а І і OBіі X И

уі-гапређења

мреже

инфраструтстуре и опремања постојећнх и нових објеісата
и простора свим nотребтІим
ісомуналним системима).
На простору у обухвату ппана, с обзиром на специфичност
простора близина
саобраћајНица) очеісују се значајне емисије УГЈЂСНМОНИІССИДа
, УГЈЂОВОДОНИІса И азотних
ОксиДа у ваздух. Управо из тот разлога, у
контексту заштите животне средине
предметноГ подручја, неоnходно је предузети одрсђсне
мере запітите ваздуха,
3еМЈЂијцта, подзсмних вода, као и мере запЈтите од буке
іcoja лотичс Од Друмскот
саобраћаја.
На прсдметном простору се не најіазе објекти тсоји својим
раднм негативно угичу
на животну срсдину, а полутанти аерозагађења се нс
прате.
На тіростору у обухвату плна, заіптита и унапређење
квалитста )Ісивотне срсдине,
спроподиће се у стсладу са Иачелима Затсона о зајптити
)тсивотне средине (,,СлуІсбеНи
гласниІс РС бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. заІсон, 72/09
др. закон, 43Л1-УС, 14/16,
76/1 8, 95/1 8 др.зат(он).
При изградњи нових објегсата) ннвеститор је у обавези
да се, пре доношсња
захтева за издавање трађевинске дозволе, обрати надле)кном
органу за запітиту животне
средине, ради одлучивања о потреби израде студије о
процени утицаја сбјетпа на
животну средину, у скзЈаду са одредбама Закоиа о процени
утицаја на )Ісивотну средииу
(,,Службени гласник РС , бр. 135/04 и 36109) и Уредбом о
утврђивању Листе пројеката
за којеје обавезна процена угицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена
утицаја на )кивотну срсдинУ (,,СлуІсбени гласнитс РС број
1 14/08).
.-

-

.-

-

6.1.

Запітита ваздуха

Праћењс и тсонтрола ваздуха на предметном подручју ће се
врдіити у стсіаду са
Затсоном о заштити ваздуха (,,Слукбени
бр. 36/09, 10/13, 26/21- др. закон),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима тсвалитета ваздуха
( Службени гласнитс
РС1 , бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и Уредбом о граничним
вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух ( Службени гласник PCІ , 6рој 71/10 и 6/11
исправтса), План
квалитета ваздуха у агломерацији ,,Нови Сад за период
2017.-2021.године (,,Слукбени
лuст Града Новог Сада , бр. 49/18), односно важећим пропнсима
тсоји регулијпу ову
област.
Повећан нИво аерозагађења мо)тсе се очеІсивати услед специфичног
п0л0 гсаја
предметног постора у односу на Булетзар војводе Степе, па услови
и мере за заідтиту
вазд.уха од загађивања подразумевају пре свега успоставЈЂање мерних
места за гтраћење
аерозагађсња, Ісонтролу емисије, а у сiсладу са резултатима мерсња даЈЂе
постутіање у
смислу ограничавања смисије загађујућих материја до
дозвоЈЂених граница,
задржавањем и допуњавањем постојећег зеленила уз саобраћајнице, као
и унутар
стамбених и пословних комплекса.
-
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92/10), Правилник о условима и начину сакупњања,
транспорта, складиштсња и
третмана отпада који се користн као секупдарна сировина
или за добијање енергије
(,,Службени гласник РС , број 98/10), односно са свим
важећим прописима који
регулишу ову област.
На всћем дслу предметног подруLЈја одлатање отпада
се врши у типизиране
контејнерс који су адекватно обелсжени, који задовоЈавају
захтеве хиГијене, естетскс
захтеве и захтеве свих корисника јавних површина.
На ост-тову Правилника за
поставњање посуда за сакупњањс отпада (,,Службени лист
града Новог Сада , бр. 1 2/11
и 7/14) утврђују се број, места и технички услови
за поставањање посуда на јавним
површинама на територији града Новог Сада. Одржавање
чистоће на територији Града
Новот Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће
(,,Службени Гласниiс града Новот
Сада , бр. 25/10, 37/10 исправка, 3/11 исправка
, 21/11, 13/14, 34/17 и I6/I) и
Одлуком о урсђивању и одржавању депонијс (,,Слуісбсни гласник града Новог
Сада ,
бр. 6/03, 47/06 др. одлуіса и 13/14).
За сакупњање секундарних сировина треба обезбедити
специјалне тсонтејнере
тірилагођене различитим врстама отпадака (картија, стагсло,
пластика, метал).
-

G.5.

-

Мере заіптцте оД буісе друмског саобраћаја

На простору у обухвату плана, очекивани и3воР буісе
је друмски саобраћај, који
представњаједан од најзначајнијих извора буке уживотној средини.
Мерс заштите од буке усiслађене су са Законом о запЈтити
од буке у )тсивотној
средини (,,Службени гласник РС , . 36/09 и 88/10), односно
са
бр
важећим пропнсима
tcoju регулишу ову област.
Сви корисници на простору плана, своје аістивности
морају прилагодити
условима у којима ће интснзитет букс бити усклађен са
врсдностима прописаним
Одлуісом о одреl)ивању аісустичІсих зона на територији Града
Новог Сада (,,Службени
лист града Новог СадаСС, бр. 54/14 и 32/17), односно
са вајсећим прописима који
регулитјіу ову област.
6.6.

Зајптнта прnродннхдобара

У обухвату іірсдметног плапа аема заштићених природник
добара.
Пронађена геолошtса и палеонтолош[са дотсумснта (фосили,
минсрали, Ісристапи и
др.) іcoja би мотла представњати запітићену природну вредност, налазач је
ду tсан да
пријави надле)Існом Министарству y potcy од осам дана од дана
проналаска, и прсдузмс
мере заЈлтите од уникітсња, опiтећивања кли iсрађе.
6.7.

Затдтітта културпнх добара

На подручју у обухвату плана нема заштићених културних
добара, нити
регистрованих објеісата пОд прстходном затнтитом, а, тагсођс, није
утврђсно постојање
археолошкик Італазишта.
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Правилника о техгтичким стандардима пзтанирања, пројејсговања
и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са
инвалидитстом, деци и старим особама, који бли)Ісе прописује
техничке
стандардс Приступачности којима се обезбеђује несметаио
кретање деце,
старих, особа са отсжаним кретањем и особа са Инвалидитетом,
разрађују
урбанистичко-техніјси усЈтови за пЋганирање простора јавних, саобраl ајних
и пептачких ттоврајина, прилаза до објската и
пројектовање објеката
(стамбсних, објеката за јавно коришћење и
др.), іcao u посебних уређаја у
њима. Поред прстходно наведеног правилника треба
узети у обзир и ЅRPЅ
U.Ѕ4.234:2005 који се односи на нссметано кретање инвалида.
Тротоаре и
паркинге израђивати од Монтажних бетонских елемената
или плоча који
могу бити и у боји, а све у функцІ-тји вођења,
раздвајања и обегсжааања
различитих намена саобраћајних површина. Поред обликовног
и визуелног
ефекта, то има праІсгичну сврху код изградње и
ретсонструкције комуналних
водова (инсталација).
Коловоз и бициклистичкс стазе сс завршно обрађују
асфалтним застором.
-

Паркннзи могу бити уређени и тзв
. ,,перфорнраним плочама ,
,,префабриІсованим танісостеним пластичним или сличним
елеМентима који обезбеђују
услове стабuлности Подлоге, д0в0лне за навожење
возила и истовремено омогућавају
одрхсавање Hu01or растиња.
Изградњу парІсинга Извршити у складу са ЅКРЅ U.54.234
којим су дефинисане
мерс и т-јачин обелсжавања места за парІсирање за
различите врсте партсирања. У оквиру
паркиралиLтјта, где је то планирано, рсзервисати простор за
дрвореде по моделу да се на
четири парl(инг места планира по јсдно дрво. Такођеје
потребно извртпити резервацију
Паркинта у складу са ЅRPЅ U.А9.204 који је у складу
са Стратегијом приступачности
Града Новог Сада 2012-201 & године ( Службсни лист
Града Новог Сада број 21/12).
На местима где то услови дозволавају, иајсо није
уцртано у графичкоМ приказу,
могућаје изградња уличних паркинга и бици листички
стаза, уз обавезно задржаање
н заштиту постојећег IсвалитеТног дрвећа.
На прелазу Тротоара ЛСКО Iсоловоза и дуж тротоара
извршити типско партернб
уређење тротоара у складу са ЅRPЅ U.А9.202 попЈтујући
усове приступачностИ.
Најмања планирана пирина коловоза је 3,5 тп (на
државним nугевима 7,1 іn).
Уже моГу бити унутарблоковскс саобраћајнице, миІ-іималне
ширине 3 тн. Радијуси
кривина на уЈсрштању саобраћајница су минимадно 6
м, осим унутарблоковсісих
саобраћајница гдс могу износити и 3 nі. Ha саобраћајницама
где саобраћају возила
јавног градског превоза путнигса плаf-тирају се радијуси
гфивина 12 іn. Тротоари су
минималне ширинс 1,6 м, догс двосмерне бицијuіистичке стазс
морају бити гдирине 2 м,
ајсдносмерне миFтимум 1 м.
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Условн за прігІсЈБуЧСіL С іі rі саобргі IНіј ну мрсжу
БЈІеМстІти пуга и раскрснице (тіолуттрсtіник ісри rііііі c, раднјуси осретања и др.)
і\І opaJy (5итu у скјіаду са Закотіом о јатмНм тутевима и

Ірапіігтііиісом о усЈтовима іcojC ca

аеііекі-а безбејті і oe і -іі еаоГ)раhаја морај у да іІ cіі yі а вај y і і y іі і-і сбјсктіі іі друГи СЛСМ cі і-nі
jaііі і o і ііуза.
І iрnісЈLујеіт>е kopucіі n іca іі a тірі-іі\іај)ті \ іі yііі y мрсжу іііаіі uра сс само Са јсдііњ\і
і Jі an a (r іeJі іі і a), L\і ОЖL ИМати
ј ) 1 knі y ч ком, а y і(Dn іі іco іcop ис і і іі к іі ма rі іі і і jc з ас с 6 іі ;І X
неза тпј с јс іі p іі rcѕky Lі іce

іі u a сскуі-ідарн у

і оже і ри кЈкуч іііі

У cn учај у јса сс обј е кат

мрежу, тіріікјbуtтаі( сс no rі pa іі uny угіск ;іaje іі n cc і yііnap іі v мрсжу.
Сваіа ііогоформира -іа

грађсвиііста

мора иі\іатіі

ііарцсјја

приступ і-та јавну

іамењеті само за гіуттіичтсе

саобраI ај ну гі 0арігіі1ну. Уколнісо је тај і і pіі cryrі којісісіі іі

аутомобиЈте. oі-і іі c можс би-і-и ужіі од 35 m, іІі-rіі-і Шјіріі on G ііі ; за гіриступ ваІ-роіасним
оозијіоі\ і миітјімаЈіііа висиііа гіасажа је 4.5 іll. V і(oJr і-іі(o і MjC дрvіа t тііе дато за гіојсдііне
і ra і cіі e, іlo ііраіітіЈіу jcn і a rpaІ )c іі unc іca іі ap і Lcѕііі

\ і o)іce іімаііі

-гаіссимагііто 2 којісіса

іі pіі c-і- vrі a гірсма іі c і-oj саобраІіајгіој rі o і rjіііііііііі (v:r і r іі n) і r тс іі n мсl)Vсооііом )а LТО ] ањУ Од
оіјмањс 5 і )1_ У c;rytі ajy ; а гјіаІјсітгігіскг і rapііen;r іі \k) ііј )гістvгі іі a дііе разјі u чиге
саобј)а hај uс іі o іі pііііііі c (y іі-іі ce), іcoѕі c і( іі r і pіі c і yі r сс іі o іі parііі ;і v даје іі a oіі y еаобраh ајііу
rro іі pіііііі ry (yѕ r і rr Ly) і cuja L \гаігС L j)a ііі ;і
!Лг-ірітііа rі p ііііar іі or ігројіаза з;і і r;rprLcJrc
саобра h ајіісј ііоіwLнііііі і-те

L јо )

с

од

бигтј ) і a і r і ;і

іі e\r;LJy ;ігіректагі гіріістугі јав] іој

і cL .І ]c

) -

() rіі . Оојсктіі

- гіргіггј)СдгіН \-і зог-іама

горају обсзбедііііі і-іро-г-иві-гожаргіі-г r і y-і око објсгсатЈі, :(oj і-і L(C і O)і(іL бііііі ужи oѕі 3,5 м за
јсдііос \ іср і і y ісомуі і N і(a цј-іју, оді і ocr-LO G ііі за ;свосмс р і ro krіc і-a і LC возііјга, а у сгоіаду св
vcjі o ііі r і\ і a MYH-a.

Ус;іоізіі a;) ііі 1) ісЈтј)аііс іі і rі pr))іaі j)іі ііі C іі oa іі :і a
ГсаЈгіізаіо-іју

іт ;іаііирпг-іі-іх

іr

сіімсісііг- і \

ііос;іоііііХ

сгбјскіііа

мора да

ііратіг

і i іірадііа caoopalі ajіііі x ііовјііігііііа іі ісот vііаѕіг-іе іііігграс-Груісгуре, a іі npoчііTo тгарктіііг
і І)і)c і-c) ј) і і

і a r a і c і і іі обј с і Cі a.

За паркираі-кС возтіла за соііс-і-встіе іі o і peoc. ојіасінціі ііородичних и стамбено
тіословіі uх објската саих врста іі O іі pіііі uny о(5сзбеђују ііростор на соnствеі-]ој
грађеііиі-істсој іі apі cen іі , изваіі јаві-іе саобрnh ајјіс гіоаршиМе, і-і ro једііо rіapіcuur unu
гаражно мссто іі a
Згі

jcІca і -і стат-т .

ііарКі-іраіке

ііозііла, nѕі acііііі Lі-і oc і aJіі-і X

сбјсісата

о6сзбеђују

іі pocrop

іі a

еогісгвсітој і- j)ai)c іі u іі cіcoІ іі apііcіііі , іізвагт ja іііі e crі oGjіaІі aj іі e ііовршт-іііс. потребаі-і број
гіаркііі і r іі;ііі гајіа)кігііх мес-і-а (у ;LаЈі,см гсксгу: ! ј М) одјіеђујс се іірсма сјједс1 ем
і іој)1\Iагііііу за ііpc і e дејіаіі і ocі.іі y іі oc;і o rіі том і і pcі c і opy

cіa і -ікa. тјсраіісГізеі-ігс . nocѕі oіііі a. ооразовііа ііјгі-і
jcnіі o ІІ M іі a 70 іі 2 іcopr-і eіі or Fі j)oc і-c)jіa:
2) гіовтn

-

једт і o

ГјМ

і -і a

І5O

іі 2 і(O і-і G і

і or npoc і opa
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тз -ііітіісіјіагііігііа усі-атіова -

3) трговина ка мало -једно Пм на 100 м2 корисног простора;
4) угостител,стси објекат -једно ПМ на користан простор за осам

столица;

5) хотелијсрска установа јсдно ПМ на користан простор за 10
кревета;
-

6) позоршпте или биоскоп -једно ПМ на користан простор за 30

гледалаца;

7) спортска хала -једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца;
8) производни, магацински и индустријсјси објекат
корисног простора.

-

једно ПМ на 200 пі2

Парісирање возила и гара?јсе, за потребе стамбених, стамбено
пословних и
пословник објеката дефинисаии су Правијтником о условима
н нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова ( Службени гласник
РС бр. 58/12, 74/15 и
82/15). Гара)Ісе објеката планирају сс подземно у габариту,
изван габарита објеіпа иіти
надземно, на грађевинсІсој парцели. Површине rapa)Іca
објеката тсоје се планирају
надземно на трађевинсісој парцели урачунавају се при
утврђивању индеісса
изграђености, односно индеісса заузстости грађевинске парцеле,
а подземне гараже се
не урачунавају у ове индетссе.
-

Гараже морају испунити услове дефинисане у Правилнику
о техничісим
захтевима за заштиту rapa іca за пугничкс аутомобиле оД
пожара и еіссгтлозија
( Службени лист СЦГ , број 3 1/05).
Прилигсом дефинисања висинс стаже, обавезно узети
у обзир потрсбу
инсталација за проветравања и осветл,ење простора, у зависности
од изабраног система
гараже.
Према правилниісу, велике гараже (гаража већа од 1500 іп2)
морају имати прилаз
за ватрогасна возигја ширине 3,50 м за једносмерну улицу,
односно 5,50 метара за
двосмерну улицу, при чему мора бити омогућено ісретање ватротасних
возила само
унапред. Минимална висина naca іca је 4,5 м. Запјтнта од
пожара подразумева
ггоштовање стандарда и прописа датих овим правилником.
Основни услови за гсретање возила су:
-

улазе и излазе у гаражу оптималној ортанизацији гараисе;

-

ширина улаза и излазајс мин 2,5 ni заједан тотс крстања возила;

близу улаза, односно излаза резервисати простор за паргсирање
возила
иивалида у складу са U.Ѕ4.234:2005;
-

во)І(ња у гаражм треба да буде једноставна и бсзбедна, а препорука је
да се
омогући једносмерно ісретање у огсаиру гараже;
-
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-

прспорука је да сс у процесу паркііраІіа, ДОК СС возила крсlіу

yJcnІІ o омогуlіујс и TpІDІCC ІІ C СЈІОбОДвОГ іаркміг )І CCTІІ

TIO ПарКИНГ гаражи

ЛІркІіраі І,C грсба да будс

пјто

ј еЈ. Н ОСТа І uj e
-

\І O І -yhCJC ІІј)сдвіідсІН І-І jіa)-r ІІe ІІІІ KOJ ІІ \І a CC ч)І IІјІ ЕІІІрЈ(НрІІІІе
aco і c pa\іІІa ІІa І(O І MO CC ІH) ІІІ ЈІЕ(Јі aі ic. OІІЈІL C \W І(CuManІІ u ІІІПНб 5%, а ако

је О6ІIЧІІа раМІІа оІ1да ЈС

5%. MOpІ( І y СС ІІідОВОЈІіІІІј ІІ CprІ1Ka!ІІІ H yCJІ OIІІI гіроход -іосіі-

воз -іѕіa;
ДНМСІ зија ЈСДІІОГ napІcuІіІ \І CCHі за ynpa іііі o І іаркіірањс јс MuіІі-І \ianHo 4,8 х 2,З м,
а у OCTaѕІІIІ\-І случајевима y cicnany ca U.Ѕ4.234:2005;

обезбсдити сигурносi вози;а од ІсрађС, Mexa ІІІІІ kіІ x ошгеhсња или ватрс;
-ГІј1СдІ(ІЕдСТІЕ

КОІІІLСГІІ(Нј

іІІІ )ојВІІЕГІІІ(ІІоІ C І1C І e) І a

КОјІІ

С

ІІСо nхОдІІа panіi

pery;ІІІ Ca ІІ a І(pCі aІ bІІ 1 )anіІ баНСг снал:ікеа І(ОрІІІЕІЕКІЕ y І bOj.
OC ІІ ( ІІІІІ I

-

СІОВІі RІ І(jlC ІІІІ L ІІ L іІІІІІ(a су:
V CLІ Іі O ІІIJІ HMEІ

С \ q1ЕІГ

\ Е(ОЛІЕЕ(О jC MOrVlі C ІІ C ІІІ a ІІІІ ІІ C І1ІЕ гј)СОІІ;Ео дЕ

ІL І ynІІІ y ІІ

u І:ІІІІ \

-

-

(0 і a і )ІІ )((І ] (( ІIјС ІІI)i ј)С6 ІІО ()беІОС:І H ІІІ ІІОСС6 І ]\ ІІІ L ІH І )...d І(ј)СГІІЊС rі enі a іca:
ГЕРН paC ІІ OpCny СІСІІСІІIПЈІІ( треба ВОЛЕЕІГЕI jiaLІ \ ІІ a () ІІВЦі-І )i

Ісрсіана всјіиј- с

І1СшаІса;

-

C І e ІІ C ІІІіі JЈTa І(Од O1І(Oj)C ІІ NX LRІ j)І(ІІ ( ІІ

ІІІјіаж:L ЕС СМСју 6ІјІІ-ј

C і C ІІ eІІ uLІІ a І( ІІІІІC Од )О іі1, a ЕсОд ЗаГІ(GрСІІІІХ . І L ІІІE І L Е)л

-

L ІІЕјј)ІIјјО C і C ІІ CІІІILІIІ a \і Oj)a 6јјІІІ ІІ LІ j ІІІІІ C

іајј,С Од

іругог

() jіі :

Х ІIІ ( І І

ІІІІN()ІІ \ изІрадњу у О6ЗІ-јр

ДОЈ( Еізе Ca,\ І O ј -јС:ІаІІаЈІивјј MІІІ CpІі jaJІІІ ;

-

ОКО СС У паркuнг гај)ажІі ІІ cІІІ aLІІ(a E(OMyHuKІH.ІІі jІІ I)СПІІL Ва еамо СтепСІ-ІИШТСМ ОІ•Іда

мНіІІмална ііІ upі.іІіa НЗНОСІІ і ,2 м;

уколико

сс за ісрстањс псшака КОрИСТн ра\ јпа, сiазс Нс C\і ejy бити ужс од 0,6 nі

Іі Mopajy биiј i јІздјІОјсіІС Іі обсзбсђсіЕс гСЛСј-І,Іерііма.
()C І a!І 11 )Cn 1) І( Іі су:

-

Об:(Ііј) \ ЗСТІі ІІаЖСј\ С yCJІ O І (C Ііј)І )- ііІІііІОжарЕІСзаІІпј-ЕІС і(OJ Іі CC ОдіІОСС іі a ову

врсту објск wја;

-

іі pOr(CrpO іІ a іі c )-ІО

біlгlі І aK ІІ1) J(a Ce О6СЗ6Lді ( ОдіІОд

2 Іі13 ваздуха І-І a LІС ІІ a

спаіСіі ј ні2 іcOpіі e і-і C І1ОВјіІІІІІІ-Іс. УСЕіСЕІІI ОІІ(оріі C ІIC І C)І a %і іІ C Іі rІ ( ІІіі LІ Ejy грсба разісстііті
бЛиЗу іојіа;

3&

-

посећи делови парісинг гараже морају битн од материјала

постојаног иа ватри.

На површиви и фасадама гаража планира се одговарајуће
партерно уреi)ење и
озелењавање. У случају да се гlоследња ета?са планира
іcao оттсривени паркипт простор,
могућеје њено наткривање Надстрешницом са
фотонапонским панелима.
У јавним гаражама предвидети пунионице за
хибридна и електрична воз 4Јіа.
Јавне гараже и гараже за јавно коришћењс које имају
200 и више паркинг места морају
обсзбедити минимум 2% капацитета за пунионице хибридних
и епектричних возила.
До изградње објетсата гара?Іса, планиранс површине
се могу користити као
дефинисана и уређена паркиралигuта.

6.11. Мерс зашткте у области водне штфрастругстуре
6.11.1. Снабдевапе водом
Изградњом планиране водогзодне мреже на простору где
она трспугно не
постоји, и реколструкцијом дотрајалих азбест цементних
цевовода, обезбедиће се
одговарајући квалитет и Ісвантитст снабдевања водом,
са могућнопјћу дале
надоградњс.

6.11.2. ОдвођеІbе отпаднЈгх н атмосферскгІХ вода
Изградњом планиране канајтизационе мре)тсе на простору где оиа
тренугно ие
постоји, и реконструІсцијом Дотрајалих азбест цсментних
цсвовода, обезбедићс се
одговарајући квалитет и Ісвантитет снабдевања водом, са
могућношћу дање
надоградње.

6.12. Мере загuтите у областк сЈтертетстсе иІтфраструІстуре к

сЈІеІстронсІсих

комуЈІІІхсација

6. 12.1. Елеістроенергетстсв систегі
І(ao заштиту од слсктроматнетног зрачења надзсмних водова
и као заштиту
самог вода попјтовати сигурносне висине и сигурносне
удаЈЂености из Правилника о
техиичтсим нормативима за изградњу надземних водова од І
kV до 400 kV. Татсође
поштовати 3атсои о заштити од нсјонизујућих зрачења (,,Слухсбсни
гласвик РС ,
36/09) и припадајуће му подзаконсјсе атстс. Тоиом изградње елетстроенсргетсісог бр.
вода
долази до тренугне деградацијс землиппа услед истсопа или
до евентуалне сече
растиња на деовицама nponacіca трасе вода. НеоІјходНо јс
због тога, прииком
поставлања вода, укопавањс вршити у ров, у шТо већој мери
ручно, чиме ће се
заіјјтитити постојећа вегетација од могућег оштсћења.

6.12.2. Систем спабдевања Топлотпом епертпјом
Тосом изградње гасовода и топловода долази до трснуrне
дсградације
земњишта услед ископа или до евентуалне сечс растиња на деоницама
nponacі ca Tpace.
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НСОіходно је З6От тога, гЈркЈіитсом јјосгавњања топловода или гасовода, уісолавањс
врІвити У ОВ, у тііто веl ој мерв рvч Іо, іі i\ І C ] с се запігuтНтк гіостојећа всгетацu ја од
могуІзсг oіі rі ehcііј a Г]ри изг-радііа мітіостултіі.сітоЈнІХ і ac іі ux c І aHHLta (MPC) формира
сс за uІТтјјтІа мрежа нли огј)ада oі o M І >C І oja .\ іО d б u гН удспЈіеІiа ІЈ d јМЗЊС Зіп од

сгјол,јтих зидова МРС и вјіеока ітајмаіје 2м. Pac і oja іі c M і >C од ЗІрада іі rcpyrux објската
мора јізноасјііи ііајмаіЈс І Oііі (за іipіІі Hc і(c ;co 7 бај)а ), O;ііі OcіІ O 5м (за n јі u ііі ekc оеІс од

7 бара)
6123. Eneіcі poіі cіce јсомутінкаі t ііје
кірој і cіcіі x ісомуіІ rііcauuJa тісма іі cі aru вног
У гојсу сјссіјјіоајацијс І3одова LJі L
дејрадације
утuцаја іта жввотну средину, а у тоісу ігзіраді i е може доћН до лривремене
оісојіиим
земл)Ншта која се ттсутрализује ісасттији \І заірЈіавање \і рова и нИоблацнјом са
ЗеМлиНјте \ т
АНтСјјсІсс

сгубовс

к

бвзнс

гіраві-іјті-іііцііхта Іі TCN іІ u1ІІ(HM іі jіon іі cіі x і a.
ті L јіітоЈаіма
і pa t і c

7.

іі c ііі-іііііІa іі,a L раІјітца.\ та

у складу са важсћим
іјіс:3ітО rі O іііі O І kіі H све одрсдбс о ЛачІІІІУ И

сіаіјіІце

іі ;:ітіјаііа

прОјсКЗО јаги

іі

сі3 і - тдсііі t ііјП

і 3і3Ојііі

іісјотііізују!піх

a
МРАдУ ( І !,\! ј I11 јНХ јјР()јЕИЈ\ УјМЦАЈА Ј-јА
н
живојјјУ СF І- дНІГУ i і A ! і 1-јЖ W\ - І х] ІЈјР \ јх] јЈС](ІІі L јјивоимА
У
ГI FO І Е1-] Е УјН ЦАЈА HFOJ јА L Л 1-1 Л )] l і B O]Hy СІЕД11 И
СТ\]!

Н I] ЦІ

А

звсштај o c і paTew і oj
і rі a іі y І б. Закопа о сіртГгсііікој іі jі oі cc іі L і vтііјіаја , H
іі uжјім х rіјсрпрхНјским
садржи разраІi сі-іе смсрнаісс зті пЈL аііоі3с іі J ііі ірограмс іі a

! рема
іі poiіcuі-і

іііііtoі-і xі a і cojc Обу \ і%ігітH у дс( іј-ііііісаЕіс ііОіјіL)i

Ііі

і L ЗіОіОМ сјјіагеіЈзктіх гјроцеііа іі

о;срсІ)ују асііскгс за Lјјтјі_Гс )Ісјі L3ОГНС
тіроцсјіу y ііі uі Ha і ]j)oje іcіі a іі a )ііііЕ3і ] іІі cІ )cjt ііі y
a )]cіііі O_L_іі y средиііу ІјЈІајІотЗа іі
сј)сдіІІІС іі друіа іітіттіті,а од зііаtіаја І a іОііСііУ тіi ісајті іі
іі poі paxІ a тііјжсі хијејіархНјског ііііііO і
струсіуре.
Іі poІ -pa\і cacі a іІііі-і ;tcO c) і pc!)cі-і c x ііі cj)apNіі Jc і cc
ради сс - Складу ca CMCpІ-І ІІ цііма
сіраІеш іca ІІ јіОЦСј ііі уттіцаја ј ітi )Іc Іі BO іІ і y cjіc;tu і і
ЛИ гірограма вишсг
сіраіеUЈ іcc гііоцеі і C уіицаја і і a )І(Іі BOr Іі y средіјі і y rі naHa H
/\ іco je

іілтt іі

іі L Ііі

хвјерај)хНјсІсоГ гііівоа
гјЈІајiа утврђујс се
За свс Пј)ојсістс іcoju се буду ісајііізоіа;јН У і- j)a іІ іІі сама обухвата
за пјОјеісте іcoju могу нмазчі
обаізеза іiрсдузимаііа мера заіЈЈгиіе )ктівоіііС срсдіі ІІ e i
o rі po ііe іііі угііцаја ііa )ІскттОТііу срсдиіІу
утііцаја іта жіііtогіту срсдті i іу у сісЈіаду сті Зоісоіјом
обаізсзјја іірацеіја ујицаја и ј ] иСТе
и Урсјібом о уіврј)uвтііі)у J І ucі c ііјіојскаіа за ксіје је
живогІіу срсдіІІту. обавезіiо јс
іІ poje іcaі a за којс сс мо)ке захтеізаіІІ r і j)Oі ce ііа yr ііі taja іі a
noіcpe і aІ 1e іі oc і yіііca ІтрОцсІІс утіісаа іі a )КІіІІОГІІ cpL:t і l і iyсадјіжај егрсба радuтН са
Сјудиј у іірот ccі і e учНцајті за іiостојеће H і UІ a І І ііІ)d і і c
здравЈІС лудв фјіору н фауіiу
јііјјем да се іiрикугlс гіодацu и іјре;ітіііде угн uсні i іі a
ІІ VЗттјііхііІО дсЈіоІтаіІе свнх
зсмјћјігјіге. іоду. ігазјсух. \ і HrCpііJ іі n іі a іі kvn І yjііі a іІOL)j)a
ce ііі ne іі-Ііi угііцаји могу
tІіІіі uJ і a і ta іі a сваком од гтаведсііНх ОјСіііІ cі і cao і-і мсјіе ісојітма
С Гі pctі ііTu c\ і a u ііTіі uJІ u откЈј o І І HrіІ
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8.

ІIРОГРАМ ПРЛТіЕЊА СТАЊА ?јСИВОТнЕ
СјТРОВОЂЕЊЛ ГТЛАНА (MOHІІTOPHnr)

СРЕДииЕ

У ТОКУ

Успоставјњање система праћсња комІіотіената животне
средине, је Дсо стратспјког
опредеЛења у очувању изузетних природних
и КУЛТУРНО-историјских вредности
Природгтог добра, уз одржиDо корипјћење обновњипих
природних ресурса. Збот Тота
израда катастра загађивача на тсриторији
оппітине и развој монтпоринг система
прсдставЈЂ један оД Приоритета затјітите животне
средине. Резултати мониторинга на
најбојБи начин осликавају промене у Времсну
и простору и тиме обезбеђују мотућност
адекватног и правовременог реатовања, кориговања
заПочеТих активности и тестирања
исправности угврђених гірограма заіцтите и развоја.
Прсма члану 69. Закона о заштити кивотне
средине ( службени тласнитс РС ,
бр.
135/04, 36/09, зб/09-др. закон, 72/09-др.заІсон
, 43/І 1-УС, 14/16, 76/18 и 95/18
др.заКон), цињсви Програма праћења стања ?Кивотне
срединс су:
обезбеђсње мониторинга;
дефинисањс садржине и начина вріпсња Мониторинга;
одређивање Оплашћених рГанизација за обавњање
Мониторинга;
дефинисање мониторинга загађивача;
успоставњање информационот система и дефинисање
начина доставлања
података у цијЂу вођења Интегралног кагастра
затађивача и
увоГјење обавезс извепЈтавања о стању )ІсиВотне
средине према прописаном
садржају нзвепІтаја о стању животне средине.
-

-

-

-

-

-

Основни параметри који треба да се Прате на
Простору у обухвату плана трсба да
обухвате главне компонснте животне средине:
-.

земњипјте,
воду,

-

ваздух,

-

бутсу,

природі-те вредости.
Порсд праћеІ-т,а овик основних парамстара
животне средине, прате сс И Други
параметри који указују на квалитет животне средине,
нпр. Мониторинг оттіада.
У цињу свеобухватног саглсдавања свих
проблема, потребио је додатно
консултовати све надле)Јсне органе и организацијс,
како би се створила савремена
мре)І(а која одговара свим европстсим стандардима,
имајући у виду да је заштита
животнс средине веома ва?јсан сетмснт Haіner будућет
развоја и просперитста.
MOІIHTOPІHІ T 3емлЈтштп

Агстивности на мониторингу квалитста земњишта на
простору у обухвату плана
подразумевају праћеп,е стања и промена у оквиру слсдећик
параметара земњишта;
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-

(ј)изнчЈсо-хемијске караісгсристике (општіі ііај)аМсТри физичiсо хемијски
спсцііфіі tі ііі
\ іСіЛ Іі
ТСіЈі k іі
гЈоказатсЈіI и ісвал нгста, \г и ісрослсмсі і r іі
.

Ој)гансјоl поЈтулаіітИ : углоііодоігін. ііостиііііјсгі ),
opі a іі cіcc 1матСријс, yііy іі aі

ім ііісробііоло tіі cіі kapіі c і cpіі c і і І ке (сгuсржај

істііікгг , садржај o іі ac іііі x іі іііі c і іі ux Ma і Cj)Hja. ІСНјі( і
садржај 01)гаІјсјсог уі !

мста;га . мгіііераѕіііпх уЈг,а іі др.).
Нраhсіі1е гіарамсіара ісвајіиісl а зсм_ ј ,г i јіпа јс іі COnKO]ііі () врігіјітіі y koііііі Hyu і CTy
дУгјі ііі j іодиііа , іі a одрсјјсіііім іссгі-гма іі іcoc Je \n і tj)І)eіі n сііидеіітііа yrpo)r(c і _і ocl_
Пара \ тсіара сгања жиізотнс срсдііііс

Koі-rrpoѕі y кваіитсіа земјііјшіа логрсбно јс сгіроііодити у складу са 3ак0во \і о
закон,
заштитіі живогіw средине (ІІСлУжбСнИ іјіасііик РС , бр. І 35/04, 36/09, 36/09-др.

равнлііиісом о
дрзакоіі ) и јl
43/ І I -УС, 14/16, 76/1Ѕ іі 95/!
за
дозвоЈhсіііім кол и ч јіііама onacііІі x rі іі j і c іііux \-і arcpіі ja y зс \ ілііНггу и Води
PCH,
С:іужбеігіі rnac і іі-іі(
бр 23/94)
іі мсіодама њііхоаог іі cn гіті- ііаі і a (
нагіодіі
72/09-дрзагсоіі ,

--

,авагіс

Моііјіјнііт ј ігіде

сізг : у crі 3:іі:oіі o і a rrіііі rіі rіі жнаогітС сј)сдііііс
і\lOііі rі Oj)uііі ііОд Lі ііііііі Сс
( Сгі vжбеііи ііасііігіс јСІ , бр. ј 35/Q4. 3!ОQ : !O9-;cp іa іcoіі , 72/09-дрзаісоіі, 4/] ј -УС.
)
бр 3 О/ О.
LL іј L1\ а ILanrі \ і ;і (( Е \ Жс)Сіііі L:rac іі u і c
ј 4!] б 76!l х іі 95/ ј Х-; р іггг:L іі ).
іі
93/12, 101/16, 95/15 и 95іј $ -Јср .;uсоЕ ), l гЕ L іі ;гіііЕ \ ог І ) ііјсіііС1 ј1и \ ігг сг(ож)шгсог
хс\іНјстсог сіатуса іі olі pіlіііііckіі X Lі O:іrі
cra і ycrі ігодзсмііііх вода ( СЈіужбсL іН

гг

xe\-і rOc і co і

Најігі \ісіргімгі

і :і ac і іііі \

бр . 74/] l )

І C

ісвгііігіііатііііііог

іі
tі

ііаЖе]) им

др

ііодза іco і і c іc і-і м а ктіі \ і a

ис п іітуј

сс с:ісдсI rі nарамсгрі :

і c .\ і і l C pa і y jі rі

і o;іc

і CM ncpary pa

вгпдуха (іі a

ук \ ііііс cyіcc Mrіі cj)uі c Жај)сіііі ОСТіі Lіі(,
ВРК5
-1 РК.
\ і aі cp і-і jc.
-і - d_ іожігс

і cpcіі y). Goja .мі-ірііс . ііидл,і- івс \ і zіі epіі jc, ј)І-]
\irіі cj)і-і jc
сусГісНдоіігіііс
ісібсм,
ryou і rіі c
(xo\і orcіііi іo іі a іі

узојак)

(yrѕіcr і orerpax ѕі opіі J ііііі
дстсріјсііги (іcao

BPІ($

v]1rіі c)

((]ііі:іі pіі jlrііі

сіссгракі ) cvru]і rrііі ,

аѕікіілбсігіол

-

су_ іфіі;ігг

-

LI і\ і oL івјаіс,
x:і opr-і ;ііі

нигј)атіі ,
гі \ожј)с _

уЋі1а

і jc і і onu.

суіфаііаі ). і -і alpіі jv\ і . yіcyііі-іі-і 4іосфор, \ куоіі u

азот,

ісајіііјум. слсісІроііроііод;hі-іГіосг и бс;іаііігсііііііс
база јодатаіса за
1lодаціі овнх мерсња ірсба да гіослужс за ca і іацііју ста ња, а
ірорачунс

іlројсісіоваі-hа

система

за

прсч ишh аііањс

отпадііих

вода,

као

и

за

информисањс и едукацију грађаііа нз orі c области

Mon і t і opunі в VЗј V Х1

y Mcj)cііuk ИЛН
Moіі u і opіііі r трссіа да сс вріјііі paЈі u ііроцсііс асрозаіаl)сІіа іia ocііoіі
згігађујуhнм \іатеј)ИЈама, које
ігроіісњсііих јгодатаіса іі добіiјаііа іігі(ј)ој)\ігіціІја ()
;іocііc іі aJy угіімосфсру іі іcoіі Lіcііі prіі t і-і.Ііі o і(c) іііііojі rі іаг-г4 сііаі
cc іlj)rі O ііЗ Bj)і tіH
l(огітроіу кііал и1сга ваз)ј) хгі Tpcoa opraі і і ізо віі1л і 1aі(() да
І arcoіі идеіігифиісације
ідеііі uфіііацііја cіііі x моіуhих іі pіІ Cyn іііі x ііојгуггіііата
іСі1 Н1 ііВі tt
ііолу1аііата. і101pcі)іі O jC c)p ііііі u і o(iі tr Іі cuc і cMa і c і(o
јаађ ] ујіг Ma і Cpііja.
ііаздуха , мсрсгісм ісоііцеі- ітра Lсігјс іі pіі cy ііі L і x

іірі-іСуіі-гі-і
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ісваліітсіа

Праћење и Јсонтрола ваздуха на предметном подрутЈу ће се вршити складу са
у
3аконом о заштити ваздуха ( Сзјужбени тласниіс Републике Србије ,
36/09,
10/13,
бр.
26/21 Др.закон), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха
( Службени гласнигс Републиісс Србијс , бр. 1 1/1 0, 75/1 0, 63/13) и
др.подзатсонсісим
агпима.
-

Мопиторинг бугсе

Праћење нивоа буке неоггходно је извршити у скпаду са Законом
о заппити оД
буке у животној средини (Ііслужбени гласнијс РС ,
бр. 36/09, 88/10), Правилнијсом о
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке ( Службени
Гласнитс РС , бр. 72/10) и др.подзаконсгсим актима из ово области.
Могfпторипг оптада

Моииторинг отпада треба вріuити ради изналажења оптималних
варијанти за
решавање санацијс Насталог отпада.
У цил,у правилног управлања отпадом Неопходно је
идентификовати све Врсте
отпадних материја које ће се гецерисати и тсласификовати
према порејслу (огхасаН отпад,
тсомунални чврст отпад) индустријсјси отпад). Поступање са
отпадг-тим матсријама треба
да буде у складу са Законом о управњану отггадом
( Службени гзіасник Реnублигсе
Србије , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95118-др. закон) и осталим
подзаісонским актима.
Мониторипг природтигх вредности
Неопходг-то је вртгіити мониторинг ггриродних вредности
заштитне зог- е
Нациоuалног партса Фруіпга фора, гсагсо би имали увид у стање
предметног ггодручја и
могућност примеr-те мера затдтитс тог подручја, са цилем
његовог очувања.

Прсдвиђањс прва парамстара јсвалитста ЖнВОтне cpenіі

He ua подручју платіа

На основу свих податајса, користећи иг-тформациони
систем заштите животне
срединс, могуће је предвндети, спрсчити ејсолошке
катастрофе и угврдити оптималне
мере за санацију и рекултивацију.
Подаци о стању и тсвалитету животпе средине првенствено
треба да буду
усмсрени на формирањс информациоиих основа за функционисање
система, гцто зваtІи
планирано и перманситно формирање записа у бази података
система о измереним и
утврђеним вредностима параметара јсвалитста свих елемената
Животне средине.
Прппрема п ігзвођење превеНтттвпігх аістивиостп заштите жјгвотіте

средитте

Превентивне активности r-та заштити гсивотне средиг-је се припремају
и изврпЈавају
на основу предви!јања промона стања животне средине, и посредно,
на основу анализс
стања и квалитета животне средине. Припремс и извођење
преВентивних атстивности на
заuЈтити ?Јсивотне средине треба да обухватају:
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МеІОда,

оцењивање еколоцјтсог !сапацитета, авализа ланца узрочно_последиtших веза, процена
повредипости, процсна ризит(а итД.
Као рсзултавта применс било које методе појавњују се матрице којима се
испитују промсне Іcoje би нзазвала имплементација плана и изабраних
варијанти
(укњучујући и ону да се план не примени). Матрице се формирају
успоставЛањем
односа између цињева плана плансісих рсшења и цињева
стратсLдІсе процсне са
одтоварајућим индикаторима.
У овој стратенжој процени примењена је мстодологија
процсне која је код нас
развијаиа и допуњавана у последњих неІсојгијсо година І 2
и која је углавном у
сагласности са новијим пристуггима и упутствима за израду
стратешке процене у
Ввропсісој Уннји.
Општи методолојцки постугтаіс који сс користи приликом
израдс стратешке
процене и припрсме Извенјтаја о стратсшкој процени састоји се
из uerconuіco фаза, и то;
дефинисање садржаја
стратеппсе процене _.ІіѕcreenіngІі i
фаза

1
дефинисање обима стратстдке
процснс-

ѕсорп g фаза

ісЈучних (битних)
промсна

дефинисање

Процсна у ужем смислу
Предвиањс (саглсдавањс)
последијіа

Одређивање мера

1
І(онтрола и ревизија

СтојановиГі В. ,flроцена утицаја iіa животну сроднву іі успови за заштиту и
упапреОење жнвотне
средиве, Сетпорски лрНлог за ,,Генералпјі план Прнштивс , ИЛУС, 1996
Стојановвћ ., Улраоњтiње жвоотком средиІІоМ у простојном и урбавиствіјком планнрању
-Стііе u
nepcneіcrune, y монографтіји Новији приСтуаи И искуства у планирању ,
ИАУС, 2002, стр.11 9- 140
Стојановић B., 1-L Спасић, Критичкн осврт iіa пріімену закона о стратешкој проценв
утицаја на жнвотну
средипу у просторном и урбавпстичком гвіаннрању, ИЗГРАДЊА, Пр. 1, 2006, стр. 5-1 1
A Ѕource Book on Ѕtrategі c Envіronmentai Aѕѕeѕѕmcnt of Ті-аііѕрог
Іnfrastrііctіі re Plnnѕ and PrograІnѕ,
Europeaіі Соммјѕоті DG TRBN, Bruѕѕeiѕ, October 2005
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І a OCІІ O ву Решсња о изради

стратеплсс процене ІіЈтана детал.не регулације
простора за Пословањс и становањс
ссверно оД Булевара војводе Степс у Новом Саду,
број Уј-501-І/2019142 од 01.07.2019.
годинс, којаје донсла Градска управа за урбанизам
и стамбенс пословс.
Примењена методологија је описана у претходном
поглаІзЈТу И сагласна је са
претпоставкама іcoje су дефинисане у оквиру Закона
о стратеплсој nроцсни угицаја на
)гсивотну средиНу, којим се дефинише садржина
Извештаја о стратепікој процени
утицаја.
На основу Валоризације простора и
процењенИх угицаја предложене су мере
којима се штетни утицаји Могу спречити,
смањити или отгсзгонити. Мере заштитс
животне срсдине односс се на укупан простор
и непосредно оЈсружење, на постојећс и
планиране активности и мсре заштитс )Кивотнс
срединс iсоје сс односс на укупну
инфраструтстуру.
На оснотзу анализе постојећкк намсна, комуналне
опремлеИости дростора плана,
успоставл,еног мопиторинга )Іситзотне срсдине и
планираних акТивности, процсњени су
угицаји на ваздух, ЗСМЛ,иште, Подземнс воде, и
утврђснс су мере заштите.
Moryhe егсолотЈіко оптерећсњс )тсивотне
срединс зависи од реализације
планираник аістивности, режима lсориІпћења
Простора и предузимања планираних мера.
У отсвиру ове стратешке Процеке
посматрани су асПеЈсти рационалнот Ісоритдћсња
земл,ишта и оправданости инфраструтстурног
опремања Простора плана новим
саобраћајним nовршинама или новим саобраћајним
решсњима.
Потенцијалне пробпсмс са аспстста угрожавања и
заштите )гсивотне средине треба
поссбно проучити, и за нову изградњу објеiсата
іcoju се налазе на списку у Уредби о
утврђивању листе пројеката за које ј еобавезна
nроцена утицаја и листе пројеісата за
које се могсс захтсвати процена угицаја на
животну средину (,,Службени гласни!с Рсс
,
бр. 84/05), мора се урадити Студија о процени утицаја на ?гсивотну
средину.
Планско решсње усаглајцено је са
доставњеним условима надлежних
институција.
11.

-

КОГИШЋЕј{
АДОIСУМЕНТАЦИЈА

Закон о заштити )тсивотне средиве (,,Службеви
гласниіс рс , бр. 135/04, 36/09, 36/09др. закон, 72109-др. закон, 43/1 Ј -УС, 14/16, 76/18, 95/18
в 95/I8-др.заісон),
Загсогј о стратешісој процени утицаја на )kивотну
средину (,,Службени гласник РС ,
бр. 135/04 и 88/10),
3акон о прОцсНи угицаја на )кивотну средину
( Сзіу)кбеви гласнијс РС , . 135/04 и
бр
36/09),
Уредба о утврђивању Листс Пројеката за које је
обавсзна процена утицаја и Листе
пројеката за тсојс се МО)јсс захтевати лроцеиа утицаја
на животну средину (ІтСлужбени
гласниlс РС , бр. 1 14/08),
3акон о заnІтити ваздуха ( Службени гnасник РС ,
бр. 36/09, 10/13, 26/21-др.заІсон)
Уредба о условима за Мониторинг и захтевима
Ісвалитста ваздуха ( Службени
гласник РС , бр. 11/10, 75/10, 63/13),
45
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( Службенн гласник PCM, бр. 72/10),
ЗаІ(отІ о угіравњаІ bу отпадом ( Суж6ет-ІІ4 гласi-iјтк РС

бр. 36/09. 88/10, 14/ іб, 95/ І. Ѕ-

др. заІ(оІІ).
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РЕПУБлш СРБИЈА
/.УТОнонј ПОЈ(РАЈИНА
ВОЈВОДИНл
гРлд ноВи слд
СКУПШТИНА ГРАДА ноВог САДА
КОМИСИЈА ЗА HnAHOBE
Број: V з5- ј 39/20
дана: 09. 07. 2020. ГОдиНе
ноВИ САД
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЈЛІ
Т{АЦРТА ПЛАнА дЕТАЈБHЈ
РЕГУлАциж ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
И
СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО Од БУЛЕВуА
ВОЈВОДЕ CTEUE Y НОВОМ САДУ И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШјОЈ ІІРОЦЕШј
УТицАЈА ПЛАНЛ ДЕТАЈБНЕ
РЕГУЛАцuЈЈ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЈТЕ
БУЛЕВАРА ВОЈ]ЗОДЕ СТЕГГЕ У НОВОМ И СТАНОВАЊЕ СЕВЕРНО Од
САДУ НА ЖнВОТНУ СРЕДІНјУ
ЛРЕ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВВИ УВИд
Стручна контрола Нацрта плана детајвне
регулације простора за пословање и становање
северно оД Булевара војводе Стсnс
у Новом Саду и Извештаја о стратегпкој
процени утицаја
гпгала дстајЂне регулацијс Простора
за пословање и становање северно бд Еулевара
војводе
Степс у Новом Саду пре јавнот увида,
обавњсна је н 94. седници одржаној 09. јула
2020.
Године са ггочстком у 09,00 часова
у згради ЈП
Завод за урбанизам Нови Сад, Бул.
цара Лазара број З, у великој сали на
трећем сПрату.
94. седници присуствовали су: Радоња
дабетић, предссдник Комисије, Радосав
Шћелановић и
Васо Кресовић, чланови Комисије за
Планове и Нада Милић, секретар Комисијс за
планове.
Седници су присуствовали И Представници
JH Урбанизам Завод за урбанизам Нови
Сад,
Градскс управс за урбакизам и грађевинске
послове и Градске управс за трађевинско
земњиште
и инвсстиције.
Након уводнот образложсња одговорног
урбанисте нз ЈП Урбанизам Завод за урбанизам
Сад, као обрађивача гглана, Комисијаје
Нови
констатовала следеће:
да јс Одлука о изради плана детајвне
регулације Простора за Пословање и становање
северно од
Булевара војводс Степе у Новом Саду,
усвојена на LV седници Скупштине Града
Новог Сада
одржаној 18. октобра 2019. Године
( Службени лист Града Новог Сада број 49/1 9) са
Решсњем о
изради стратсшке процене утицаја плана
детањне регулације простора за Пословање и
становање
севсрно од Еулевара војводе Степс у Новом
Саду на ЖивотНу средину.
Концептуи оквир плана дстне
ретулације простора за пословање и становање
северно од
Еулевара војводе Стспе у Новом Саду
био је на раном јавном увиду у псриоду
оД
12.11.2019.
годинс до 26.11.2019. годинс.
Нацрт плана детаЛ,не рсгулације простора
за Пословање и становагве северно од Булевара
војводе
Стеnе у Новом Саду и Извештај о
стратеппСој процени утицаја Плана детал,не
регулацијс
простора за пословање и становање северно
од Булевара војводс Степс у Новом Саду
на )ісивотну
срсдину израдило је Јавно предузеће Урбанизам
Завод за урбанизам Нови Сад.

РЕПУБЛиКА СРЕИЈА
АУТоНомј ПоКРАлЈњ ВОЈВОДиНА
ГРАД нови САД
Сј(уПшТ {А ГРАДА новог САДА

комисијл зА ГјЛАиОВЕ

Број : V-35-139/20
дана: 15.04.2021. године
НоВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О ОБА}ЗЛЕНОМ ЈАВНОМ Увиду У
нлцрт ПЛАHАДЕТАЛЈјЕ
РЕГУЈLДДИУЕ ПРосторл зА ПОСЈјовА11 Е
И СТАВОВАЊЕ СЕВЕРНО
од ЕУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕЛЕ У
ноВоМ САДУ ИИЗВЕШТАЈ О
СТРАТЕпјКОЈ ЈЈРОЦЕШЈ УТI4ДАЈА ПЛАНА
ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАнОВАЊЕдЕтАлЛЕ РЕГУЛАДЧЈЕ
СЕВЕРНО од ЕУЛЕВАРА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ УјјоВоМ САдУ НА
ЖИВОТВnУ СРЕДинУ
Комисија за ллалове Скуппітинс Града Новог
Сада, на 125.• (јавној) седници којаје
15.04.202 ј. године у зГради ЈП ,Спортст
Дана
и пословіти центар Војводина Нови Сад, одржана
Сутјеска
2, у амфитеатру ла ј спрату, са почстком
број
у 9,00 часова, разматралајс Извсппај обрађивача
ллала о
спроведсном јавном увиду у Нацрта пдала
дстањне регуладuје nростора за пословање и становање
северно од Вулсвара војводе Степе у Новом
Саду.
125. (јавној) седаици присуСтвовај
су: Радоња дабетић, тіредседиик Комисије,
Зорак
Вукадинови , замекик председника Комисије,
Васо Кресовкћ, Радосав іHћепаловић, Милал
Ковачевнћ и Иваи Бракочевић, члакови Комисије
и јасМнла Лазић, секретар и члан Комнсије за
ллааовс.
Одлука о изради плана детајвіте регуладијс
простора за пословање к становање северно од
Булевара војводе Степе у Новом Саду, усвојена
је на LV седвиди Скулштине Града Новог Сада
одржалој 1& октобра 2019. годинс ( Слу>кбени
лист Града Новог Сада број 49/19) са Реіпењем о
изради стратецпсе процене утицаја плаnа детањне
регуладије простора за пословање и стаиовање
северно од Булевара војводс Степе у Новом
Саду ua животлу срсдину.
Кокцептуални оквир плааа детањне регулације
простора за пословање н становање ссверло од
Еулевара војводе Степе у Новом Саду био је
на раnом јавном увиду у периоду од 12.1 L2019.
године до 26.11.2019 године.
Надрт плана детањне рсГуладије простора за
пословање и становање севсрно од Еулсвара војводе
Степе у Новом Саду и Извепітај о стратешкој
процсии утицаја ллала дстањне регулације zростора
за пословање и сталовање северно од Еулевара
војводе Степс у НОВОМ Саду на )Ісквотну средину
Израдилоје Јавно предузсће Урбааизам Завод за
урбавизам Нови Сад.
На 94. седници Комисије за гілановс која је
одржана 09. јула 2020. Године, І(омисија за nлалове
разматрала јс Надрт плана Дтајвне рсгуладије простора
за пословањс н стаНовін е северно од
Булевара војводе Стеіје у Новом Саду и Извегптај
о стратепткој продени утицаја плана дстајвне
реГуладије простора за пословање и сталовањс северно
од Булевара војводс Степе у Повом Саду
на )ІслвоТау средину н том приликом дала позитивно
милгњење на исти, уз потрсбне корекције
Нацрта наведеке у Извеіптају о нзвршеној стручној
колтроли прс излагаи,а Најавии увид.

\
2
Нацрт плана деталне регулације простора за пословање и стаЕовање северно од Еулевара
војводе
Степе у Новом Саду и Извемтај о стратешкој процени утицаја гілана детаЈЂнс
регуладије простора
за пословап)е и становање севсрно оД Еулевара војводс Стспе у Новом Саду на
животну средину
изложени су na јавни увиД у периоду од 24. фебруара 202 1. године До 25. марта 202 1. године
(чијс
јс 0ГлзТпалаче објавњено у листу 1дневник од 24. фсбруара 2021.). У току
јавног увида
доставњено је 2 (двс) примедбе на Нацрт плала што је обрађивач плала констатовао у Извештају
о
спроведеномјавном увиду.
Након спроведеногјавног увида, Комисија за плаНовејс на 125. (јавној) седници, одржаној 15.04.
202 1. године (чије оглагпавање је објаізњено заједно са Текстом огласа за јавни уЂид) разматрала
Извеілтај обрађивача плаиа о спроведеном јавном увиду у Вацрт nnaі-і a деталне регулације
прос-гора за пословање и сталовање ссверно од Еулсвара војводе Стспе у Новом Саду.
У затвореном делу седниц;Комисија је констатовала да је у току јавног увида поднето 2 (две)
пркмедбе на Нацрт плаиа детаЈЂнс регуладије простора за пословање и становање северно од
Булсвара војводе Степе у Новом Саду, а да на Извештај о стратешкој процени утицаја плала
детаЈЂне регулацијс простора за послолање и становање ссверно од Булевара војводе СтеіІе у
Новом Саду на животну средину није било лримсдби.
Hримедбе су доставили:
L ГІилак Ивалковић .Јадранка и Нвалкоаић Бралислав из Новог Сада, Булевар крања
Пстра Ј 3 1, којс по пуномоћју заступа адвокат Кежић Јћињана, Улица Лазе Kocіuha ?, Нови Сад,
-

2. ад Елсктромрежа Србијс Београд.

Примедба бро 1
(подносиоци: Пињаі
ПстраЈ 3ј )

Нвалковић Јадраика и Иваиковић Еранислав из Новог Сада) Еулсвар крања

Примедба се односи па парцелс бр. 7 1 0/2 и 85 1/9 КО І-јови Сад јУ, које се иалазе у блоку на
северозаладној грааици обухвата за који је планским реіпењем опрсдењена намена пословања.
Планираиом намејјом дефинисаиаје и спратност објеката Вп/П до п+1.
Комисија за планове не прнхвата примедбу, уз образложсње дато у Извемтају обрађивача о
епроведеном јавном увиду.

Примедба број 2
(подносиоцн: ад Електромрсжа србије Београд)
Примедбс су навсдене у допису ад Електромрсжа Србијс Београд број 130-00-UТD-003-377/2021001 од 25.03.2021. годиіте.
Комііснја за нланове дслимиtјно прихвата примсдбу, а за део нримедбе ематра да јс
неоснована, уз образложење дато у Извешi-ају обрађпвача о епроведеііом јавном увиду.

Сходно члај 50. Затона
о планирању и изградњи
, Извештај се достава
на надлежно ПОСТУлаие.
орађиват плана
Нахон Поспаја по ово
Івехптају, обрађивач плана
надлежно? органу ГРадске
е
Управе ради удућивања у ПроцедуруплансИ дОІуМент достави
донопЈсњ

І1РЕдСЕд

КОМисиј

Радоіа дабетић) дИпл.Ик .арх.

В.Д. Начејдтuј
Градсе управс а урбаНИза

тРађевИнске дослове

дсјан МИХајловиІ

ЧЈЈАнови КОМиСИЈЕ.
1. Зоран ВукадИновић дИПЛ.шж.
саобр.
2. Васо Крссовић ДИХТЛ.мт)тс.
арх
3. Радосав іп1 епаНовјј , дИпд.инж
арх.
4. Милаи Ковачсвuћ диПд.инж.арх
5. Иван Ерахочсв

ДИПЛ.ипж.арх.

6. Јас n на Лазић, Маст.инЖ.арх.

РЕПУЕЛИКА СРЕИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: У-35-139/20
даиа: 15.04.2021. године
нОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ

о УЧЕШЋУ ЗАHНТЕРЕСОВАНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЈАВНОСТИ У РАЗМАТРАЊУ ИЗВЕНЈТАЈА О СТРАТЕШКОЈ
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА дЕТА)ЂНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ И СТАЛОВАЊЕ СЕВЕРНО Од
БУЛЕВАРА ВОЈ]ЗОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Извспхтај о стратеілкој процени утицаја плана деТаЈЂне регулације
простора за пословање и становањс северно оД Еулсвара војводе Стспе у Новом Саду
на )КНВОТН средину израдило јс ЈП Урбанизам Завод за урбанизам из Новог Сада.
Градска управа за урбанизам и грађевинске пословејс, на основу члана 18.
3акона о стратсшкој процсни утицаја на животну срсдину (1 Службсни гласник РС ,
број 135/2004 и 88/10), дана 2402.2020.годинс доставила Извсштај о стратепікој
процени тгицаја плана дстајвнс регулацијс простора за пословањс и становање севсрно
од Булсвара војводе Стспс у Новом Саду на животну срсдину заинтересованим
органима и организацијама на мишњењс, и то: Градској управи за зпгпіту животнс
средине,Тслеком Србија прсдузсћс за тслскомуникацијс а.д., ЖП Водовод и
канализација , Министарство унутрашњих послова, Сск-гор за ванредне
ситуацијс,Управа за ванредне ситуације у І-Іовом Саду, ЈП ,,Емисиона тсхника и всзс ,
ЈП
Србијагас , ЈКп Tинформатика , ,,БПС дистрибудија
д.о!о. огранак
Електродистрибуција Нови Сад, ЖП Чистоћа , ЈКП
Градско зеленило ,
Министарство одбране, Сектор за материјалнс рссурсе, УпI)ава за инфраструктуру,
Елсктромрежа Србијс ад Ееоград, Погон ,,Нови Сад и ЈКп ,,Новосадска топлана Нови
Сад.
Од позваних органа и организација своје мишњсње су прс јаізног увида
доставили: Елсктромрсжа Србије ад Београд, Министарство унутрашњих послова,
Ссктор за ванрсдне ситуације,Управа за ванреднс ситуацијс у Новом Саду,
Министарство одбране, Ссктор за матсријалне рссурсс, Управа за инфраструктуру, ЈП
,,Бмисиона
тсхника
и
везс ,
ЈКП
Градско
зелснило ,
ЈКП
Информатика , Електродистрибуциј & І-јови Сад,Тслеком Србија прсдузсће за
телекомуникације а.д. и Градска управа за заштиту животнс срсдине.
Пристигла мишњсња на извстлтај о стратсшкој процсни утицаја плана
дстањнс регулацијс простора за пословањс и становањс ссверно од Булевара војводс
Степс у ј-Іовом Саду на животну срсдину разматрана су на 94. седници Комисијс за
пјіановс , одр)каној 09.07.2020. годинс.

Градоіачелник Града Новог Сада је дана 12.02.2021. годипе
утврдно Нацрт
плана дстајвне регулације простора за пословање и
становање северно оД Еулевара
Војводе Степе у Новом Саду и Извсштај о стратеіпкој
процсни утицаја плана детајњне
регулације простора за Пословање и становање северно
од Булевара БојвоДе Степе у
Новом Саду на животну средину и изложио га на јавни уВид
у периоду од 24. фебруара
до 25. марта 202 1. године. Истовремено са ставњањем на
јавни увид Нацрта наведеног
плана, на јавни увид је ставл,сн и Изветлтај о
стратешкој Процени утицаја плана
детајњне регулације простора за пословај-bе и становање
северно од Булевара војводо
Степе у ј-јоВом Саду на жИвотну средину.
У току трајања јавног увида иије било примедби,
предлога и сугестија на
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана дстајЂне
регулације простора за
Пословање и становање северио од Булевара војводе Степе
у Новом Саду на )Ісивотну
средину.
Јавuа расправа о Извештају о стратешкој Процени
утицаја плана дстал)не
регулације простора за пословање и становај-ве северно
од Булевара војводе Степе у
Новом Саду на жтивотну средину одр)Ісана је на 125. (
јавној) седници одржаној
15.04.2021. годиuе, заједио са расправом о Нацрту плана
дстајвне регулације простора
за посгтовање и становање северно од Булевара Војводе
Степе у Новом Саду
У Току јавне расправе није било примедби ни
предлога на Извсштај о
стратешјсој процени утицаја плана детајiне регулације
простора за пословање и
становање северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
на животну средину.
Комнсија је ТоМ приликом заузела став да је ноопходно да
се Извештај о
стратеаІкој процени утицаја плана детајвне регулације
простора за гіословање и
становање северно од Булевара војводе Степе у Новом
Саду на )кивотну средину
заједно са Извештајем Комисије, сагласно члану 21.
Закона о стратешкој процени
угицаја на животну средину, достави Градској управи за
заштиту животне средине ради
прибавања сагласности.

