
На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), поВодом  разматрања  Предлог  плана  плана  детањне  регулације  
комгuіекса  Института  у  Сремској  Каменици , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ххх  
седници  од  1 1. октобра  2022. године , доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  
Сремској  Каменици  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  
комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  пре  излагања  на  јавни  
увид  са  161. седнице  од  21.12.2021. године  и  Извештај  о  обавњеномјавном  увиду  у  Нацрт  
плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извештаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  
Каменици  на  животну  средину  са  I. седнице  Комисије  за  планове  од  30.06.2022. године , 
као  и  Извештај  о  учепіћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратепјкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  
у  Сремској  Каменици  на  животну  средину . 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-953/2021-1 
11. октобар  2022. године  
НОВИ  САД  

Председнша  

MЅc еца  Маринковић  Радомировић  

-, 



На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изтрадњи  (,,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, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и  52/21) и  
члана  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХХ  седници  од  11 огпобра  2022. године, доноси  

ПЛАН  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
КОМПЛЕКСА  ИНСТИТУТА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  

увОд  

Планом  детајњне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  (у  дањем  
тексту: План) обухваћено  је  укупно  36,92 ha, Док  је  површина  самог  комплекса  Института  
35,10 ћа, Комплекс  Института  у  Сремској  Каменици  налази  се  на  узвипіењу  званом  
Татарско  брдо . Ограничен  је  улицама  Бранислава  Букурова  са  северозападне  стране , 
мајора  Тепића  са  западне  стране  и  сајугоистока  државним  путем  ІБ  реда  ознаке  21 (Нови  
Сад  - Рума) (Нови  Сад  - Ириг  Рума  - Шабац  - Коцелева  - Валево  - Косјерић  - Пожега  
- Ариле  - Ивањица  Сјеница) (у  дајњем  тексту: државни  пут  ІБ-21). Комплекс  се  са  
североисточне  стране  граничи  са  подручјем  становања  ,,Мишелук  јј  (Татарско  брдо), а  са  
југозападне  са  комплексом  резервоара  11 висинске  зоне  ,,Татарско  

На  комплексу  Института  налазе  се  објекти  у  власништву  три  института : Институт  
за  плућне  болести  Војводине , Институт  за  онкологију  Војводине  и  Институт  за  
кардиоваскуларне  болести  Војводине  (ИКВБВ ). Овај  специјализовани  болничи  центар  
има  покрајински  и  републички  значај . Парк  који  окружује  болничке  објекте  пројектован  
је  као  парк  специјалне  намене  око  болнице  за  лечење  туберкулозе  и  других  плућних  
болести  и  представла  законом  заштићено  лодручје  - споменик  природе . 

Овим  планом  се, у  складу  са  просторним  условима, заштитом  простора, 
досадашњом  планском  документацијом  и  важећим  планом  вишег  реда, дефинишу  
правила  уређења  и  грађења  по  којима  ће  се  уређивати  и  опремати  простор  у  обухвату  
Плана  и  градити  објекти . 

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  

L ОпшТи  ДЕО  

1. Основ  за  израду  Плана  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закону  о  планирању  и  изградњи , којим  
је  прописано  да  се  план  детањне  регулације  доноси  за  подручја  за  којеје  обавеза  његове  
израде  одређена  претходно  донетим  планским  документом . 

План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  деталне  регулације  комплекса  
Института  у  Сремској  Каменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  28/21), којује  
донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XVІ  седници  одржаној  18. јуна  202 1. године . 
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Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године  - пречишћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06) (у  дањем  тексту : Генерални  план) 
обухваћена  локација  се  дефинише  као  специјализовани  цеіпар , а  комплекс  Института  у  
Сремској  Каменици  задржава  се  на  постојећој  локацији , на  комплексу  у  оквиру  кога  је  
заштићени  парк. 

Плански  основ  за  израду  Плана  представња  План  генералне  регулације  Мишелука  
са  Рибњаком  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  57/14) (у  дазвем  тексту : План  
генералне  регулације ), којим  је  дефинисано  да  је  основ  за  реализацију  на  обухваћеном  
простору  план  детајне  регулације . 

2. Извод  из  планова  ширег  подручја  

Генерални  план  

Локације  објеката  уникатних  садржаја  (високоспецијализованих  институција  
науке, здравства , културе  и  слично ), Генералним  планом  дефинисане  су  као  специјали-
зовани  центри  и  носвећује  им  се  посебна  пажња  при  одређивању  локације  и  обезбеђивању  
одговарајућих  лросторних  услова  за  рад  и  развој . 36ог  комплексности  рада  и  
специфичних  захтева  у  простору , ове  институције  развијаће  се  у  посебним  специјали-
зованим  центрима. Институт  у  Сремској  Каменици  је  једна  од  институција  јавних  служби  
које  су  од  значаја  за  становнике  функционалног  подручја  Града  Новог  Сада, као  и  од  
посебног  значаја  за  развој  самог  Града. 

При  утврђивању  намене  простора  за  објекте  и  површине  од  општег  интереса, 
Генералним  планом  се  комплекс  института  у  Сремској  Каменици  задржава  на  постојећој  
локацији , на  комплексу  у  оквиру  кога  је  заштићени  парк. На  комплексу  института  
планира  се  повећање  капацитета  за  специјалистичку  болницу  сајош  1.200 постела . 

Генералним  планом  је  за  специјализоване  центре  дефинисано  следеће: 
,,Специјализовани  центри  су  просторно-функционалне  целине  у  оквиру  којих  су  
смештене  службе, односно  делатности  чији  је  значај  по  правилу  шири  од  градског  (...) 
Сви  простори  на  којима  се  формирају  специјализовани  центри  имају  статус  јавних  
површина, а  већинаје  од  општег  интереса. 

Специјализовани  центри  ће  се  развијати  у  оквиру  постојећих  и  Генералним  планом  
предвиђених  комплекса  и  у  складу  са  програмима  развоја  појединих  области . Просторно  
дефинисање  специјализованих  центара  омогућава  развој  потребних  програмских  садржаја  
који  ће  допринети  јачању  централитета  града  у  целини . Њихов  развој  ће  бити  подржан  
одговарајућим  мерама, како  локалног, тако  и  покрајинског  и  републичког  нивоа; 
програмски  усмерен  и  контролисан  и  садржајно  одређен  сходно  улози  Новог  Сада  као  
макрорегионалног  центра. (...) 

Становање , по  правилу , није  садржај  специјализованих  центара  (изузев  ако  је  
предвиђено  планом  детањне  регулације ). 

У  комплексима  специјализованих  центара  морају  се  решити  потребе  у  мирујућем  
саобраћају . 

На  планираним  комплексима  специјализованих  центара  по  правилу  се  не  дозвоњава  
изградња  привремених  објеката . 
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План  генсралне  регулације  

Планом  генералне  регулације  издвојенаје  простор f-ја  целина  комплекс  Института  у  
Сремској  Каменици . 

Као  специјализовани  центар  овај  комплекс  спада  у  категорију  приоритених  
урбанистичких  целина. Овим  планом  задржава  се  намена  и  статус  комплекса , односно  
обезбеђују  просторни  услови  за  несметано  функционисање  и  развој  у  оквиру  дефинисане  
локациј  е. 

ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  УСМЕРАВАЈУЋЕГ  КАРАКТЕРА  ЗА  ПРОСТОРЕ  КОЈИ  СЕ  
РЕАЛИЗУЈУ  НА  ОСНОВУ  ПЛАНОВА  ДЕТАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

,,Комгілекс  института  у  Сремској  Каменици  је  специјализовани  центар , намењен  
искЈвучиво  развоју  здравствене  Делатности  (у  оквиру  које  се  развијају  и  образовна  и  
научна  делатност ). Друга  намена, осим  раније  изграђених  стамбених  објеката  који  се  
прихватају  као  стане, се  не  планира . Заштићено  природно  добро  - Регионални  парк  је  
потенцијал  овог  простора, али  и  ограничење  за  развој  планиране  намене . Ипак, неопходно  
је  обезбедити  услове  за  одређено  повећање  корисне  површине  болничких  и  помоћних  
објеката, као  и  уређење  саобраћајних  и  других  слободних  површина  које  су  неопходне  за  
функционисање  основне  намене . Будући  даје  комплекс  парка  законом  заіптићен , простор  
за  нову  градњу  је  ограничен , а  концепт  просторног  развоја  мора  бити  прилагођен  
условима  заштите  природних  добара. 

Потребно  је  обезбедити  просторни  развој  постојећих , али  и  нових, специјали—
зованих  болница  на  комплексу  института  у  Сремској  Каменици  на  начин  да  се  омогући  
одговарајуће  функционисање  ових  значајних  установа, али  и  максимално  сачува  гіростор  
заштићеног  гіриродвог  добра, а  све  према  условима  надлежног  завода  за  заштиту  природе. 

Индекс  заузетости  на  нивоу  комплекса  ограничава  се  на  10 %. Максимална  
спратност  објеката  је  приземе  и  nет  спратова  (висински  репер  је  главна  зграда  - 

стационар ). Планирану  изградњу  сконцентрисати  у  постојећој  зови  болничких  објеката, 
како  би  се  уклањање  зеленила  парка  свело  на  минимум . На  болничким  објектима  
планирати  кровове  благог  нагиба  или  равне. 

Комплекс  института  реализује  се  на  основу  важећег  плана  детајне  регулације , у  
складу  са  потребама  корисника  и  условима  заштите  природе . 

ОПШТА  ПРАВИЛА  ОБЛИКОВАЊА  ОБЈЕКАТА  

,,Објекти  ванстамбене  намене  по  правилу  се  пројектују  са  равним  крововима  или  
крововима  нагиба  до  15°. 

При  Материјадизацији  фасада, сугерише  се  употреба  квалитетних  - отпорних  и  
дуготрајних  материјала  (фасадна  опека, керамика...), у  комбинацији  са  природним  
материјалима  (дрво, камен...). 

БВИДЕНТИРАНА  ПРИРОДНА  ДОБРА  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  

,,У  Регистру  заштићених  природних  добара, на  простору  у  обухвату  плана  налазе  
се: 



4 

- заштитна  зона  Националног  парка  ,,Фрушка  
- дсоница  међународног  еколојпког  коридора  уз  дунав  који  јс  утврђен  

Уредбом  о  еколошкој  мрежи  05 број  110-9411/2010-3 (,,Службени  гласник  
РС  број  102/10) и  
природно  добро  регионални  парк  у  поступку  донопіење  решења  за  
природно  добро  споменик  nрироде  ,,Парк  института  за  грудне  болести  и  
тубсркулозу  (Решење  Скупњтинс  Града  Новог  Сада  број  01-633/1 - 
,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/76). 

Планом  се  утврђују  мере  заштите  природних  добара . 

На  простору  регионалног  парка  (спомсника  природе ) - Парк  института, спроводе  
се  мере  на  основу  решења  о  заштити . Планска  докумснтација  за  простор  регионалног  
парка  радиће  се  у  складу  са  условима  надлежног  завода  за  заnітиту  природе . 

3. Опис  постојећег  стања  

Простор  на  коме  су  концентрисани  болнички  објекти  заузима  централни  положај  
на  комплексу . На  највишој  коти  (око  184 м  н.в.) поставленаје  главна  зграда  - стационар , 
коју  користе  сва  три  института . Највећу  површину  овог  објекта  користи  Институт  за  
плућне  болести  Војводине  (скоро  50 %), док  остатак  отприлике  на  пола  делс  Институт  за  
онкологију  Војводине  и  ИКВБВ . Објекатје  (као  и  већина  објската  на  комплексу ) саграђен  
1960. године, и  током  година  јс  дограђиван  и  надограђиван , те  садашња  корисна  
површина  износи  33.734 м2. Снратност  појединачних  сегмената  се  креће  у  распону  од  
сутерена  до  Су+ П+5. 

Објекат  магнетне  резонанце  је  саграђен  као  анекс  главној  згради , са  југозападне  
стране, 1995. године, чиме  је  прекинут  континуитет  противпожарног  пута  око  главне  
зграде. Према  пројекту, различити  сегменти  објскта  су  спратности  од  Су+П  до  Су+П+4, 
док  су  у  првој  фази  реализовани  сви  сегменти  спратности  сутерен  и  приземЈЂе , осим  
средишњег  који  јс  спратности  приземње  и  поткровле . Читав  објекат  је  планиран  за  
потребе  Института  за  онкологију  Војводине . 

Са  исте  странс  главнс  зграде  налазе  се  два  бункера, за  високоволтажну  терапију  и  
за  радиологију , који  су  укопани  у  земЈБу , али  тако  да  се  равни  кровови  заврпіавају  мало  
изнад  коте  терена. 

Са  североисточне  странс  око  2010. године  саграђен  је  анекс  Ј4нститута  за  плућне  
болести  у  коме  је  лоциран  радиотерапијски  центар  и  додатни  простор  за  Институт  за  
кардиоваскуларне  болести . Спратност  анексаје  до  Су+П+4. 

Северно  од  главне  зграде  налазе  се  Конгресни  центар  и  административна  зграда. 
Порсд  сале  за  скупове  и  пратсћих  садржаја, у  оквиру  Конгресног  центра  је  смештен  и  
рссторан, бар, продавница  и  сл. Спратност  је  високо  приземлс, са  јсдним  сегментом  
спратности  П+1. 

Слободан  простор  измсђу  ова  три  објекта  партерно  јс  урсђсн  поплочавањем  и  
зеленилом  и  намсњсв  јс  посетиоцима . Са  њега  се  прилази  и  главном  улазу  у  стационар . 

Северно  од  административне  зграде  налази  се  главни  паркинг  који  користе  и  
посетиоци  и  заnослени. Заузима  поврnіину  од  око  9.600 м2, капацитета  око  420 паркинг-
места, гпто  је  недоволно  за  садашњс  потребс  свих  корисника. Овај  паркинг  сс  налази  са  
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источне  стране  главног  приступног  пута. Са  западне  страна  рсализован  је  други  већи  
паркинг-простор , калацитета  око  100 паркинг-Места. 

Између  источне  границе  комплекса  и  економског  пута, лоцирани  су  објекти  техно-
економског  блока  (ТЕБ-а): перионица  - Benіepaj, котларница  - топлана, кружни  објекат  
гараже , цвећара  са  стакленом  баштом, магацин  техничког  материјала , објекат  за  држање  
огледних  животиња , пећ  за  спаливање , сви  саграђени  1960. године , и  објекат  за  прераду  
воде, саграђен  999. године . У  овој  зони  не  постоји  уређени  паркинг-простор , већ  се  
аутомобили  паркирају  на  зелене  површине  међу  дрвећем  и  на  асфалтиране  приступе  
објектима . 

Економски  пут, који  се  после  100 м  одваја  од  главног  приступног  пута, завршава  
се  у  економском  дворишту , уз  југоисточни  део  главне  зграде  - стационара , где  се  налази  и  
економски  улаз  у  главну  зграду . уз  двориште  се  налази  неколико  помоћних  и  пратећих  
објеката: просектура  и  просторије  за  отпад, објекат  за  медицинске  гасове , магацин , а  
само  двориште  се  у  већој  мери  користи  за  паркирање  возила  запослених . 

У  северном  делу  комплекса  Института, између  прилазног  пута  за  институт  и  
стамбеног  насеја  ,,Татарско  брдо , налази  се  пет  типских  породичних  кућа  и, јужно  од  
њих, једна  випіепородична  стамбена  зграда  спратности  Су+П+3+Тав. Такозвана  
,,Стамбена  колонија  изграђена  је  за  потребе  привременог  смештаја  запослених  на  
институту , гостујућих  лекара  и  сл. Временом , станови  су  откупени  и  издвојене  су  
парцеле  под  објектима. У  ових  піест  објеката  сада  живи  око  100 становник , у  48 станова, 
просечне  величине  35,5 м2. Простор  око  вишепородичног  стамбеног  објекта  станари  
користе  за  паркирање  возила  (п0ставлено  је  и  неколико  лимених  гаража) и  као  
заједнички  простор  за  боравак  на  отвореном  (поставњене  су  клупе, клацкалице  и  сл.). 
Западно  од  приступног  пута, наспрам  породичних  кућа, налази  се  објекат  са  неколико  
гаража  чији  су  корисници  станари  ових  кућа. Приступ  гаражама  је  са  Улице  мајора  
Тепића. 

У  западном  делу  комплекса  налази  се  један  асфалтирани  спортски  терен, који  су  
користили  запослени  на  институтима  за  спортске  активности . 

Поред  уређених  пешачких  стаза, поплочане  стазе  око  главне  зграде  Института  и  
везе  са  објектима  ТЕБ-а, цео  комплекс  је  ,,прошаран  неуређеним  пешачким  стазама  које  
су  најчешће  формиране  на  границама  између  различитих  групација  високог  растиња, или  
на  правцима  инфраструктурних  водова . Ове  стазе  користе  и  возила  у  функцији  одржавања  
парка  (мали  трактори ). 

4. Цил  доношења  Плана  

У  протеклом  периоду  извршене  су  значајне  интервенције  на  болничким  
објектима , као  и  саобраћајној  инфраструктури . Због  дужег  протока  времена  од  усвајања  
важећег  урбанистичког  плана, потребно  је  извршити  нову  анализу  и  валоризацију  стања  
изграђеног  и  слободног  простора , нарочито  са  аспекта  заштите  заnітићеног  подручја  - 
Парка  института  у  Сремској  Каменици . Такође, потребно  је  лреиспитати  потребе  
корисника  са  аспекта  просторног  функционисања  болничке  делатности . 
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5. Onиc грапице  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  Ктастарској  опілтини  
Сремска  Каменица, унутар  следеће  транице . 

За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  на  пресеку  источне  
границе  парцеле  број  5220/1 (комплекс  Института ) и  планиране  регулационе  линије  
Улице  Бранислава  Букурова! Од  ове  тачке  граница  скреhе  у  правцу  југозапада , прати  
планирану  регулациону  линију  Улице  Бранислава  Букурова, затим  пресеца  парцеле  бр. 
5220/10 и  5783 и  долази  до  тачке  на  пресеку  јужне  регулационе  линије  Улице  Моше  
Пијаде  и  западне  планиране  регулационе  линије  Улице  мајора  Тепића. Идући  у  правцу  
југа, граница  прати  планирану  регулациону  линију  Улице  мајора  Тепића  и  управним  
правцем  долази  до  осовине  Улице  Марка  Орешковића , затим  скреће  у  правцу  истока, 
прати  осовину  Улице  Марка  Орешковића  и  долази  до  тачке, која  се  налази  на  пресеку  са  
осовином  Улице  мајора  Тепића! Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  југа, прати  осовину  
Улице  мајора  Тепића  до  пресека  са  продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 5220/10 и  
5252/2, затим  скреће  у  правцу  јутоистока , прати  продужени  правац  и  јужну  границу  
парцела  бр. 5220/10 и  5220/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 5220/1, 5253 и  5809. дање, 
граница  наставња  продуженим  правцем  границе  парцела  бр. 5220/1 и  5253, пресеца  
парцелу  број  5809 до  пресека  са  осовином  државног  пута  јБ-21, скреће  у  правцу  истока, 
прати  осовину  државног  пута  IБ-21 до  тачке  на  пресеку  са  границом  парцела  бр. 5220/1 и  
5219. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  правцу  северозапада  и  североистока  пратећи  границу  
парцеле  број  5220/1 до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 5220/1 и  5218. дале, 
граница  пресеца  парцелу  број  5220/1 до  пресека  са  планираном  регулационом  линијом  
Улице  Богдана  Гавриловића . Затим  граница  прати  планирану  регулациону  линију  Улице  
Богдана  Гавриловића  до  тачке  на  пресеку  са  границом  парцеле  број  5220/1. Од  ове  тачке  
граница  прати  источну  границу  парцеле  број  5220/1 и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  
почетну  тачку  описа  границе  Плана. 

јІ. ПЛАНСКИДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  
ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  целине  

С  обзиром  на  начин  корињћења, намену  и  услове  за  изградњу , у  оквиру  целине  
комплекса  Института  издваја  се  пет  просторних  целина : 

1. зона  болничких  објеката , 
2. паркинг-зона, 
3. техно-економски  блок  (ТЕБ), 
4. стамбена  колонија , 
5. зона  рекреативних  садржаја. 
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1.2. Концепт  уређења  простора  са  планираном  намеііом  земиша  

Скоро  цео  просТор  у  обухвату  Плана  намењен  је  комллексу  Института  у  
Сремској  Каменици . Унутар  комплекса  налаз  се  неколико  стамбених  објеката  поД  којима  
се  издвајају  парцеле  у  намени  становања . део  простора  уз  западну  границу  обухвата  
намењује  се  јавној  саобраћајној  поврпјини . 

Концелција  просторног  уређења  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  у  
највећој  мери  се  ослања  на  постојећу  планску  документацију . 

Задржавају  се  сви  постојећи  болнички , административни  и  економски  објекти  у  
комплексу , уз  могућност  одређеног  повећања  корисне  површине , и  планирају  се  
ограничене  површине  за  нову  изградњу , уз  минимални  утицај  на  заштићено  подручје  - 
парк  Института. Нови  болнички  објекат  планира  се  на  простору  западно  од  главне  зграде . 
Источно  од  објекта  магнетне  резонанце  планира  се  ,,pet ѕcan центар, чија  изградња  је  у  
току . Планира  се  замена  административне  зграде  (објекат  број  3) и  изградња  болничког  
објекта  за  потребе  поликлиничког  лечења  и  администрације . Максимална  спратност  
главних  болничких  објеката  је  до  Су+П+5, а  лратећих  до  Су+П+2. 

Концепт  саобраћајног  решења  се  задржана . Паркирање  се  планира  на  две  
позиције , на  већ  формираним  површинама , уз  могућност  повећања  капацитета  изградњом  
спратних  гаража, спратности  до  Су+П+2. 

Објекти  техничког  блока, који  су  издвојени  у  западном  делу  комплекса , се  
задржавају . Уз  ову  зону  планира  се  изградња  објекта  за  потребе  архиве  сва  три  института  
на  комплексу . Спратност  објекатаје  до  Су+П+1. 

Постојећи  објекти  за  становање  задржавају  се  без  промене , у  nостојећим  
габаритима . 

Простор  заштићеног  парка, који  се  просторе  у  ширем  окружењу  објеката  
Института, Максимално  се  штити  и  планира  се  његово  одржавање  и  дале  уређење. Парк  
представња  једну  од  основних  карактеристика  овог  простора  и  има  додатну  здравствену  
улогу . Из  тог  разлога  предвиђа  се  унапређење  могућности  коришћења  природних  
бенефита  од  стране  корисника  и  посетилаца . 

1.3. Нумерички  показатели  

Eunaііc површина  

Површин  грађевинског  подручја  бруто  - 36,92 ha. 
Поврліина  грађевинског  подручја  нето  - 35, 19 ћа. 

Табела  број  1: Површине  јавне  јјамене  

Саобраhајне  површине  1,73 ha 
Комплекс  Института  35,10 ha 
Укупно  36,83 ha 

Табела  број  2: Површине  осталих  намена  

Становање 0,09 ћа  
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Површине  објеката  по  намени  

Табела  број  3: Комплекс  Института  

Врста  објегпа  
Површина  габарита  у  

осНови  (ш2) 
Развијева  бруго  површипа  

(м2) 
стање  nnaii стање  план  

Болнички , помоћни  и  
економски  4.205 3.945 46.800 17.720 

Гараже  / 7.200 / 21.600 
Укупно  14.205 11.145 56.092 39.320 
Укупно  стање  + план  25.350 м2  95.412 м2  

Табела  број  4: Становање  

Тип  становања  Површина  габарита  у  основи  
(ш2) 

Развијена  бруто  површина  
(ш2) 

Породично  450 450 
Вишепородично  414 1.600 
Укупно  864 2.106 

Број  паркингместа : 
- само  на  отвореним  паркинзима  (док  се  не  изграде  спратне  гараже) 808, 
- са  изграђеном  већом  гаражом  1.093, 
- са  изграђене  обе  гараже  1.453. 

Број  постела  (укупно, на  сва  три  института ): 
- постојеће  
- у  односу  на  планирану  површину , могуће  обезбедитијош  око  

700, 
220. 

Урбанистнчки  показатели  по  наменама  

Табела  број  5: Комплекс  Института  

Индекс  заузетости  - ИЗ  7,5 % 
Индекс  изграђености  - ИИ  0,28 

Табела  број  6: Становање  

Број  станова  48 
Број  становника  94 
Просечна  величина  стана  33,3 м2  
ш2  стана  по  становнику  17 
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2. ПЈгАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  НОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Од  целих  и  делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцелс  јавне  намене  према  
графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  поврпіинајавне  намене  у  размери  1:1000. 

Површине  јавне  намене : 

5809; 
- саобраћајне  површине : цела  парцела  број  5220/9 и  делови  парцела  бр. 5087/1, 

5220/10, 5221, 5222, 5223, 5783/1, 5807. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3, важи  графички  приказ . 

Планиране  регулационе  линије  прикааане  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница , у  
односу  на  постојеће  границе  парцела  или  преко  координата  преломних  тачака. Осовине  
саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  чији  јс  списак  дат  на  
графичком  приказу. Парцеле  осталог  грађевинског  земјЂиulта  су  под  стамбеним  
објектима. 

2.2. План  нивелације  

Грађевинско  нодручје  обухваћено  Планом  налази  се  на  надморској  висини  од  152 
до  180 м, са  падом  одјуга  према  северу . Уздужни  ладови  околних  саобраћајница  су  испод  
б  %, а  најченјће  око  3 %. Нивелациони  план  представа  основу  за  дау  разраду. У  
оквиру  датог  нивелационог  решења  дозвојЂена  су  одступања  уз  поштовање  основне  
концепције  Плана. У  висинском  гіогледу , терен  се  задржава, тако  да  нивелете  заштитних  
тротоара  нових  објеката  треба  ускладити  са  постојећим  тереном . На  графичком  приказу  
број  3 датје  висински  положај  планираних  саобраћајница  и  објеката . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елсменти : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница , 
- нагиб  нивелете, 
- кота  заштитног  тротоара  објекта. 

З. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Обухваћен  простор  се  са  западне  стране  ослања  на  Улицу  мајора  Тепића, са  јужне  
стране  на  Државни  пут  IБ-21, а  са  северне  стране  на  улице  Моше  Пијаде, Бранислава  
Букурова  и  Институтски  пут. 

- комплекс  Института: цсла  парцела  број  5220/1 1 и  делови  парцела  бр. 5220/1 и  
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Колски  приступ  комплексу  налази  се  у  продужсТку  Институтског  пута, након  
кружне  раскрснице . Овај  приступ  намењен  је  и  за  пешаке , бициклисте  и  возила  јавног  
градског  лрсвоза  путника . 

У  оквиру  комплскса , постојс  две  примарне  саобраћајнице  (источна  и  западна) које  
опслужују  институте . Западна  саобраћајница  је  јавног  карактера  - и  њоме  сс  приступа  
паркинзима  и  централном  платоу, и  на  њој  се  налази  и  аутобуско  стајалипіте . Источна  
саобраћајницајс  са  контролисаним  уласком  и  претежно  се  користи  за  интервснтна  возила  
и  возила  одржавања . 

У  оквиру  комплскса  Института  предвиђена  је  изградња  нових  саобраћајница  којс  
ће  омогућити  приступ  планираним  објсктима  у  склопу  комплекса! Приликом  планирања  
саобраћајних  површина  тсжило  се  што  мањсм  угрожавању  постојећег  дрвећа, уз  
поштовање  основних  геометријских  елемената  за  ефикасно  и  бсзбедно  одвијање  
саобраћаја . Поједине  саобраћајнице  планирају  сс  на  правцима  постојећих  стаза  и  
противпожарних  путева  који  су  у  функцији  одржавања  парка  у  кругу  комплскса. Овим  
саобраћајницама  омогућено  је  кретањс  возила  хитних  служби . Њихов  положај  је  дат  
оријентационо  и  није  димензионисан  у  односу  на  осовинску  мрсжу, тако  да  је  могућа  
њихова  корскција  и  одступање  у  односу  на  графички  приказ  (графички  приказ  број  2 
,,План  намене  земјЂишта , регулацијс , нивелацијс  и у  размсри  1:1000). 

Планом  се  оставња  могућност  изградње  саобраћајница  за  возила  хитних  служби  
иако  нису  уцртанс  на  графичком  приказу, ако  се  укажу  потрсбе  односно  неопходност  за  
функционисање  комплскса . Трасс  ових  саобраћајница  утврдиће  се  кроз  израду  техничке  
документације  којој  ће  претходити  услови  надлежног  завода  за  заштиту  природе . 

Као  интервснција  на  постојећој  саобраћајној  мрсжи  унутар  комплекса  Института, 
планирана  је  изградња  кружне  раскрснице  на  цснтралном  делу  платоа . Кружна  
раскрсница  је  вишенаменска , тако  да, поред  општих  предности  којс  нуди  овакав  тип  
раскрснице , служи  и  као  окрстница  за  возила  јавног  градског  прсвоза  путника , а  
централно  острво  кружнс  раскрснице  могуће  је  организовати  за  слетање  мањих  
хеликоптера . Постојећи  хслиодром  се  задржава, а  у  складу  са  потребама  и  могућностима  
могућаје  изградња  хелиодрома  на  објсктима  и  другим  расположивим  површинама . 

Планирају  се  нови  приступни  путеви  планираним  објектима , односно  мрежа  нових  
саобраћајница , која  ће  бити  у  функцији  нових  објеката  у  склопу  комгтлекса . Њихова  
реализација  одвијаће  се  паралелно  са  изградњом  тих  објеката! 

Паркирање  возила  сс  планира  изградњом  нових  и  урсђсњем  лостојећих  паркинга  и  
гаража! У  оквиру  постојећих  паркинга , на  местима  где  нема  дрвсћа, планирана  је  
изградња  гаража  за  путничке  аутмобилс  спратности  Су+П+2 са  паркирањем  на  крову. 
Број  подземних  етажа  се  не  ограничава. Зона  изградње  гаража  је  на  графичком  приказу  
број  2 уцртана  орјентационо , а  тачна  зона  изградње  утврдиће  се  кроз  израду  техничке  
документације  којој  ће  претходити  услови  надлежног  завода  за  заштиту  природе. 

3.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевајhе  воДом  

Снабдевањс  водом  биће  рсшено  прско  постојсће  водоводне  мреже  Града  Новог  
Сада, са  планираним  проширењем . 
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У  Улици  мајора  Тепића  постоји  примарни  доводник  воде  профила  500 мш  који  
повезује  резервоар са  резервоаром  ,,Татарско  брдо . 

Постојећа  секундарна  мрежа  унутар  комплекса  Института  профила  је  100 мм  и  
150 мм. Она  својим  капацитетом  задоволава  тренутне  потребе  за  водом  свих  

корисника! 
Унутар  простора  обухваћеног  Планом  налази  се  релејна  пумпна  станица  

,,Институт  која  тренутно  није  у  функцији, али  се  Планом  задржава  у  случају  да  се  укаже  
потреба  за  њеним  радом  у  дањем  развоју  водоводног  система  на  сремској  страни  града. 

Имајући  у  виду  да  је  постојећа  мрежа  унутар  комплекса  у  лошем  стању, односно  
да  је  дотрајала, планира  се  њена  реконструкција . Секундарна  водоводна  мрежа  
простираће  се  дуж  комплекса  Института  и  биће  профила  ® 100 шм  и  задовоњиће  потребе  
корисника  простора  за  санитарном  ВОдОМ ! 

Такође, у  оквиру  комплекса , планира  се  и  изградња  нове  хидрантске  мреже  са  
неопходном  опремом , која  ће  бити  профила  ® 150 мм, и  задовојЋиће  потребе  
противпожарне  заштите . 

Уколико  се  установи  потреба  за  измештањем  постојећих  инсталација  водовода  
због  изградње  нових  објеката , то  је  могуће  урадити  према  условима  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Положај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  приказан  је  на  графичком  
приказу  број  4 ,,План  водне  инфраструктуре  у  размери  1 : 1000. 

Одвођсње  отпадних  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  вршиће  се  преко  постојеће  
канализационе  мреже, са  планираним  проширењем , у  оквиру  канализационог  слива  

Постојећа  канализациона  мрежа  је  заједничког  типа  са  профилима  од  ® 250 до  
® 500 мм. 

Планира  се  изградња  канализационе  мреже  отпадних  вода  унутар  комплекса  
Института , са  профилима  од  ® 300 до  ® 400 мм, која  ће  се  укњучити  у  постојећи  шахт  
главног  колекторског  правца  ® 500 мм  на  Институтском  путу  код  кружне  раскрснице . 

Планирана  канализациона  мрежа  атмосферских  вода  кретаће  се  од  профила ® 
400 до  ® 1400 мм  и  уливаће  се  у  цевовод  уличне  атмосферске  канализације  који  ће  бити  
изгађен  до  отвореног  канала  Роков  поток. 

Реципијент  планираног  цевовода  атмосферск  канализацијеје  Роков  поток. 
Пре  упуцјтања  атмосферских  вода  у  крајњи  реципијент, Роков  поток, исте  ће  се  

третирати  на  сепаратору  ула, масти  и  суспендованих  материја, а  све  у  цињу  заштите  
подземних  вода  од  загађења. 

Положај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  приказан  је  на  графичком  
приказу  број  4. 
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3.3. Енергетска  инфраструктура  

СнабдеваіЂе  електричном  енергијом  

Подручје  обухваћено  Планом  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  
јединственог  електроенертетског  система . Основни  објекат  за  снабдевање  биће  
трансформаторска  станица  (у  далем  тексту : ТС) 110/20 kV ,,Нови  Сад  6 Ова  
ТС  ће  напајати  постојеће  и  планиране  трансформаторске  станице  20/0,4 kV од  којих  ће  
полазити  мрежа  јавног  осветлења  и  0,4 kV мрежа  до  потрогпача , чиме  ће  бити  омогућено  
квалитетно  снабдевање  електричном  енергијом  свих  садржаја  на  овом  подручју . 

до  планираних  објеката  потребно  је  изградити  приклучке  од  постојеће  или  нове  
мреже, као  и  потребан  број  трансформаторских  станица . Нове  ТС  се  могу  градити  као  
слободностојећи  објекти  на  парцелама  свих  намена, у  складу  са  важећом  законском  и  
техничком  регулативом . Нове  трансформаторске  станице  се  могу  градити  и  у  оквиру  
објеката, у  приземлу , уз  поштовање  свих  противпожарних  услова . Свим  трансформа—
торским  станицама  потребно  је  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м  (и  
висине  минимално  3,5 м, у  случају  постојања  пасажа) ради  обезбеђења  инте—рвенције  у  
случају  ремонта  и  хаварије . Такође  је  потребно  обезбедити  право  службености  пролаза  
каблова  до  трансформаторских  станица . Постојећу  надземну  средњенапонску  мрежу  је  
потребно  демонтирати , изградити  подземно  и  прилагодити  за  рад  на  20 ку  нивоу. 
Нисконапонску  мрежу  је  такође  потребно  изградити  подземно  где  технички  услови  то  
дозволавају , а  где  то  није  технички  изводЈвиво  може  се  задржати  и  градити  надземна  
мрежа. На  просторима  планиране  изградње  потребно  је  изградити  инсталацију  јавног  
осветњења . део  потребне  електричне  енергије  (нпр. за  заједничку  инсталацију  осветлења  
у  објектима ) могуће  је  обезбедити  искоришћењем  сунчеве  енергије , односно  
поставлањем  соларних  фотонапонских  панела  са  пратећом  опремом  на  објекте . У  
попречним  профилима  свих  саобраћајница  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  
електроенергетских  каблова . 

У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  материјала  (цевоводи, 
гасоводи , нафтовди , бакарни  ТК  каблови, енергетски  каблови  са  металним  плаштом  и  
др.) у  обухвату  Плана, због  индуктивног  утицаја  висиконапонског  далековода  који  се  
налази  ван  обухвата  Плана, потребноје  обратити  се  за  услове  ЕМС  Ад. 

Снабдевање  топлотном  енергијом  

Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  
система. Са  гасовода  притиска  до  16 bar koju повезује  Петроварадин  и  Сремску  Каменицу  
одваја  се  крак  који  води  до  мерно-регулационе  гасне  станице  (МРС) ,,Институт  која  се  
налази  у  југоисточном  делу  подручја  обухваћеног  Планом . Из  ове  МРС  ће  полазити  
мрежа  притиска  до  16 bar ca koje ће  се  снабдевати  и  планирани  садржаји  изградњом  
приклучка  од  постојеће , односно  планиране  мреже  до  мерно-регулационих  сетова  и  
котларница  у  објектима . У  случају  потребе  за  већим  количинама  топлотне  енергије , 
могуће  је  изградити  доводни  гасовод  средњег  притиска  и  сопствену  мерно-регулациону  
станицу  на  парцели  корисника . У  техно-економском  блоку  комплекса  Института  налази  
се  котларница  - тоnлана  од  које  ће  полазити  вреловодна  мрежа  до  свих  постојећих  и  
планираних  објеката  у  склопу  комплекса  Института, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  
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снабдевање  топлоТНоМ  енергијОМ  свих  садржаја . Изградња  нове  вреловодне  мреже  До  
планираних  објеката  одвијаће  се  сукцесивно , према  потребама. 

Обновњиви  изВори  енергије  

На  обухвћеном  подручју  постоји  могућност  примене  и  употребе  обновњиви  
извора  енергије . 

Соларна  енергија  

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

Активни  соларни  системи  - системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  
производњу  могу  се  поставлати  под  следећим  условима : 

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

површине  јавне  намене  на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвете , као  подни  
елементи  и  за  потребе  видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  
површинама, у  оквиру  дечјих  игралишта  и  спортских  терена), за  осветњење  
рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  
елементима  урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалишта  и  
сл.); на  надстрешницама  за  паркинге , тако  да  не  пређе  50 % укупне  паркинг-
површине, док  остали  паркинг-простор  треба  да  има  природну  заштиту  високим  
зеленилом . 

(Хидро) Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  или  
хлађења  објеката. Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  исклучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  потребно  је  
прибавити  сагласност  надлежног  органа. 

Енергија  биомасе  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета, пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима . 
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Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергиј  е. 

3.4. Мере  енергетске  ефикасности  изградње  

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

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

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  
изградње  објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  
материјали , дрво, трска  и  др.), 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  и  у  инсталацијамајавне  и  декоративне  
расвете  употребњавати  енергетски  ефикасна  расветна  тела, 

- користити  пасивне  соларне  системе  (стакленици , масивни  зидови, Тромб-
Мишелов  зид, термосифонски  колектор  итд.), 

- поставати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе ) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  дозвоњавају , 
размотрити  могуhност  поставњања  зелених  кровних  вртова  и  зелених  фасада, 
као  и  коришhење  атмосферских  и  отпадних  вода, 

- код  постојећих  и  нових  објеката  размотрити  могућност  уградње  аутоматског  
система  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  објекту , 

- поставњати  пуњаче  за  електрична  возила  на  јавним  и  осталим  површивама  
предвиђеним  за  паркирање  возила . 

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

3.5. Електронске  комуникације  

Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуникациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  система  електронских  комуникација  у  цињу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . Планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  
и  друге  опреме  у  склопу  децентрализације  мреже . Нови  приступни  чворови  градиће  се  
када  постојећа  инфраструктура  не  буде  могла  да  задовоњи  потребе  корисника . Улични  
кабинети  се  могу  поставњати  у  објектима  и  на  јавној  површини  на  местима  где  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . 

Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  u Wі -Fі  приступних  тачака , као  и  
поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  површина  јавне  намене  (на  
стубовимајавне  расвете , семафорима , рекламним  паноима  и  сл.) и  на  објектима . 



15 

да  би  се  обсзбедило  проіпирење  мреже  електронских  комуникација  потребно  је  у  
површинама  јавних  намена  и  До  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  
ће  пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . 

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

- антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  
фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  
комуникација , могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  уз  услов  да  антенски  
стуб  буде  удален  минимално  50 nі  од  најближег  објекта  и  минимално  30 м  од  
регулационе  линије; базне  станице  поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  
оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице; 

-. антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правидника  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  поставњање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  миідњење  
надлежне  управе. 

4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЈІЕНИХ  ПОВРШИНА  

У  оквиру  болничког  комплекса  функција  зеленила  је  двострука : одвајање  
поврпіина  у  хигијенском  смислу  (спречавање  негативног  утицаја  буке  и  аерозагађења) и, 
истовремено , издвајање  болничког  комплекса  од  других  делова  града. 

Парк  Института  представња  заштићено  подручје  - Споменик  природе  ,,Парк  
института  у  Сремској (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  71/16), у  
режиму  заштите  .• 111 (трећег) степена  и  у  склопу  је  заштитне  зоне  Националног  парка  
,,Грушка  гора  који  је  заштићен  Закој-іом  о  националним  парковима  (,,Службени  гласник  рС

, бр. 84/15 и  95/18 —др. закон). 
Парк  Института  по  свом  подожају, орографском  изгледу, просторном  уређењу , 

композиционом  и  дсндроломком  саставу, представња  посебну  вредност, а  одликује  се  
низом  опште  корисних  функција. 

Целокупан  парковски  простор  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  
организован  је  у  пејзажном  стилу, при  чему  се  јасно  разликују  две  целине : мањи  
партерни  део  парка  који  се  налази  око  главне  зграде  болнице  и  помоћних  зграда, и  већи  
део  на  коме  су  заступлени  масиви  и  групе  високих  стабала  четинара  и  лишћара, који  су  
испресецани  пространим  травњацима . 
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Евидснтирано  је  9169 квалитстних  листопадних  и  чстинарских  стабала. 
3аступњене  су  врсте: бор, кедар, бреза, пссудоцуга , јассн, липа, јавор, смрека, јела, храст, 
лириодендрон , буква, лсска, кестен, колквиција , платан, гинко, секвоја, хамаципарис , 
мстасеквоја , либокедар, криптомерија , црвенолисна  јпЈЂива, птелса, клека, чемпрсс , 
сорбус  и  пауловнија. 

На  простору  парка  нису  дозвоњени  никакви  радови  који  би  могли  да  угрозс  
заштићено  природно  добро  као  целину, посебно  радови  који  би  могли  да  оштетс  
дендрофлору . С  обзиром  на  то  да  јс  на  комплексу  неопходно  планирати  проширење  
корисне  површине  објеката, у  циЈЂу  побоњшања  услова  рада  здравствених  установа  које  
су  на  њему  лоциранс , мањи  број  стабала  треба  уклонити  и  то  према  условима  надлежног  
завода  за  заінтиту  природе. 

Постојећу  квалитетну  вегетадију  потребно  је  сачувати  и  заштитити ! За  целокупан  
простор  неопходне  су  мере  неге  и  рсдовно  одржавање . То  подразумева  орсзивање , 
прореду  прегустог  склопа, уклањање  подраста , болесних, оштећених  стабала , самониклих  
и  коровских  бињака. 

Пејзажно  уређење  болничког  комплскса , осим  хигијснског  и  естетског , има  и  
психолошки  значај  

Посебно  треба  обликовати  просторе  где  леже  лакши  болесници  и  они  који  се  
опоравњају  шетајући  током  лечсња. Пријатнс  шетне  стазс  уредити  између  декоративног , 
разноликог  дрвећа, жбуња  и  цвсћа, које  утиче  изразито  позитивно  на  укупно  стање  
болесника. На  погодним  местима  поставити  удобне  клупе  и  одморишта  и  обновити  
парковски  мобилијар  на  целокупном  простору! 

Стазе  треба  да  пролазе  кроз  зеленило  и  осунчанс  пропланке . Такође  се  могу  
формирати  тзв. ,,чскаонице  у  природи . То  су  номоћу  вегетације  формирани  мањи  
боксови  опремњени  клупама, евентуално  надстрешницом  и  сл. 

Око  простора  и  објеката, као  што  су: простори  за  одлагањс  отпада, одсњсње  
патологије , капеле, ложионице  и  кухиње, треба  засадити  густо  и  непрозирно  зеленило , а  
стазе  и  путеве  који  воде  до  њих  одвојити  од  болесника . 

доnуну  вегстацијс  спровести  партерном  и  декоративном  високом  вегетацијом  уз  
нове  објекте . Мање  слободне  површине  испрсд  објеката  уредити  прстежно  у  
геометријском  стилу )  користећи  декоративни  травнати  партер, обогаћен  цвстним  
гредицама , украсним  іпибњем  и  фонтанама . 

Високим  дрвећем  широке  крошње  неопходно  је  попунити  свс  паркинг-просторе . 
Такођс  је  потребна  допуна  и  замена  неквалитетне  и  болесне  вегетације  у  оквиру  

заштитног  појаса  (посебно  на  ободним  стрмим  деловима). Треба  користити  како  
листопадну , тако  и  четинарску  ниску  и  високу  вегетацију . да  би  се  извршила  допуна  
вегстације , неопходно  је  израдити  идејни  пројекат  и  за  њсга  nрибавити  сагласност  
надлежног  завода  за  заштиту  природе . 

5. МЕРЕ  И  услови  ОЧУВАЊА  ПРИРОДИИХ  И  кУлТУРнИх  ДОБАРА  

5.1. Мере  очувања  природних  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  налази  се  заштиhено  подручје  - Спомсник  природе  
,,Парк  института  у  Сремској  Каменици , у  режиму  заштитс  јјј  степена  и  заштитна  зона  
Националног  парка  ,,Фрушка  гора  који  је  заштићен  3аконом  о  националним  парковима. 
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Према  Одлуци  о  пратлашењу  Споменика  природе  ,,Парк  института  у  Сремској  Каменици  
заплићеним  подручјем , затптићено  подручје  обухвата  катастарске  парцеле  бр. 5220/1 део  
и  5220/2 КО  Сремска  Каменица, 

На  подручју  Споменика  природе  забрањено  је; 
предузимање  сВих  радова  који  би  имали  за  последицу  нарушавање  стања  
наслеђених  вредности, вредних  примерака  флоре, као  и  премештање  вртно-
архитектонских  елемената , изузев  привременог  премештања  за  потребе  
конзерваторских  или  рестаураторских  радова, изузев  уклањања  стабала  са  
цијвем  изградње  у  функцији  развоја  здравствене  делатности  Института  и  у  
цињу  уређења  парка; 

- непланско  уређење  и  садња  дендрофлоре ; 
- градња  објеката  који  нису  у  функцији  заштите  парка  или  развоја  здравствене  

делатности  Института; 
- употреба  хемијских  средстава  осим  у  случају  предвиђеним  законом; 
- кретање, заустаВЈање  и  паркирање  моторних  возила  ван  постојећих  путева  и  

паркинга  (изузев  возила  за  потребе  службе  одржавања  парка); 
изградња  нових  путева  и  застирање  постојећих  парковских  стаза  до  приватних  
објеката  на  Татарском  брду; 
пуштање  паса; 

- пазвење  ватре  на  парковској  површини ; 
коришћење  парка  за  активну  рекреацију  (спортске  игре  и  сл.), осим  на  
постојећем  спортском  терену; 
превођење  надземних  инфраструктурних  водова  преко  заштићеног  природног  
добра)  или  било  које  врсте  инфраструктурних  објеката  који  би  биолошки  и  
пејзажно  угрозили  заштићено  природно  добро; 

- измена  конфигурације  терена, осим  за  гіотребе  изградње  објеката  у  функцији  
здравствене  делатности  Института  и  у  функцији  заштите  и  уређења  парка, 

- извођење  нивелационих  и  земзваних  радова, осим  радова  предвиђених  
пројектима  ревитализације , санације  и  изградње  инфраструктурне  мреже; 

- одлагање  опасног  и  неопасног  отпада  у  супротности  са  законском  
регулативом . 

Опніте  мере  очувања  и  унапређења : 

редовно  одржавање  парка  спровођењем  мера  неге  и  заштите : орезивање  
жбуња  и  дрвећа, одржавање  травњака, очување  вртно-архитектонских  
елемената , проредна  сеча, санитарна  сеча)  дендрохирургија , уклањање  само-
никлог  подраста  и  корова, детерминација  ентомолоІлких  и  фитопатолошких  
узрочника  болести  и  заштита  дендрофонда  и  травњака  nарка  од  болести  и  
ілтеточина, примена  биолошких  и  биотехничких  средстава, праћење  обезбеђе-
ности  земњишта  минералним  и  органским  материјама  и  прихрана  бињака, 
израда  биоеколошке  основе  за  дрвеће  у  централном  делу  парка, валоризација  
масива  дендрофлоре  у  зајлтитном  појасу  и  др; 

- коришћење  парка  за  одмор  и  nасивну  рекреацију ; 
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- коришћење  парка  у  едукативне  сврхе; 
обавлање  научно-истраживачких , образовних , информативнопропагандних  и  
др, активности  која  не  угрожавају  природне  и  створене  вредности ; 

- израда  и  спровођење  пројектне  документације  са  цилем  уређења  парка; 
- радови  на  реконструкдији  постојећих  објеката; 
- изградња  нових  објеката  у  функцији  развоја  здравствене  делатности  Института; 
- лодземно  поставњање  инфраструктурних  водова; 

спровођење  мера  заштите  животне  средине  у  складу  са  законом. 

Пронађена  геолошка  и  палеонтолошка  документа  (фосили, минерали , кристали  и  
др.) која  би  могла  представлати  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, у  складу  са  Законом  о  заштити  
природе  (,,Службени  гласник  РС , бр .  36/09, 88/10, 91/10 исправка, 14/16, 95/18 

- др,  
закон  и  71/21). 

5.2. Мере  очувања  културних  добара  

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  регистрованих  запітићених  културних  добара, 
добара  под  претходном  заштитом , нити  података  о  локалитетима  са  археолошким  
садржајем . 

Уколико  се  при  извођењу  земњаних  радова  за  изградњу  нових  објеката  или  
инфраструктуре  наиђе  на  археолопіко  налазиште  или  археолошке  предмете, обавезно  је  
одмах  зауставити  радове, оставити  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  обавестити  
надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе. 

б. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  

Литолошка  класификација  и  погодност  терена  за  градњу  

На  основу  инжењерско -геолошке  карте, на  простору  у  обухвату  Плана, заступњен  
је  терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  2,5-2,0 kg/см2; 
могућаје  градња  свих  врста  објеката  изузев  посебно  осетливих  конструкција ). 

Литолошку  класификацију  обухваћеног  простора  чини  непромењен  лес. 

Педолошка  структура  

Заступњени  типови  земњишта  на  простору  у  обухвату  Плана; 

- чернозем  на  зтесу  и  лесоликим  седиментима  - слабо  посмеђени , 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - еродиран . 
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Климатске  карактеристике  

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

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

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

Релативна  влажност  ваздуха  се  креће  у  распону  бО-80 % током  целе  године. 
Најчепіћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца. Остали  правци  ветра  

Нису  посебно  значајни . Јачина  ветра  се  креће  између  0,8 1 и  1,3 1 mlѕ. 

Сеизмичност  

Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  карактери-
стикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  др. 
ф  акторима . 

Према  карти  сеизмичке  рејонизације  подручје  Плана  се  налази  у  зони  осмог  
степена  Mcѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интеизитета  може  се  разликовати  за  +- 1° 
Мсѕ  хлто  је  потребно  проверити  истражним  радовима . 

6.2. Услови  и  мере  завітите  и  унапређења  животне  средине  

На  простору  у  обухвату  Плана  иије  успоставњен  мониторинг  чинилаца  животне  
средине . 

Мере  и  услови  запітите  животне  средине  спроводиће  се  у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36/09 

- др. закон, 
72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон  и  95/18 др. закон), а  све  са  
цињем  заштите  Споменика  природе  ,,Парка  института  у  Сремској  

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  обавезан  да  
се, пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе , обрати  надлежном  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  114/08), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

На  основу  члана  9. став  1. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10) и  Одлуке  о  одређивању  врсте  
планских  докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), донето  је  Решење  о  изради  стратејнке  
процене  утицаја  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  
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живоТну  средиНу , број  У-35-30З /21, од  13. априла  2021. годинс  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  28/2 1. 

Заштита  ваздуха  

С  обзиром  на  висок  проценат  зсленила  на  обухваћеном  простору  и  на  начин  
снабдевање  топлотном  енергијом  (градски  гасификациони  систем), не  очекује  се  
значајније  аерозагађење  простора  у  обухвату  Плана. 

Главни  загађивач  ваздуха  на  простору  у  обухва  Плана  јесте  друмски  саобраћај . 
Приликом  кретања  и  паркирања  возила  унутар  комплекса  Института , очекују  се  
значајније  емисије  угњенмоноксида , угЈЂоводоника  и  азотних  оксида  у  ваздух. 

Гіриликом  решавања  проблема  недостатка  паркирања  унутар  комплекса  
Института , неопходно  је  водити  рачуна  о  постојећој  квалитстној  вегетацији . 3адржавањем  
постојећег  зеленила, као  и  редовним  одржавањем  постојећег  парка, обезбедиће  се  
випіеструк  позитиван  утицај  на  животну  средину  (неутрализација  аерозагађења  и  
смањење  нивоа  букс). 

За  ефикасну  заштиту  ваздуха  неопходно  јс  успоставити  мониторинг  на  
обухваћеном  подручју . Заштита  ваздуха  ће  се  спроводити  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), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  ову  обласt 
3аштита  од  буке  

На  простору  у  обухвату  Плана  доминантан  извор  буке  је  друмски  саобраћај . 
Очувањем  постојеће  всгетацијс, као  и  коришћењем  одговарајућих  изолационих  
матсријала  при  изградњи  нових  објеката, знатно  ће  се  смањити  нивои  буке. 

Ради  превенције , али  и  заштите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  
успоставити  одговарајући  мониторинг, а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
врсдности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  
средини  (,,Службени  гласник  РС,,, број  96/21), предузимаћс  се  одговарајуће  мере  за  
отклањање  Негативног  утицаја  буке  на  животну  средину . 

У  складу  са  Уредбом  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  
оцењивање  индикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  
(,,Службени  гласник  РС , 

 број  75/10), граничне  вредности  индикатора  буке  за  простор  у  
обухвату  Плана  износе : 

Табела  број  7: Граничне  вредности  индикатора  буке  на  отвореном  простору  

3она  Намена  простора  Ниво  буке  y dB (A) 
дан  и  вече  ноh 

1. 
подручја  за  одмор  и  рекреацију , болничке  зоне  и  
опоравишта , културно-историјски локалитети , 
велики  паркови  

50 40 
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Табела  број  8: Граничне  Вредности  индикатора  буке  у  затвореним  просторијама  

3она  Намена  просторија  Ниво  буке  y dB (A) 
дан  и  вече  noiі  

У  јавним  и  другим  објсктима , при  затвореним  
прозорима : 
Здравствене  установе  и  приватна  пракса, и  у  

2. њима  
2.1. а) болничке  собе  

б) ординације  35 30 
в) операциони  блок  без  медицинских  уређаја  и  40 40 
опреме  35 35 

3аштита  землишта  

Како  би  се  спречила  деградација  земњишта  неопходна  је  контрола  параметара , 
која  се  врши  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  
оnасних  материја  у  земњиппу  (,5Службени  гласник  РС , бр. 30/18, 64/19), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  осталих  саобраћајних  површина  морају  се  
прихватати  путем  таложника, пречистити  и  онда  упустити  у  канализацпју . Чврсти  и  течни  
отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарнохигијенским  захтевима . 

У  складу  са  нрописима, приликом  извођења  радова  на  изградњи  нових  објеката 5  
инвеститор  је  дужан  да  заједно  са  извођачима  радова  предузме  све  мере  да  не  дође  до  
нарушавања  слојевите  структуре  земЈЂишта , као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  
карактеристикама  тла, статичким  и  конструктивним  карактеристикама  објеката. 

3аштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  оствариће  се  поштовањем  Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС,,, 
бр. 30/10)  93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 

- др. закон), Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
рС,,, бр. 67/11, 48/12 и  1/16), Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  рС,,, број  24/14), Уредбе  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  
њихово  достизање  (,,Слу?кбени  гласник  РС,,, број  50/12), односно  у  складу  са  прописима  
који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  се  
без  пречиіпћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
затворену  атмосферску  канализацију . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (паркинзи , 
манипулативне  поврпіине ), пре  испуста  у  јавну  атмосферску  канализациону  мрежу, путни  
канал  или  околни  терен, предвидети  одговарајући  контролисани  прихват  или  предтретман  
на  уређају  за  примарно  пречишћавање . Издвојена  уња  и  седимент  из  уређаја  за  
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предтретман  уклоНиТи  на  безбедан  начин  уз  обезбеђење  заштите  површинских  и  
подземних  вода  од  загађења . 

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

Управлање  ОТпадоМ  

У  цилу  правилног  управњања  отпадом  неопходно  је  идентификовати  све  врете  
отпадних  материја  које  ће  се  генерисати  и  класификовати  их  према  пореклу . 

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), 
Правилником  о  управњању  медицинским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС  број  48/19), 
Правилником  о  начину  и  поступку  управлања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  
гласник  РС  број  49/19), Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  
опасног  отпада  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 92/10 и  77/21), Правилником  о  условима  и  
начину  сакуплања , транспорта , складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  
секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  98/10) и  др. 
важећом  регулативом  из  ове  области . 

Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  
одржавању  чистоће  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/0, 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  

делоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 
Број , врста  посуде , места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  

површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставлање  посуда  за  
сакупњање  отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11 и  7/14). 

Медицински  отпад  као  категорија  оггасног  отпада  (инфективног, потенцијално  
инфективног, патолошког  и  лабораториј  ског  материјала , лекова, дезинфекционих  
средстава , медицинског  потроњног  материј  ала, ниско-радиоактивног  и  хемијско  
токсичног  материјала ) захтева  здравствено  безбедно  сакуплање , одлагање  и  санацију , 
односно  решавање  на  задоволавајући  начин  са  аспекта  сакуплања , руковања, транспорта , 
депоновања  и  коначног  санирања , у  складу  са  Правилником  о  управњању  медицинским  
отпадом  и  Правилником  о  начину  и  поступку  управлања  фармацеутским  отпадом . 

На  месту  разврставања  опасног  медицинског  отпада  поставња  се  упутство , према  
интерним  процедурама  здравствене  установе , намењено  особњу  које  сакупња  и  
разврстава  отпад, у  складу  са  прописом  којим  се  уређује  категоризација )  испитивање  и  
класификациј  а  отпада . 

Инфективни  отпад, као  и  цитотоксични  и  цитостатички  отпад  се  сакупња  на  начин  
који  спречава  директан  контакт  са  особњем  које  рукује  отпадом  и  не  сме  се  препакивати  
на  месту  настанка . 

Технолошки  процес  санације  медицинског  отпада  подразумева  истовремену  
примену  више  принципа  стерилизације , поставњање  уређаја  за  стерилизацију  и  
минимизацију  медицинског  отпада, обуку  кадрова  и  контролу  рада. 

Постојећи  начин  збрињавања  отпадних  материја  на  Институту  је  у  складу  са  свим  
законским  прописима  у  области  управњања  отпадом . 
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На  Институту  тренутно  се  отпад  разврстава  на  комунални , папир  - картон , 
инфективни  медицински  отпад  и  фармацеутски  отпад. На  свим  организационим  
јединицама  постоје  обележене  канте  у  које  се  одлаже  одређена  врста  отпада. Такође  
празне  тонер  касете  и  електронски  отпад  се  предају  на  рециклажу  овлашћеним  фирмама  
са  којима  Институт  има  уговор! 

Што  се  тиче  опасног  инфективног  медицинског  отпада  који  се  одваја  у  жуте  канте  
и  мале  жуте  контејнере  за  онітре  предмете, комплекс  Института  има  сопствено  
постројење  у  економском  дворишту  где  се  третира  ова  врста  отпада! Постројење  поседује  
аутоклав  стерилизатор  и  дробилицу ! Ради  седам  дана  недењно  и  у  њему  се  третира  
инфективни  отпад  са  сва  три  института . Након  извршеног  третмана  у  постројењу  отпад  
губи  опасна  својства, а  након  тога  га  преузима  надлежно  предузеће  за  одношење  отпада  
Јавно  комунално  предузеће  ,,Чистоћа  Нови  Сад  и  односи  на  деnонију. 

Управњање  комуналним , медицинским  и  фармацеутским  отпадом , вршиће  се  по  
истом  (горепоменутом ) принциnу, уз  поштовање  важеће  законске  регулативе  из  ове  
области! 

Заштита  оД  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  nотребно  је  обезбедити  услове  
за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  процесима  и  усnоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине! 

Поред  радиоактивних  супстанци , за  које  се  зна  у  којој  мери  могу  бити  штетне, 
треба  водити  рачуна  и  о  другим  нерадиоактивним  материјалима  који  зраче  и  у  извесној  
мери  могу  бити  штетни, што  се  односи  на  готово  све  грађевинске  материјале  који  се  
користе . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: извори  нискофреквентног  електромагнетског  
пола, као  што  су: трансформаторске  станице , постројење  електричне  вуче, електро -
енергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  nренос  или  дистрибуцију  
електричне  енергије  наnона  већег  од  35 kV, базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  
користе  за  додатно  покривање  за  време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставњају  у  
зонама  повећане  осетњивости , природно  зрачење  радиоактивних  материјала , радон, 
поједини  грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  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  зрачења, 
- вођење  евиденције  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  и  др. 
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7. МЕРЕ  и  услоВи  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  
и  других  НЕСРЕЋА  

Заштита  од  зеињотреса  

Приликом  пројектовања  Нових  објеката  неопходно  је  применити  Правилник  за  
грађевинске  конструкцијс  (,,Службени  гласник  РС  бр. 89/9, 52/20 и  122/20), ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  8° MCѕ  скале. 

3аштита  од  поплава  

Подручје  у  обухвату  Плана  није  директно  угрожено  поплавама  од  споњних  вода, 
односно  водама  реке  дунав . За  одбрану  од  поплава  изазваним  унутрашњим  водама, 
односно  атмосферским  водама , Планом  је  дсфинисан  систем  атмосферске  канализације . 

Заштита  од  пожара  

Ради  заштите  од  пожара, објекти  морају  бити  изграђени  према  одговарајућим  
техничким  противпожарним  прописима , стандардима  и  нормативима . 

Објеіпи  за  заштиту  становііиштва  

Мсре  заштите  становништва  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  
подразумевају  склањање  уди, материјалних  и  културних  добара  планирањем  склоништа  
и  других  заштитних  објеката. 

На  простору  у  обухвату  Плана  нема  постојећихјавних  склоништа . 
У  постојећим  објектима, за  склањање  њуди, материјалних  и  културних  добара  

користиће  се  постојеће  подрумске  просторије  и  други  погодни  подземни  објекти, прила-
гођени  за  заштиту, на  начин, и  према  условима  надлежног  министарства . 

При  изградњи  лланираних  објекатајавних  служби  просторије  испод  нивоа  терена  
обавезноје  ојачати  и  прилагодити  склањању, према  условима  надлежног  министарства . 

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

8.1. Правила  за  фор?uирање  грађевинских  парцела  

Парцела  nовршине  јавне  намене  намењена  комплексу  Института  формираће  се  у  
складу  са  графичким  nриказом  број  З. За  реализацију  планираних  садржаја  на  комплексу  
Института  није  обавезно  формирање  грађевинске  парцеле, односно  могуће  је  формирање  
грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  
сходно  Закону  о  планирању  и  изградњу . 

Парцеле  nод  постојећим  стамбеним  објектима  се  задржавају  без  промене. 
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8.2. Правила  уређења  и  грађења  за  реализацију  планиранлх  намена  

На  просТору  у  обухвату  Плана  издвајају  се  следеће  намене : землиште  јавне  намене  
издвојено  за  здравствену  установу  - комллекс  Института  у  Сремској  Каменици , остало  
грађевинско  землиште  намењено  стамбеним  објсктима  под  којима  су  формиране  ларцеле  
(унутар  комллекса  Института ) ијавна  саобраћајна  површина  - део  Улице  мајора  Тепића. 

8.2.1. Услови  за  изградњу  на  ловршинама  јавне  намеле  

Комплекс  Инстлтута  у  Сремској  Каменици  

На  комплексу  се  налази  више  објеката  које  користе  сва  три  ипститута  и  установа  
која  брине  о  заједничким  пословима  Института  и  самом  комплексу  (Установа  заједничких  
послова  Института  у  Сремској  Каменици). Највећи  број  објеката  се  задржава  у  ностојећим  
габаритима , пеки  се  могу  надоградити  и  доградити , и  један  је  могуће  заменити  новим . 
Планом  се  омогућава  и  изградња  неколико  нових  објеката. 

Објекти  који  се  задржавају  у  постојећем  габариту   

Већина  објеката  у  комплексу  Института  се  задржава  у  лостојећим  габаритима . 3а  
ове  објекте  Планом  се  омогућавају  све  потребне  интервенције  унутар  објекта  
адалтација , реконструкција  и  текуће  одржавање , уз  очување  споњног  изгледа, односбно  
оригиналне  архитектуре  објеката . 

Могуће  је. минимално  повећање  корисне  поврјпине  објеката  (највише  5 % у  односу  
на  постојећу  бруто  површину  објекта) у  цилу  повећања  функционалности . Могућа  је  и  
санадија  равних  кровова  реконструкцијом  постојећег  или  изградњом  новог  крова  благог  
нагиба  (до  15°) скривеног  иза  атике, при  чему  се  посебно  инсистира  на  одговарајућем  
функционалном  и  технички  исправном  одвођењу  атмосферске  воде  са  новоизграђеног  
крова. 

У  цилу  побоњшања  квалитета  објекта, моrућа  је  изградња  рампи  за  инвалиде, 
лифтова  и  лротивпожарних  степеништа  на  објектима  којима  недостају  ови  елементи, 
(површина  ових  елемената  не  улази  у  моrућих  максималних  5 % повећања  површине ). 

Конкретну  намену  објекта  је  могуће  мењати , али  у  оквиру  делатности  за  потребе  
здравствених  установа . 

Могућа  је  потпуна  реконструкдија  појединачних  или  више  везаних  објеката , уз  
минимална  одступања  у  односу  на  лостојећи  габарит  (максимално  5 %), у  цињу  npunaro—
ђавања  лотребама  и  технологији  рада. У  том  смислу  је  могуће  и  уклањање  nојединих  
објеката . 

Објекти  који  се  могу  надоградити  и  доградити   

Објекат  магнетне  резонанце  (на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  
земњишта , регулације , нивелације  и  саобраћаја  у  размери  1:1000 означен  бројем  17) 
могуће  је  надоградити  за  четири  корисне  етаже  изнад  целе  постојеће  површине  објекта . 
Максимална  висина  целог  објекта  не  сме  бити  већа  од  висине  југозападног  крила  главног  
објекта . Кров  над  последњом  етажом  може  бити  раван  или  ллитак  кос  кров, до  15° нагиба. 



26 

Објекат  је  првенствено  намењен  Институту  за  онкологију  Војводине, а  могуће  је  да  
делове  објекта  користе  и  други  институти . 

На  јужном  делу  постојећег  габарита  објекта  магнетне  резонанце  планира  се  
доградња  анекса  за  потребе  проширења  нростора  у  функцији  Центра  за  имиџинг  
дијагностику  Института  за  онкологију  Војводине  (ЦИД  ИОВ). Планиран  је  анекс  бруто  
површине  од  око  180 м2. Спратност  анексаје  до  П+4 за  коначну  фазу  изградње . У  првој  
фази  могуће  је  изградити  приземни  анекс  са  равним  или  плитким  косим  кровом , до  15° 
нагиба. Максимална  спратност  може  се  реализовати  само  подизањем  спратности  целог  
основног  објекта, на  претходно  дефинисан  начин . 

Могућеје  минимално  повећање  корисне  површине  објеката  (највише  5 % у  односу  
на  постојећу  бруто  површину  објекта) у  цињу  повећања  функционалности . 

Око  објеката  су  планирани  и  приступни  платои  за  улаз  пацијената , опремање  и  
одржавање  опреме , као  и  платои  за  смештај  пратеће  техничке  опреме  у  функцији  
дијагностике , одговарајућих  димензиј  а. 

Архитектонски  израз  дограђених  и  надограђених  делова  (па  тиме  и  објекта  у  
целини ) треба  да  је  непретенциозан , без  сувишних  дегања, да  обликовно  и  визуелно  
кореспондира  са  архитектуром  постојећих  болничких  објеката  и  природним  окружењем , у  
складу  са  основном  наменом  објекта . 

Планирани  објекти  

На  комплексу  Института  планира  се  изградња  три  болничка  објекта , заменаједног  
лостојећег , јавног  WC-a u две  спратне  гараже. Поред  наведених  објеката , за  које  су  јасно  
дефинисане  позиције  и  максималне  зоне  изградње, могућа  је  изградња  објеката  у  техно-
економском  блоку, под  одређеним  условима . 

Сви  објекти  планирани  су  са  равним  или  плитким  косим  кровом  (нагиба  до  15°). 
За  све  планиране  објекте  дефинисане  су  максималне  зоне  изградње , у  оквиру  којих  

ће  се  градити  објекти  на  основу  конкретног  програма  и  пројектне  документације , уз  
претходне  услове  надлежног  завода  за  заштиту  природе! 

Означенаје  и  позиција  улаза  која  се  препоручује . 
За  све  планиране  објекте  условњава  се  обликовање  онако  како  је  наведено  у  

претходном  делу  - Објекти  који  се  могу  надоградити . 
Сни  планирани  радови  (изградња, надоградња , доградња) могу  се  обавњати  у  

фазама , с  тим  да  се  у  идејном  пројекту  прве  фазе  мора  приказати  целина  планираног  
објекта! 

Намена  болничких  објеката  је  одређена  у  складу  са  садашњим  потребама  
корисника . Могућаје  и  друга  намену  ако  се  за  то  укаже  потреба! 

Објекат  архиве  (објекапі  број  21) 

Објекат  за  архивску  грађу  сва  три  института  планира  се  у  североисточном  делу  
комплекса , уз  економски  приступни  пут. Објекат  је  позициониран  на  локалитету  
групације  високог  растиња  које  је  у  лошем  стању  и  потребно  га  је  уклонити . На  
графичком  приказу  дефинисана  је  зона  изградње  објекта  која  уједно  nредставња  и  његов  
максимални  габарит! дефинисана  је  удањеност  објекта  од  саобраћајнице , а  прецизна  
позиција  утврдиће  се  према  геодетском  снимку  групације  која  се  уклања  и  уз  сагласност  
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управњача  заштићеног  лодручја  парка  (Установа  заједничких  послова  Института  у  
Сремској  Камсници ), односно  надлежног  завода  за  залітиту  природе . У  појаси  између  
дефинисаног  габарИта  и  коловоза  потрсбно  је  обезбедити  одговарајући  приступ  објекту . 
Спратност  је  до  Су+П+1, у3 могућност  изградње  сутсренске  или  подрумске  етаже. 
Објекат  пројектовати  тако  да  се  обезбеди  архивски  депо  капацитета  минимум  3000 до  
4000 дужних  метара  смештајног  простора  (са  полицама  до  2 м  висине ), колико  је  
потребно  за  садашње  потребе . За  наредних  20 година  потребан  је  jouі  толики  капацитет , 
tпто  може  бити  друга  фаза  изградње  објекта . Објекат  изградити  у  свему  према  
препорукама  за  ову  врсту  објеката  (неометан , заклоњен  приступ, појачана  заштита  од  
влаге  и  пожара, минимална  површина  отвора, глатке  површине  зидова  и  сл). 

Поликлиника  и  админисмарција  (објекам  број  3) 

На  позицији  садашње  административне  зграде  планира  се  изградња  новог  објеката  
који  би, осим  фнкције  постојећег  објекта, имао  и  простор  за  поликлиничке  службе  
Института  који  се  налазе  у  комплексу . Постојећи  објекат  се  планира  за  руіпење . 
Максимални  габарит  планираног  објекта  дефинисан  је  на  графичком  приказу  број  2. 
Максимална  спратност  је  Су+П+4. Приликом  изградње  сачувати  и  обезбедити  околно  
дрвеће. Главни  приступ  се  планира  са  постојеће  интерне  собраћајнице . До  изградње  
новог, постојећи  објекатје  у  режиму  објектата  који  се  задржавају  у  постојећем  габариту . 

Нова  специјо.лисмичка  болница  (објекам  број  23) 

Планира  се  на  простору  западно  од  главне  зграде . На  графичком  приказу  број  2 
дефинисана  је  зона  изградње . Спратност  објекта  је  приземње  и  највиuіе  четири  спрата. 
Такође, могућа  је  изградња  сутеренске  етаже  под  објектом  или  испод  целе  поврніине  
означене  као  зона  изградње  објекта . Планира  се  раван  или  кос  кров  благог  нагиба  (до  15°). 
У  оквиру  зоне  изградње  треба  предвидетн  и  економско  двориште , те  се  индекс  заузетости  
зоне  (ИЗ) ограничава  на  максимално  75 %. Позиција  и  габарит  nотребних  садржаја  на  том  
простору  реализоваће  се  строго  према  условима  надлежног  завода  за  заuітиту  природе . 
Могуће  је  повезивање  планираног  објекта  и  главне  зграде  топлом  везом  изнад  нивоа  
нриземња  - тако  да  се  испод  ње  обезбеди  пролаз  Противпожарног  возила, или  подземно , 
ако  постоје  техничке  могућности . Главни  улаз  у  објекат  предвидети  на  североисточној  
страни, са  централног  платоа. Економски  прилаз  се  предвиђа  са  југозапада , али  га  је, у  
првој  фази, могуће  организовати  и  са  југоисточне  стране, у  ком  случају  се  саобраћај  
економских  возила  одвија  преко  главног  платоа, што  је  неповоњније  решење . 

Бункер  за  помребе  Инсмитума  за  онкологију  (објекат  број  24) 

Планира  се  у  продужетку  постојеће  зоне  бункера, уз  југозападно  крило  главне  
зграде . Зона  изградње  је  одређена  тако  да  се  планирани  бункер  надовезује  на  постојсћи  
(који  је  потпуно  укопан), а  не  угрожава  вредну  груnацију  стабала, како  је  дефинисано  на  
графичком  приказу  број  2. Габарит  објекта  је  потпуно  или  делимично  укопан, у  складу  са  
функдионалним  и  техничко-технолошким  захтевима . Над  сутеренском  етажом  могуће  је  
поставити  уређаје  н  постројења  у  нивоу  приземња . Цео  простор  између  бункера  и  главне  
зградеје  одређен  као  зона  у  оквиру  којеје  могуће  остварити  топлу  везу. 
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Јаени  WC (објекам  број  24) 

Планира  сс  на  слободном  простору  у  позадини  Конгресног  центра. Објекат  је  
приземни , капацитста  око  десет  кабина, са  лрстпростором  за  контролу , наплату  и  
одржавањс . Позиција, максимални  габарит  и  прилаз  су  дефинисани  на  графичком  приказу  
број  2. 

Спрапіна  гаража  (објекам  број  25) 

Планира  се  на  северној  половини  постојсћег  великог  паркинга , североисточно  од  
приступног  пута. Максимална  спратност  гараже  је  Су+П+2, са  могућношћу  паркирања  на  
крову. Оријентациони  капацитет  је  600 паркинг-мсста. Објекат  мора  да  буде  пројектован  
према  свим  законима  и  правилницима  којима  је  дефинисан  начин  пројектовања  великих  
паркинг-гаража . У  централном  делу  зоне  намењене  изградњи  гараже  идентификована  је  
групација  врсдног  растиња  око  које  треба  формирати  атријум . Поссбно  треба  обратити  
пажњу  на  завршну  обраду  кровне  плочс  гараже  како  би  се  избегло  формирање  великих  
бетонских  површина  због  загревања  и  нсгативног  утицаја  на  вегетацију . У  том  смислу  
могућјс  неки  вид  озелењавања  крова, у  жардињерама  и  сл. 

Спрамна  гаража  (објекат  број  26) 

Планира  се  западно  од  главног  приступног  пута. Као  прва  фаза, на  овом  простору  
се  ппанира  изградња  паркинга  за  око  сто  возила  са  окретницом  аутобуса, док  сс  у  другој  
фази  реализације , у  случају  изградње  свих  планираних  садржаја  на  комплексу, планира  
изградња  гараже  максималнс  спратности  Су+П+2, са  могућношћу  паркирања  на  крову . 
Капацитет  ове  гараже  је  око  350 паркинг-места. Важе  правила  о  материјализацији  кровне  
равни  као  и  за  претходно  описану  гаражу. 

У  техно-скономском  блоку  (ТЕБ) - (потцелина  3) могућа  је  изградња  нових  
објеката  као  подршка  планираним  болничким  капацитетима  или  новој  технологији . На  
графичком  приказу  број  2 оквирно  је  дефинисана  површина  намењена  ТЕБ-у, у  оквиру  
које  је  могућа  изградња  нових  објеката  ове  намене . Северна  граница  ове  зоне  поклапа  се  
са  заврілетком  простора  за  узгајање  цвсћа, а  јужна  (југозападна ) са  правцем  између  
економског  пута  и  јужне  границс  комплекса , на  око  20 м  западно  од  новог  објекта  за  
прераду  воде . Објектима  се  можс  заузети  до  30 % укупне  површине  ове  зоне. Структура  и  
висина  ће  се  дефинисати  у  односу  на  технологију  и  намену  објеката, а  конкретна  локација  
уз  сагласност  надлежног  завода  за  заштиту  природе . Објекти  могу  имати  највише  две  
корисне  надземне  етаже  и  сутерен . 

Слободне  nоврши iiе  

На  површини  целог  комплекса  института  формирана  је  парковска  површина , 
пројектована  као  парк  специјалне  намене  око  болнице  за  лечење  туберкулозе  и  других  
плућних  болести . Радови  на  заснивању  ове  зелене  површинс  завршени  су  1965. године. 
Током  1972. године  парк  је  обогаћен  поставњањем  збирке  скулптура  вајара  Јована  
Солдатовића . У  оквиру  партерног  дела  парка, на  правцима  интензивне  пешачке  комуни- 
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кације, уређене  су  лоплочане  ловрпіине . У  средишњем  делу  простора  налази  се  централни  
гілато  са  кога  се  лрилази  болничким  објектима. Плато  је  поплочан, обогаћен  партерним  
зеленилом , фонтаном , скулптурама  и  урбаним  мобилијаром . 

Због  значаја  који  овај  парк  има  у  погледу  еколоіпке  и  здравствене  функције  и  
веома  богатог  дендрофонда , нарочито  у  врстама  четинарске  дендрофлоре  ретким  за  
поднебње  на  коме  се  парк  налази , на  предлог  Покрајинског  завода  за  заіптиту  природе  из  
Новог  Сада  ,,Парк  Института  за  грудне  болести  и  туберкулозу  у  Сремској  Каменици  
ставњен  је  под  заштиту  јула  1976. године  као  регионални  парк. Новембра  2016. године  
донета  је  Одлука  о  лроглашењу  Споменика  природе  ,,Парк  института  у  Сремској  

заnітићеним  подручјсм . 
Правила  уређења  слободних  површина  дефинисана  су  посебно  за  зелене  површине  

парка  (шума), за  nоплочане  површине  и  пешачке  стазе, за  простор  око  стамбених  објеката  
и  за  зону  рекреативних  садржаја . 

Зелене  nовршине  

Зелене  површине  ларка  се  максимално  чувају  и  одржавају  у  складу  са  мерама  
заштите  заштићеног  подручја . Правила  уређења  дата  су  у  одењку  4 ПЛАН  УРЕЂЕЊА  
ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА. 

Поплочане  nовршине  и  пешачке  стазе  

Поред  постојећих , планирају  се  и  нове  поплочане  новршине  и  пешачке  стазе  како  
би  се  обезбедио  пристуn и  уредио  простор  око  планираних  садржаја, али  и  поспешио  
квалитет  nостојећих  пешачких  токова. Позиција  и  шематско  обликовање  ових  површина  
дефинисано  је  на  графичким  nриказима  бр.  2 и  6. Овакве  површине  је  могуће  уредити  и  
на  nросторима  који  нису  назначени  Планом, уз  сагласност  надлежног  завода  за  заштиту  
природе . 

Површине  nоллочаних  улазних  nлатоа  и  проширења  дате  су  оквирно, а  nрецизно  
ће  се  дефинисати  идејним  nројектом  објекта  (за  површине  око  објеката ) или  nројектом  
партерног  уређења. 

Осим  nоnлочавања, на  nоплочаним  површинама  се  могу  пројектовати  и  други  
елементи  партерног  уређења  (травнате  и  цветне  леје, водене  површине  и  сл.). 

У  партерном  делу  парка, који  се  налази  око  болничких  објеката, могуће  је  
поставњање  споменика , уметничких  скулптура, чесми  и  других  елемената  који  могу  
оплеменити  nростор  и  дати  му  идентитет . Мрежа  постојећих  и  предложених  локација  за  
ове  елементе  дата  је  на  графичком  приказу  број  2. Критеријуми  за  одабир  локација  су  
лрвенствено  били  фреквенција  и  начин  коришћења  простора: уз  интензивне  пешачке  
токове  и  на  местима  задржавања  њуди. Осим  предложених  локација , према  наведеним  
критеријумима , могућаје  реализација  и  на  другим  nозицијама . 

На  простору  јужно  од  главне  зграде , изнад  nута  Нови  Сад  - Рума, налази  се  
nриродно  издвојен  nлато  - видиконац , са  кога  се  пружа  поглед  на  падине  Фрушке  горе. 
Планира  се  nартерно  уређење  слободног  дела  овог  платоа  (део  без  дрвећа) и  поставњање  
урбаног  мобилијара . Могуће  је  ноставити  лаку  надстрешницу . 
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Уређење  пешачких  стаза  се  планира  на  свим  постојећим  и  очекиваним  правцима  
пешачке  комуникације . На  графичком  приказу  број  2 обележене  су  стазе  које  је  
неопходно  реализовати  у  цилу  неометаног  одвијања  пешачког  саобраћаја  унутар  
комплекса  института . Трасе  су  назначене  оквирно, а  при  реализацији  је  неопходно  
претходно  детално  снимање  простора  како  би  се  пешачке  стазе  уклопиле  у  
конфигурацију  терена  и  растиња, и  избегло  непотребно  уклањање  стабала . 

Поред  наведених , планира  се  уређење  постојећих  (уколико  се  установи  потреба, и  
нових) тренутно  неуређених  пешачких  стаза  које  су  најчешће  формиране  на  границама  
између  различитих  групација  високог  растиња , или  на  правцима  инфраструктурних  
водова . Мрежом  ових  стаза, коју  користе  и  возила  у  функцији  одржавања  парка, покривен  
је  цео  простор . Графички  су  означене  само  неке  од  њих, у  виду  оквирних  траса. 

Планирана  ширина  свих  пешачких  стаза  је  најмање  2 м. Поплочавају  се  
материјалима  отпорним  на  споњне  утицаје  и  хабање, доволне  чврстоће  да  поднесу  
оптерећење  возила  за  одржавање  парка. 

Стазе  око  објеката  се  могу  планирати  и  ван  максималне  зоне  изградње , макси—
малне  ширине  1,5 nі. 

Планом  се  омогућава  наткривање  одређених  деоница  пепјачких  стаза, пројпирења  
и  паркинг-простора. Стазе  на  правцима  којима  се  повезују  површине  за  паркирање  са  
болничким  објектима , болнички  објекти  међусобно  и  други  правци  интензивне  
комуникације  могуће  је, целом  дужином  или  у  делу, наткрити  лаком  надстрешницом . То  
подразумева  употребу  лаке, прозрачне  носеће  конструкције  и  кровног  покринача  од  
лаких, по  могућству , провидних  плоча. Оваквим  надстрешницама  се  могу  наткривати  и  
делови  поплочаних  површина  на  којима  се  очекује  задржавање  ЈБуди, као  и  мање  
површине  за  паркирање , уз  болничке  објекте  и  слично . Сугерише  се  да  се  за  све  површине  
користи  исти  тип  надстрешница . 

Простор  око  стамбених  објеката  

Простор  око  стамбених  објеката  је  саставни  део  парка  Института , односно  јавна  
површина  и  заштићено  nриродно  добро. део  nростора  око  вишепородичне  зграде, који  се  
сада  користи  као  двориште  за  боравак  станара  на  отвореном  (југоисточно  од  зграде ), 
треба  додатно  опремити  мобилијаром  и  партерно  уредити . На  простору  шуме  могуће  је  
поставњање  справа  за  игру  деце  (њулашке, клацкалице  и  сл.). На  делу  који  се  користи  за  
паркирање  возила  треба  уредити  паркинг-простор, уместо  постојећих , изградити  типске  
гараже  у  низу, а  на  месту  постојећег  планира  се  колски  приступ  одговарајуће  ширине, са  
чврстом  подлогом . Постојеће  уређене  nовршине  не  могу  се  ширити . Простор  око  објеката  
не  сме  се  ограђивати . 

3онарекреативних  садржај  а  

Североисточни  део  комплекса  је, због  nостојећих  садржаја  и  природних  
потенцијала  издвојен  као  зона  рекреативних  садржаја . Уређење  овог  простора, у  сврху  
рекреације  и  активног  боравка  на  отвореном  пацијената  и  заnослених , предлаже  се  као  
могућност . 
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Предлаже  се  враћање  у  функцију  постојећег  спорТског  терена  (димензија  
рукометног  терена) који  се  налази  североисточно  од  економскот  пута. Простор  око  њега  
треба  уредити  за  потребе  повремених  спортских  активности : поплочати  стазе, увести  
осветјЋење , воду, поставити  клупе, канте  за  отпатке  и  сл. Западно  од  економског  пута, 
наспрам  спортског  терена, налази  се  низ  повезаних  поњана  различите  величине  на  којима  
се  може  направити  неколико  мањих  спортских  терена  (за  копіарку, одбојку , боћање  и  сл.), 
На  простору  шуме, између  ових  поњана  и  постојећег  терена, могу  се  уредити  трим-стазе  
са  справама  за  вежбање , клупама  и  сл. 

8.2.2. Услови  за  изградњу  на  површинама  осталих  намена  

Становање  

На  простору  у  обухвату  Плана  остало  грађевинско  земјњиште  се  налази  само  под  
стамбеним  објектима  - пет  породичних  кућа  и  једна  вишепородична  зграда. 

Објекти  породи T-тног  становања  се  задржавају  у  постојећем  габариту . У  цијњу  
текућег  одржавања , могуће  су  интервенције  унутар  габарита  и  на  фасади  објекта . 
доградња  и  надоградња  било  ког  обима  није  могућа. Могућа  је  поправка  постојећих  
бетонских  стаза  око  објеката  и  постојећег  приступа . 

Постојећи  хоризонтални  и  вертикални  габарит  вишепородичног  стамбеног  објекта  
се  задржава. Реконструкција  је  могућа  једино  унутар  постојећег  габарита, у  смислу  
побојњшања  стамбених  услова  укрупњавањем  станова, реконструкцијом  мокрих  чворова  и  сл. 

8.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

8.3.1. Услови  за  грађење  саобраћајних  nовршина  

За  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

Закона  о  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  41/18 и  95/18 -др. закон ), 
- Закона  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  128/21 -др. закон), 
Закона  о  заnітити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС,,, бр.  111/09, 20/15, 87/18 и  
87/18 

- др. закон), и  осталим  законима  и  правилницима  које  регулишу  ову  
област, 

Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  (,,Службени  гласник  
РС , број  50/1 1), 

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  
објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  22/15), 

- Правилника  о  техничким  захтевима  за  заштиту  гаража  за  путничке  аутомобиле  
од  пожара  и  експлозија  (,,Службени  лист  Сцг ,, број  3 1/05). 
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Приликом  израде  техничкс  документације  за  саобраћајне  површине  и  комуналну  
инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  планираног  решсња  приказаног  на  
графичким  приказима  и  карактеристичним  попречним  профилима  саобраћајница , уколико  
орган  надлсжан  за  управлањс  јавним  површинама  или  ималац  јавног  овлашћења  то  
захтева, а  за  то  лостоје  оправдани  разлози  (очување  постојсћсг  квалитетног  растиња, 
подзсмне  и  надземне  инфраструктурс , ако  на  планираној  траси  всћ  постојс  изграђенс  
инсталације  или  објекат  који  се  Планом  не  задржава  и  СЛ!). Наведсне  интервенције  могуће  
Су  исклучиво  у  оквиру  постојећих  и  планираних  јавних  површина . Сва  одступања  од  
планског  решења  морају  бити  у  складу  са  законима  и  правилницима  који  рсгулишу  ову  
област. 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара, 
извршити  типско  партсрно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградњс  објеката , којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитстом , деци  и  старим  особама. 

У  оквиру  тротоара  не  пројектовати  отворене  каналс  за  одвођењс  атмосферских  
вода, односно  нс  пројсктовати  никакве  прспреке  у  оквиру  ових  површина. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  бити  
и  у  боји, а  свс  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обелсжавања  различитих  намсна  
саобраћајних  површина. Поред  обликовног  и  визуелног  сфскта, то  има  практичну  сврху  
код  изградњс  и  реконструкцијс  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  завршно  
обрађивати  асфалтним  застором . 

Најмања  піирина  коловоза  намењена  за  двосмерно  кретањс  је  5,50 м. Минимална  
ширина  коловоза  намењеног  за  јсдносмерно  крстање  је  3,50 м. Радијуси  кривина  на  
укрштању  саобраћајница  су  минимално  6 м. На  саобраћајницама  где  саобраћају  возила  
јавног  превоза  путника, радијуси  кривина  трсба  да  су  минимално  8 м. 

Уелови  и  начин  обезбеђивања  приетупа  парцели  

Задржава  се  постојећи  (главни ) приступ  Институту  са  Ииститутског  пута  након  
постојсћс  кружне  раскрсницс . 

Из  Улице  мајора  Тспића  задржава  се  пешачки , а  планира  се  јсдан  колски  приступ  
Институту . 

Не  планира  сс  приступ  са  државног  nута  јБ-21. 

Наркирање  и  гаражирање  возила  

Препорука  је  да  се  паркинзи  изведу  тзв. ,,псрфорираним  плочама , ,,прсфабри—
кованим  танкостеним  пластичним  или  сличним  елсментима  (типа  бехатон  - растср  са  
травом) који  обсзбеђују  условс  стабилности  подлоге, доволне  за  навожсње  возила  и  
истовремено  омогућавају  одржавањс  ниског  растиња  и  смањење  отицања  водс. Они  могу  
бити  и  у  боји, а  свс  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020 којим  су  
дсфинисанс  мере  и  начин  обслсжавања  места  за  паркирање  за  различитс  врсте  паркирања . 
На  мсстима  где  сс  планира  паркирањс  са  прспустом  (наткрилем ) према  тротоару , ако  није  
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предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  паркиралипіта , где  је  то  
планирано , резервисати  ггростор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  чстири  паркинг-места  
планира  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  може  се  обезбедити  
и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама . 

Гараже  за  путничке  аутомобиле  се  могу  пројектовати  као  гараже  са  аутомати-
зованим  системима  паркирања . Ови  системи  подразумевају  независне, напредне  
механичко-роботизоване  системе  паркирања  код  којих  је  упаркиравање  и  испаркиравање  
појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  паркинг  систему . 

На  деловима  крова  гараже  на  којима  није  организовано  паркирање , као  и  на  
фасадама  гаража, планира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  озелењавање . Последње  
етаже  гараже  могућеје  наткрити  надстрешницом  са  фотонапонским  панелима. 

до  изградње  објеката  гаража  предвиђене  површине  се  могу  користити  као  
дефинисана  и  уређена  паркиралишта  са  зеленилом  у  оквиру  жардињера , која  се  након  
реализације  гаража  могу  изместити  или  пресадити . 

&3.2. Правила  приклучења  водне  инфраструктуру  

Услови  за  изградњу  водоводне  мрсже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  поврпјине , између  две  регулационе  
линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  једнострано , или  обострано , 
уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

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

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

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

Укопико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  одгова-
рајућу  заnітиту  инсталација  водовода . 

Није  дозвоњено  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  приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода  

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  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 . 
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Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбсђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 llѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклерски  систем ,...). 

За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  
приклучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  приклучци  

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

Приклучак  на  јавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом, а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  приклучка  величином  и  типом  водомера  одређује  пројектант  
на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутраіпњих  инсталација  за  
објекат, а  одобрава  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  у  
складу  са  техничким  нормативима  Одлуке  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, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  Правилника  о  
техничким  условима  за  приклучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
приклучак. 

Индивидуални  водомери , за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставлају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта, на  пардели  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 

Потребан  пречник  и  положај  приклучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  приклучује . 

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

Услови  за  изградіу  канализационе  іреже  

Трасу  мреже  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  
улнчни  фронт  шири  од  20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  200 мм, а  опште  канализације  250 мм. 
Трасе  опідте  и  фекалне  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоње  прописана  

одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 
Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  

инфраструктуреје  0,7-1 гп, а  вертикално  0,5 м. 
Није  дозвоњено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темења  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонеnропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања . 
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Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 м, мерено  од  горње  
ивице  цеви  (уз  исnуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
приклучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160 до  200 DN, a макимално  50,0 м. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  поврпіина  нре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  оппітег  типа  Града  Новог  Сада  
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову ! 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  30 IІѕ/ha, при  прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  
усвојити  120 1/ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отпадне  воде  морају  задовоњити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Слу)кбени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 17/93, 3/94 10/01 и  47/06 др! одлука). Уколико  исте  не  
задоволавају  наведене  услове , морају  имати  одговарајући  предтретман , 

Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  cnoja ca мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  nіахту . 

Пречник  канализационог  nриклучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  тиnом  објекта, техничким  нормативима , Одлуком  о  
условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  nрикњучење  на  технички  
систем  за  водоснабдсвање  и  технички  систем  канализације . 

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

Прик.њучење  индивидуалних  стамбених  објеката  врши  се  минималним  nречником  DN 
160 мм, а  колективних  стамбених  и  већих  пословних  минималним  прсчииком  DN 200 мм. 

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

могу  се  приклучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отnадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуnітања  
у  канализацију . 

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

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канали-
зациони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења, преnумпавањем . 
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Код  решавања  одвода  употрсб.њених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуіптање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

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

Санитарно-фекалне  отпаднс  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу , уз  поілтовање  услова  и  сатласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

Технолошке  воде  се  могу  испуњтати  у  јавну  канализацију , 3ависно  од  потреба, код  
загађивача  предвидети  изтрадњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода, 
тако  да  њихов  квалитет  задовојЂава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  у  јавну  
канализацију , а  пре  пречишћавања  на  ппОВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  смисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  јјј , Табела  1. 

Извођење  прик.њучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надле-
жности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

&3.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  прик.њучка  
који  се  састоји  од  прик.њучног  вода, кабловске  прик.њучне  кутије  (КПК) и  ормана  мерног  
места  (ОММ)! Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  
улици, или  директно  из  трансформаторскс  станице! Прик.њучење  надограђених  делова  
објеката  рењити  са  постојећег  прикњучног  вода  или, у  случају  недостатка  капацитета , 
изградњом  новог  вода  у  траси  постојећег . детањније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  
прикњучног  вода  и  положај  КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  
д.о!о.Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  за  приклучење  ііa гасовод iіу  мрежу  

Прик.њучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојсће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  всћим  количинама  топлотне  енсргије  снабдсвањс  решити  nрикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  сопствснс  мерно-регулационе  гасне  станице . 
детањније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  приілучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  телекомуникациони  систсм  рсшити  изградњом  прикњучка  
(подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  nроводника ) од  постојеће  или  планиране  уличне  
мреже  до  nриступачног  места  на  фасади  објекта  у  коме  ће  бити  смештен  типски  
тслекомуникациони  орман! детањнијс  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
опсратера . 



37 

Прикњучак  на  заједнички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног  
оператера! 

Прикјвучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  и  заједнички  антенски  систем  
извести  према  условима  локалног  дистрибутера : 

- да  минимално  растојање  планираних  објеката , пратеће  инфраструктуре  и  
инсталација , од  било  ког  дела  стубе  далековода  буде  10 м, као  и  у  случају  пада  
дрвета, 

- евентуални  хидранти  морају  бити  поставњени  на  растојању  већем  од  35 м  од  
осе  далековода . 

8.4. Носебна  правила  за  опремање  простора  инфраструwгуром  

Приликом  израде  техничке  документације  за  линијске  инфраструктурне  објекте  
(саобраћајне  површине) и  комуналну  инфраструктуру  могућа  су  мања  одступања  од  
планираног  решења  приказаног  на  графичким  приказима, 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.)! Сва  одступања  од  планског  решења  морају  бити  у  
складу  са  законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област. 

Уколико  се  пројектним  задатком  то  захтева, инсталације  се  могу  поставњати  у  
заједнички  подземни  канал /коридор  ради  лакше  експлоатације  и  одржавања! 

8.5. Услови  за  урсђење  зслених  површина  

Коришћење  зелених  површина  у  оваквој  болничкој  установи  је  интензивније  и  
одвија  се  у  виду  одмора, сунчања  и  лечења  на  чистом  ваздуху  у  зеленилу . Зелене  
површине  треба  да  заузимају  70 % целокупне  површине  болничког  комплекса, 20 % 
саобраћајнице  и  манипулативне  површине, а  осталих  10 % грађевине . 

Обавено  задржати  постојећу  нивелацију  терена, уз  евентуалне  измене  нивоа  
уколико  оне  неће  имати  негативан  утицај  на  заштићено  природно  добро. 

При  избору  бињног  материјала , осим  уобичајеног  правила  (употреба  аутохтоне  
вегетације  и  бињака  отпорних  на  услове  средине), треба  се  трудити  да  у  избор  буду  
укњучене  и  бињке  са  посебним  санитарним  деловањем . Поред  аутохтоних , планира  се  и  
садња  алохтоних  врста  које  немају  инвазиван  караткер  и  егзота , и  то  у  виду  солитера  и  
мањих  групација. 

Обавезно  је  задржавање  четинарских  масива  због  санитарног  ефекта  који  је  
значајан  и  у  зимском  периоду . Постојећа  вредна  стара  стабла  могућеје  санирати  методом  
дендрохирургије . 

Постојеће  пешачке  стазе  у  оквиру  комплекса  обновити  уколико  је  то  потребно  и  
прилагодити  корисницима  простора, уз  поштовање  правила  универзалног  дизајна  (дизајн  
за  све). 

дрвеће  у  оквиру  паркинг-простора  садити  иза  сваког  четвртог  паркинг-места  или  
на  растојању  од  10 м, уколико  се  оно  сади  у  зеленим  тракама  уз  паркинге . 
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9. услови  зл  НЕСМЕТАНО  КРЕТАЊЕ  И  пРиСТуп  ОСОБАМА  СА  
ИНВАЛИДИТЕТОМ , ДЕЦИ  И  СТАРИМ  ОСОБАМА  

Приликом  израде  урбанистичких  услова  за  изтрадњу  објеката  у  комплексу  
Института  у  Сремској  Каменици , као  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. 

10. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЋУЈЕ  ИЗРАДА  АРХИТЕКТОНСКОГ  
КОНКУРСА  

3а  планиране  болничке  објекте  препоручује  се  спровођење  архитектонског  конкурса . 

11. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОНРЕМЈБЕНОСТИ  

У  цињу  обезбеђења  одговарајућих  саобраћајних  и  инфраструктурних  услова  за  
реализацију  планираних  садржаја  потребно  је  обезбедити  nриступ  јавној  саобраћајној  
површини , којаје  изграђена  или  Планом  предвиђена  за  изградњу . 

Потребан  степен  комуналне  опремњености  подразумева  решење  у  снабдевању  
водом, одвођењу  отпадних  вода  и  снабдевању  електричном  и  топлотном  енергијом . 

Комунално  опремање  ће  се  обезбедити  прикњучењем  на  изграђену  или  планирану  
водоводну, канализациону , електроенергетску  и  термоенергетску  мрежу. 

12. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доношење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  рејнења  о  одобрењу  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  важећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  llлана  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Положај  у  Генералном  плану А4 

1 .2. Извод  из  План  генералне  регулације  Мишелука  са  Рибњаком АЗ  

2. План  намене  земњишта, регулације , нивелације  и  саобраћаја 1:1000 

3. План  регулације  површинајавне  намене   1:1000 
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4. Планводнеинфраструктуре    1:1000 

5. План  енергетске  инфраструктурс  и  електронских  комуникадија   1 : 1000 

б. Гјланзеленила  1:1000 

7. Синхрон  план  инфраструктуре  са  зеленилом  1:1000 

- Карактеристични  профили  саобраћајница   1:100 и  1:200. 

План  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици, садржи  
текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  
приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  
Града  Новог  Сада. 

Поједан  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  НоЕи  Сад. 

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

План  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  доступан  је  
на  увидјавности  у  згради  Скупцітине  Града  Новог  Сада)  Жарка  3рењанина  број  2, и  гіутем  
интернет  страна  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  да  важи  у  целости  План  детањне  
регулације  комплекса  института  у  Сремској  Каменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 1/08 и  31/19). 

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

Законом  о  заштити  ЖИВОТНС  средине  ( Службени  гласннк  РС , бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др.закон , 72109-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и  95/18-др.закон) угврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоугіраве , у  оквиру  својих  
гірава  и  ду?І(Ности , одређује  врсте  планова  за  које  сс  израђује  стратешка  Іхроцена  утицаја  
па  животну  средину. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  одлуку  о  одређивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  nроцена  утвцаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  І-Іовог  Сада , број  48/09), којом  је  гтредвиђено  да  се  за  гіланове  
детањне  регулације  којима  се  обухватају  простори  заштићених  природних  добара  
израђује  стратешка  процена. 

Одлуком  о  изради  плана  детајњне  регулације  комгілекса  Инститyга  у  Сремској  
Каменици  (,,Службепи  лист  Града  Новог  Сада , број  28/21) чији  је  саставни  део  Регпење  
о  приступању  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  детаЈЂне  регулације  комплекса  
Инститyга  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, број  V-35-3О3/21 од  13. априла  
202 1. године, које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  гіослове , 
утврђенаје  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину! 

Овим  репіењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процеnе  утицаја  
плана  деталие  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  ј(аменици  на  ЖИВОТН  
средину, као  и  да  ће  Извеіптај  о  стратешкој  процени  yгицаја  плана  на  животну  средину  
бити  изложен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  плана. 

Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  
средину  у  цију  утврј)ивања  смерница  за  заnітиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заштита  жнвотне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно -функционалној  организацији . 

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

Извештај  о  стратешкој  процеј-ји  утицаја  плана  детаЈЂне  регулације  комплекса  
Инститyга  у  Сремској  Каменици  на  ?КИВОТН  средину  (у  дањем  тексту : Извештај ) 
урађен  је  у  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Слу?кбени  гласник  РС  бр. 135/04 и  88/10). 
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7. МЕРЕ  И  УсЛОВи  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОдА  И  ДРУГИХ  
НЕСРЕЋА  

8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
8. 1. Правила  за  формирање  грађевинских  парцела  
8.2. Правила  уређења  и  грађења  за  реапизацију  планираних  намена  

8.2. 1. Услови  за  изградњу  на  nовршинама  јавне  намене  
8.2.2. Услови  за  изградњу  на  повргпинама  осталих  намена  

8.3. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
8.3. 1. Услови  за  грађење  саобраћајних  површина  
8.3.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  
8.3.3. Правила  за  уређење  енергетске  ИІ{фраструктуре  

8.4. Посебна  nравила  за  опремање  простора  инфраструктуром  

8.5. Услови  за  уређење  зелених  површина  

8.6. Услови  за  несметано  кретање  и  пристујі  особама  са  инвалидитетом  деци  и  
старим  особама  

9. ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  СЕ  УТВРЂУЈЕ  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  И  
АРХИТЕКТОНСКОГ  И/ИЛИ  УРБАНИСТИЧКОГ  КОНКУРСА  
10. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

1 1 .ПРИМЕНА  ПЛАНА  
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Локације  објеката  уникатних  садржаја  (Високоспецијализованих  институција  
науке, здравства, културе  и  слично), Генералним  планом  дефинисане  су  као  
специјализовани  центри  и  посвећује  им  се  посебна  пажња  при  одређивању  локације  и  
обезбеђивању  одговарајућих  просторних  услова  за  рад  и  развој . Због  комплексности  
рада  и  специфичних  захтева  у  простору, ове  институције  развијаће  се  у  посебним  
специјализованим  центрима. Институт  у  Сремској  Каменици  је  једна  од  институција  
јавних  служби  које  су  од  значаја  за  становнике  функционалног  подручја  Града  Новог  
Сада, као  и  од  посебног  значаја  за  развој  самог  Града. 

При  утврђивању  намене  простора  за  објекте  и  површине  од  општег  интереса, 
Генералним  планом  се  комплекс  института  у  Сремској  Каменици  задржава  на  
постојећој  локацији, на  комплексу  у  оквиру  кога  је  заштићени  парк. На  комплексу  
института  планира  се  повећање  капацитета  за  специјалистичку  болницу  са  још  1.200 
постејЂа. 

Генералним  планом  је  за  специјализоване  центре  дефинисано  следеће : 
Іспецијализовани  центри  су  просторно  - функционалне  целине  у  оквиру  којих  су  
смештене  службе, односно  делатности  чији  је  значај  по  правилу  шири  од  
,,Сви  простори  на  којима  се  формирају  специјализовани  центри  имају  статус  јавних  
површина, а  већинаје  од  општег  интереса. 

Специјализовани  центри  ће  се  развијати  у  оісвиру  постојећих  и  Генералним  
планом  Ітредвиђених  комплекса  и  у  складу  са  nрограмима  развоја  појединих  области . 
Просторно  дефинисање  специјализованих  центара  омогућава  развој  потребних  
програмских  садржаја  који  ће  допринети  јачању  централитета  града  у  целини. Њихов  
развој  ће  бити  подржан  одговарајућим  мерама, како  локалног, тако  и  покрајинског  и  
републичког  нивоа, програмски  усмерен  и  iсонтролисан  и  садржајно  одређен  сходно  
улози  Новог  Сада  као  макрорегионалног  центра. 

Становање, по  правилу, није  садржај  специјализованих  центара  (изузев  ако  је  
предвиђено  регулационим  планом). 

У  комплексима  специјализованих  центара  морају  се  решити  потребе  у  
мирујућем  саобраћају . 

На  планираним  комплексима  специјализованих  центара  по  правилу  се  не  
дозвоњава  изградња  привремених  објеката. 

План  генералие  регулације  

Планом  генералне  регулације  издвојена  је  просторна  целина  Комплекс  
института  у  Сремској  Каменици . 

Као  специјализовани  центар  овај  комплекс  спада  у  категорију  приоритених  
урбанистичких  целина. Овим  планом  задржава  се  намена  и  статус  комплекса, односно  
обезбеђују  просторни  услови  за  несметано  функционисање  и  развој  у  оісвиру  
дефинисане  локације . 

дефинисана  су  усмеравајућа  правила  за  уређење  и  грађење. 

,,Комплекс  института  у  Сремској  Каменици  је  специјализовани  центар, намењен  
искњучиво  развоју  здравствене  делатности  (у  оквиру  које  се  развијају  и  образовна  и  
научна  делатност). друга  намена, осим  раније  изграђених  стамбених  објеката  који  се  
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Планом  се  утврђују  мере  заштите  прироДних  добара! 

На  простору  регионалног  парка  (споменика  природе) Парк  института, 
спроводе  се  мере  на  оснопу  Одлуке  о  заштити. Планска  документација  за  простор  
регионалног  јЈарка  радиће  се  у  складу  са  условима  надлежног  завода  за  заштиту  
природе. 

2.3. Концепција  планског  решења  

Скоро  цео  простор  у  обухвату  Плана  намењен  је  комплексу  Института  у  
Сремској  Каменици . Унутар  комплекса  института  налази  се  неколико  стамбених  
објеката  под  којима  се  издвајају  парцеле  у  намени  становања. Део  простора  уз  западну  
границу  обухвата  намењује  сејавној  саобраћајној  површини . 

Концепција  просторног  уређења  комплекса  Института  у  Сремској  Камении  у  
највећој  мери  се  ослања  на  постојећу  планску  документацију . 

3адржавају  се  сви  постојећи  болнички , административни  и  економски  објекти  у  
комплексу , уз  могућност  одређеног  повећања  корисне  површине, и  планирају  се  
ограничене  површине  за  нову  изградњу, уз  минимални  угицај  на  заштићено  подручје  - 
Парк  институга . Нови  болнички  објекат  планира  се  на  простору  западно  од  главне  
зграде. Источно  од  објекта  магнетне  резонанце  планира  се  ,,pet ѕcan центар, чија  
изградња  је  у  току! Планира  се  могућност  замене  административне  зграде  (објекат  број  
3) и  изградње  болничког  објекта  за  потребе  поликлиничког  лечења  и  администрације . 
Максимална  спратност  главних  болничких  објеката  је  до  П+5, а  пратећих  до  П+2. 

Концепт  саобраћајног  решења  се  задр)кава. Паркирање  се  концентрише  на  две  
позиције, на  већ  формираним  поврхпинама , уз  могућност  повећања  капацитета  
изградњом  спратних  гаража, спратности  до  Су+П+2. 

Објекти  техничког  блока, који  су  издвојени  у  западном  делу  комплекса , се  
задржавају. Уз  ову  зону  планира  се  изградња  објекта  за  потребе  архиве  сва  три  
института  на  комплексу . Спратност  објекатаје  до  Су+П+1. 

Постојећи  објекти  за  становање  задржавају  се  без  промене, у  постојећим  
габаритима . 

Простор  заштићеног  парка, који  се  простире  у  ширем  окружењу  објеката  
Института, максимално  се  штити  и  планира  се  његово  одржавање  и  дае  уређење. Парк  
представа  једну  од  основних  карактеристика  овог  простора  и  има  додатну  
здравствену  улогу. Из  тог  разлога  предвиђа  се  унапређење  могућности  коришћења  
природних  бенефита  од  стране  кориснитса  и  посетилаца . 

Hу!иеричіси  појсазатеи  

Билапс  поврхнина  

Површина  грађевинсісог  подручја  бруто  - 36,92 ћа. 

Површина  грађевинског  подручја  нето  - 35,19 ћа. 
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Број  паркинг  - места: 

- само  на  отвореним  паркинзима  (док  се  не  изграде  спратне  гараже) 

- са  изграђеном  већом  гаражом  

808 

1 .093 

- са  изграђене  обе  гараже  1.423 

Број  постења  (укупно, на  сва  три  института ): 

постој  еће  700 

у  односу  на  планирану  површину, могуће  обезбедитијош  око  220 

Урбанистички  показатејБи  по  намеиама  

Табела: Комплекс  института  

Степен  заузетости  - ИЗ  7,5 % 

Индекс  изграђености  - ИИ  0,28 

Табелаг  Становање  

Број  станова  48 

Број  становника  94 

Просечна  величина  стана  33,3 пі2 

м2 стана  по  становнику  17 

2.4. Караістсрпстикс  животне  средине  и  разматрана  питања  и  прОблемјј  из  
области  заштите  животне  срсдине  у  плаиу  

Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друпітвеног  контекста , 
односно  укупне  социјалне, привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животт-је  средине  у  друге  секторсЈ(е  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цињева  ОдржгаЗОГ  развоја . 

У  току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  
животне  средине  и  предложена  су  адекватна  решења  која  ће  регулисати  или  пак  
ублажити  постојање  истих : 
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2.6. Резултати  ПСТХОдВИХ  консултација  са  заинтересованим  оргаіима  и  
оргаііизацијама  

За  потребс  израде  Плана  услове  су  доставиле  следеће  институције  и  предузећа : 
- Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе: Управа  за  

гінфраструктуру ; 

Јаізно  предузеће  Пошта  Србије ; 

- Министарство  у!іутрашњих  послова, СеІ(тор  за  ванредне  ситуације, Управа  за  
ванредне  ситуације  у  Новом  Саду; 

- Електромрежа  Србиј  е  а.д; 

Телеком  Србија, Предузеће  за  телекомуникације  а.д.; 

Јавно  комунално  предузеће  Градско  зеленило , Нови  Сад; 

Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада; 

Јавно  предузеће  !!Емисиона  техника  и  везе  Београд; 

Јавно  комунално  предузеће  1 Информатика  Нови  Сад; 

- Јавно  комунално  предузеће  Чистоћа  Нови  Сад; 

Покрајинсг(и  завод  за  заштиту  природе, 

,,Нови  Сад-Гас , д.о.о., 

- ЈП  

Електродистрибуција  Србије , д.о.о. Београд . 

. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛHТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  НА  
ПОДРУЧЈУ  ПЛАHА  

3.1. Природне  карактсріістпке  

3.1.1. Литолошка  класификација  и  погодност  терена  за  изградњу  

На  основу  uнжењерско -геолошке  карте, на  простору  у  обухвату  Плана, 
заступ.њен  је  терен  погодан  за  градњу  (оријентацuој{о  дозвојено  оптерећење  износи  
2,5-2,0 kg/см2; могућа  је  градња  свих  врста  објеката  изузев  [госебно  осетјивих  
конструкција ). 

Литолошку  І(ласификацију  предметног  простора  чини  непромењен  лес. 
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Појава  1 типіине  значајна  је  посебно  у  хладном  периоду  године  због  појаве  Тзв. 
језера  хладног  ваздуха 1 , који  стационира  у  условима  без  ветра, стварајући  појаву  
веома  ниских  температура . Јачина  ветра  је  између  0,98 Боф  (0,8 1 - 1,3 1 m!ѕ). 

3.1.5. Заштићена  природна  добра  

На  простору  у  обухвату  Плана  налази  се  заштићено  подручје  СП  ,,Парк  
института  у  Сремској  Каменици  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр!  71/2016), у  
режиму  заштите  ІІЈ  степена  и  запітитна  зона  Националног  парка  ,,Фрушка  гора  који  је  
заштићен  Законом  о  националним  парковима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 84/2015 и  
95/2018 др. зај(он). Према  Одлуци  о  праглашењу  Споменика  природе  ,,Гјарк  института  
у  Сремској  Каменици  заштићеним  подручјем , заштићено  подручје  обухвата  
катастарске  парцеле  бр. 5220/1 део  и  5220/2 КО  Сремска  І(аменица. 

3.1.6. Зеленило  постојеће  стање  всгетације  
Парк  института  по  свом  поло?кају, орографском  изгледу, просторном  уређењу, 

композиционом  и  дендролошком  саставу, представња  посебну  вредност, а  одликује  се  
низом  опnіте  корисних  функција . 

Целокупан  парковски  простор  комплекса  института  у  Сремској  Ј(аменици  
организован  је  у  пејзажном  стилу, при  чему  се  јасно  разликују  две  целине: мањи  
партерни  део  парка  који  се  налази  око  главне  зграде  болнице  и  помоћних  зграда, и  већи  
део  на  коме  су  заступњени  масиви  и  групе  високих  стабала  четинара  и  лишћара, који  су  
испресецани  пространим  травњацима . 

Евидентирано  је  9 1 69 квалитетних  листопадних  и  четинарских  стабала. 
Заступњене  су  врсте: бор, кедар, бреза, псеудоцуга , јасен, липа, јавор, смрека, јела, 
храст, лириодендрон , буква, леска, кестен, колквиција , платан, гинко, секвоја, 
хамаципарис , метасеквоја , либокедар , криптомерија , црвенолисна  шњива, птелеа, 
клека, чемпрес, сорбус  и  пауловнија . 

3.2. Створене  карактериетике  

3.2.1. Заштићена  културна  добра  
На  простору  у  обухвату  Плана  нема  регистроваііих  заштићених  културних  

добара, добара  под  претходном  заштитом , нити  података  о  локалитетима  са  
археолошким  садржајем . 

Уколико  се  при  извођењу  земњаних  радова  за  изградњу  нових  објеката  или  
инфраструктуре  наиђе  на  археолошко  налазипјте  или  предмете, обавезно  је  одмах  
зауставити  радове, оставити  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  обавестити  
надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе. 
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Атмосферске  воде  се  делом  упијају  у  Тло, а  делом  се  гравитациоио  сливају  ка  
Роковом  потоку  и  реци  дунав. 

Постојећи  Начин  одвођења  атмосферских  вода  није  задовоњавајући . 

3.3.3. Енергетска  инфраструктура  

3.3.3.1. Снабдевање  електричном  сііергијом  
Ово  подручје  се  снабдева  из  траі{сформаторске  станице  (ТС) 110/20 kV Нови  

Сад  б-Мишелук , средњенапонске  20 ку  и  10 kV мреже, дистрибутивних  и  сопствених  
ТС  20(10)10,4 kV u нисконапонске  мреже . део  подручја  је  покривен  
електроенергетском  мрежом, а  постојећа  мрежа  задовоњава  све  услове  за  квалитетно  и  
поуздано  снабдевање  електричном  енергијом . 

3.3.3.2. Снабдевање  топлотном  енергијом  
Ово  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  гасификационог  

система. Основни  објекат  за  снабдевање  је  мерно-регулациона  гасна  станица  (МРС) 
,,Институт  која  преко  гасоводне  мреже  притиска  до  16 bar u сопствених  мерно-
регулационих  станица  (МРС) снабдева  постојеће  коМплексе . 

Снабдевање  се  одвија  несметано  и  уз  поштовање  свих  безбедоносних  услова  
које  важе  за  врсту  инсталације  која  се  односи  на  цеви  под  притиском . 

3.3.3.3. Електронске  комуникацие  

Електронска  комуникациона  инфраструктура  на  подручју  је  заступњена  преко  
телекомуникацоне  мреже, мреже  оптичке  комуникационе  инфраструктуре  и  антенских  
система  електронских  комуникација . Постојећа  мрежа  задовоњава  потребе  садашњих  
корисника  простора. 

На  катастарској  парцели  број  5220/1, К.О. Сремска  Каменица, Град  Нови  Сад, на  
постојећем  димњаку  у  кругу  Института  Сремска  ј(аменица  налазе  се  поставњени  
антенски  ситеми  базних  станица  оператера: 

-Телеком  (2012 год.), 

-Теленор  (2011. год), 

-ВИП  - сада  АI (2016 год.). 

3.4.Мониторипг  животне  среднне  

На  основу  доступних  података, закњучује  се  да  на  простору  у  обухвату  плана  
није  успоставњен  МОНИТОИНГ  животне  средине. 
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4.2. Посебііи  цињеви  

Посебни  цињеви  стратешке  процене  представњају  разраду  општих  цињева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  опнггих  цињева  стратеnіке  процене, дефинисаних  
плансјсих  поставки  и  концепција . 

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

Посебни  цињеви  стратешке  процене  утицаја  Плана  деталне  регулације  
комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  су: 

- очување  еколошког  капацитета  простора  и  побоњніање  Ісвалитета  животне  
средине, 

- Максимално  могуће  смањење  свих  активности  које  имају  негативне  ефекте  на  
природни  систем, 

- утврђивање  конкретних  мера, услова  и  режима  заштите  животне  средине, 
- заштита  СП  ,,Парка  института  у  Сремској  
- поштовање  мера  заштите  за  заштитну  зону  Националног  парка  ,,Фрушка  

смањење  аерозагађења  и  нивоа  буке, 
- адекватно  збрињавање  отпадних  вода, 

заштита  земњишта, 
- заштита  квалитетне  вегетације , 
- безбедно  депоновање  комуналног , медицинског, фармацеутског  и  др. врста  

отпада. 

4.3. Избор  индикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цињева, врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
средину. Индикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцењивање  ппанских  решења  са  
становитлта  могућих  штета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповоњне  утицаје  
треба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  идентификовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сагледавање  последица . Они  су  средство  за  праћење  извесне  променњиве  вредности  у  
прошлости  и  садашњости , а  неопходни  су  као  улазни  подаци  за  планирање. 

да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  іcao инструмент  за  
компарацију , неопходан  је  усаглашен  систсм  праћења  који  подразумева : 

јединствене  показатење , 

јединице  мерења, 

метод  мерења, 

- иериод  праћења , 

начин  обраде  података, 
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ограничавајући  се  у  ТоМ  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефекте  доношења  или  
недонопіења  nлана. 

Приказ  Варијанте  І  - нсусваањс  nnaiіa  

Плански  документ  представња  основни  инструмент  управњања  простором . 
Непостојање  Плана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  његово  кориідћење  уз  обавезне  мере  заштите  и  унапређења  
животне  средине , прописане  Стратењком  проценом  утицаја  HnaLra на  животну  средину. 

Прихватањем  Варијанте  ј  задржало  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
подразумева : 

- недовоњан  капацитет  објеката  здравствене  заштите, 

недовоњан  капацитет  паркипг  места  унутар  комплекса  института , 

- непостојање  мониторинга  чиниоца  животне  средине. 

і-Іеусвајање  Плана, може  за  последицу  имати : 

недостатак  мера  и  инстумената  за  управњање  простором  на  еколошки  
прихватњив  и  одржив  начин, 

- непоштовање  општих  и  посебних  смерјјица  и  мера  заштите  ?т(ивотне  
средине. 

Приказ  Варијапте  ТТ  - усвајање  и  имплементирање  плана  
Прихватањем  Варијанте  јј  створили  би  се  услови  за  побоњшање  квалитета  ?і(ИВОТ  

грађана , уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  животне  средине  прописаних  
Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја . Смањење  негативних  утицаја  на  природни  
систем  усвајањем  Плана, оствариће  се  мерама  које  подразумевају  очување  постојеће  
квалитетне  вегетације  у  што  Еећој  мери, допуну  вегетације  партерном  и  декоративном  
високом  вегетацијом  уз  нове  објекте, озелењавањем  паркинг  простора  високим  дрвећем  
са  широким  крошњама. На  тај  пачин  ће  се  смањити  аерозагађење  предметног  простора  
као  и  смањење  нивоа  буке, која  потиче  од  саобраћаја  

Усвајање  Плана  представња  варијај{ту  којом  се  стварају  услови  за: 

- очување  еі(олошког  каnацитета  простора  и  nобоњшање  квалитета  животне  
средине, 

- максимално  могуће  смањење  свих  активности  које  имају  негативне  ефекте  на  
природни  систем , 

утврђивање  копкретних  мера, услова  и  режима  заштите  животне  средине, 

заштиту  СП  ,,Парка  института  у  Сремској  
- поштовање  мера  заштите  за  заштитну  зону  Националног  парка  ,,Фрушка  гора , 

заштиту  квалитетне  вегетације  јја  простору  парка, 

смањење  аерозагађења  и  нивоа  буке, 

пречишћавање  отпадних  вода, 
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Табела  1: Критеријуми  за  оцењивање  величине  утицаја  
Величина  утицаја  Ознака  Опис  

Критичан  Јакнегативанугицај  
Већи  Већи  негативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  негативан  угицај  
Нема  угицаја /нејасан  
угицај  

О  Нема  утицаја, нема  података  

Позитиван  +i Мањи  позитиван  утицај  
Поволан  Већи  позитиван  утицај  
Врло  повоњан  Јак  позитиван  утицај  

Табела  2: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Размере  утицаја  Ознака  Опис  
Регионални  Могућ  утицај  у  простору  регије  
Општински  

- 
Могућ  утицај  у  простору  општине  

Градски  --- Могућ  утицај  у  подручју  града  
Локални  . Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  града  

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

Табела  З: Скала  за  процену  вероватноће  утицаја  
Вероватноћа  Ознака  Опис  
100% Утицај  известан  
Bunіe од  50% Утицај  вероватан  
Мање  од  5О% М  Утицај  могућ  
Мање  од  1% Н  Утицај  није  вероватан  

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

Табела  4: Време  трајања  утицаја  

На  основу  Јсритеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  
планских  решења  на  цињеве  стратешке  процене  врњи  се  евалуација  значаја  
идентификованих  утицаја  за  остваривање  цињева  стратешке  процене  утицаја . 
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3• Заштита  
землишта  

-2 -2 +2 +2 +з  

9 Заштита  
квалитетне  
вегетације  

-1 -1 +3 +3 О  

10. Безбедно  
депоновање  
комуналног, 
медицинског , 
ф  армацеутског  и  
др. врста  отпада  

0 0 +2 О  +3 

Табела  7; Процена  просторних  размера  утицаја  планских  решсња  на  животну  средину  

Цил3евиСГW 1 2 3 4 5 

І • Очување  
екологдког  
капацитета  
простора  и  
побоЈЂшање  
квалитета  

?кивотне  средине  

л  л  г  л  л  

2. Максимално  
моіуће  смањење  
спих  активности  

које  имају  
негативне  ефекте  
на  природни  

систем  

л  л  л  л  л  

3 Утврђивање  
конкретних  мера, 
услова  и  режима  
заштите  животне  

средине  

Л  Л  Л  

4. заштитаСП  
,,Парка  института  

у  Сремској  
Каменици  

Л  Л  Г  Л  Л  

5• поштонањемера  
запітите  за  

заuпитну  зону  
Националног  
парка  ,,Фрујдка  

гора , 

Л  Л  Л  

6.  Смањење  
аерозагађења  и  
нивоа  буке  

Л  Л  Л  Л  

7.  Адекватно  
збрињавање  
отпадних  вода  
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8 Зајнтита  
земњишта  

И  И  И  В  И ; 

9 3аштита  
квалитетне  
вегетације  

И  И  И  И  

10. Безбедио  
депоновање  
комунал  ног, 
медицинског, 

фармацеутског  и  
др. врста  отпада  

и  и  

Табела  9: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

ЦињевиСПУ  1 2 3 4 5 

Очување  
еколошког  
капацитета  
простора  и  
побојЂшање  
квалитета  

животне  средине  

П  П  д  д  д  

2. Максимално  
мотуће  смањење  
свих  активности  

које  имају  
негативне  ефекте  

на  природви  
систем  

п  п  д  д  д  

3• Утврђивање  
конкретиих  мера, 
услова  и  режима  
заштите  животне  

средине  

д  д  д  

4.  заштитаСП  
,,Парка  института  

у  Сремској  
Каменици  

д  д  д  д  д  

5.  поштовање  мера  
заштите  за  

заLптитну  зону  
Национајгног  
парка  ,,Фрушка  

д  д  д  

б. Смањење  
аерозагађења  и  
нивоа  буке  

п  д  д  д  

7• Адекватно  
збрињавање  

отпадних  нода  
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5.5. Процсна  утицаја  плапираних  активиости  иа  животну  срсдиНу  

Процена  карактеристичних  утицаја  за  плавско  подручје, извршена  је  на  основу  
карактеристика  и  структуре  садр)каја, намене  и  функције  простора , као  и  ириродних  
карактеристика  подручј  а. 

5.5.1. Ваздух  

Плапске  активности  неће  имати  значајније  негативне  ефекте  на  квалитет  
ваздуха. 

Заіптита  СП  ,,Парка  института  у  Сремској очување  зелепих  површина , 

као  и  побоњшање  система  управњања  отпадом, допривеће  смањењу  аерозагађења  
простора  у  обухвату  Плана. 

Мањи  негативни  ефекти  на  квалитет  ваздуха  могу  се  јавити  приликом  изградње  
нових  објеката  у  функцији  здравствене  заштите  и  приликом  извођења  радова  на  
изградњи  спратне  гара)ке. Ови  утицаји  су  привременог  карактера  и  престају  након  
извођења  радова. 

5.5.2. Вода  

Све  планске  активности  усмерене  су  на  заштиту  површинских  и  подземних  вода. 

5.5.3. Земњиште  
Очување  квалитета  постојећег  зеленила  и  поболшање  система  управњања  

комуналним , медицинскнм  и  фармацеутским  отпадом  имаће  позитивне  ефекте  на  
квалитет  земњишта. 

Изградња  нових  објеката  и  повећање  капацитета  паркинг  места  изградњом  
спратне  гараже  имаће  І{егативне  ефекте  на  землиідте  у  смислу  заузимања  земњишта  
као  обновњивог  природног  ресурса . 
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техничке  докумснтације  којој  ће  претходити  услови  надлсжј-јог  завода  за  заштиту  
природе . 

5.5.7.2. Водiја  ицфраструктура  

Снабдевањс  ВОДОNI 

Снабдевање  водом  биће  решено  преко  постојеће  водоводне  мреже  Града  Новог  
Сада, са  планираним  проншрењем . 

Унутар  простора  обухваћеног  планом  налази  се  релејна  пумпна  стаЕица  
Институт  која  омогућава  снабдевање  водом  треће  висинске  зоне, у  коју  спада  и  сам  
комплекс  института. 

Постојећа  секундарна  мрежа  унутар  комплекса  института  профилаје  100 rnm u 
150 мм. Она  својим  капацитетом  задово.њава  тренутне  потребе  за  водом  свих  

корисника. 
У  улици  Мајора  Тепића  постоји  примарни  доводник  воде  профила  ® 500 мм  који  

треба  да  повезује  резервоар  Институт  са  резервоаром  Татарско  брдо . 
Планирана  секундарна  водоводна  мрежа  простираће  се  дуж  комплекса  института  

и  биће  профила  ® 1 00 мм  и  задовозњиће  потребе  iсорисника  простора. 
Такође, у  оквиру  комплекса, планира  се  и  изградња  хидрантске  мреже  која  ће  

бити  профила  ® 1 50 mnі, u задовоњити  потребе  противпожарне  заштите. 
Уколико  се  установи  потреба  за  измештањем  постојећих  инсталација  водовода  

због  изградње  нових  објеката, то  је  могуће  урадити  према  условима  ЖП  Водовод  и  
канализација . 

Поло)кај  постојеће  и  планиране  водоводне  мреже  дат  је  на  графичком  приказу  
План  водне  инфраструктуре  у  Р  1: 1000. 

Одвођењс  отпадних  и  атмосферскнх  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосфсрских  вода  вршиће  се  преко  постојеће  
канализационе  мреже, са  планираним  проширењем , у  оквиру  канализационог  слива  
нПетроварадин н  

Постојећа  канализациона  мрежаје  заједничког  типа  са  профилима  од  ® 250 до  ® 
500 мм. 

Планира  се  изградња  канализационе  мреже  отпадних  вода  унутар  јсомплекса  
института, са  профилима  од  ® 300 до  ® 400 мм. 

Планирана  канализациона  мрежа  атмосферских  вода  кретаће  се  од  профила  ® 400 
до  ® 1400 мм. 

Пре  упуштања  атмосферских  вода  у  крајњи  реципијент , Роков  потОк, исте  ће  се  
третирати  на  сепаратору  у.ња, масти  и  суспендованих  материја, а  све  у  цињу  запјтите  

подземних  вода  од  загађења . 
Положај  постојеће  и  планиране  канализационе  мреже  датје  на  графичком  приказу  

11План  водне  инфраструктуре  у  Р  :1000. 
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Мере  и  услови  заштите  животне  средине  спроводиће  се  у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 др.  закон, 43/1 1 УС, 14/16, 76/1 8, 95/1 8 - др. закон  и  95/1 8 - др. закоп), а  све  са  
цињем  заштите  споменика  природе  ,,Парка  института  у  Сремској  

При  изградњи  објеката  на  простору  у  обухвату  Плана, инвеститор  је  обавезан  да  
се, пре  подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе, обрати  надлежном  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  (,,Слу)кбени  гласник  РС  бр. 135/04 н  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), 
односно  у  складу  са  прописима  koju perynuіny ову  област. 

3а  предметни  План, донето  је  Решење  о  израдн  стратешке  процене  утицаја  на  
гсивотну  средину  , број  У-35-303/21, од  13.04.2021. године, на  основу  члана  9. став  1. 
3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  88/10) и  Одлуке  о  одређивању  врсте  планских  докумената  за  које  се  израђује  
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 48/09). 

6.1. Заuітита  ваздуха  
С  обзиром  на  висок  проценат  зеленила  на  предметном  простору  и  на  начин  

снабдевање  топлотном  енергијом  (градски  гасификациони  систем), не  очекује  се  
значајније  аерозагађење  простора  у  обухвату  Плана. 

Главни  загађивач  ваздуха  на  простору  у  обухвату  Плана  јесте  друмски  саобраћај . 
Приликом  кретања  и  паркирања  возила  унутар  комплекса  института, очекују  се  
значајније  емисије  угњенмониксида , угњоводоника  и  азотних  оксида  у  ваздух. 

Приликом  решавања  проблема  недостатка  паркирања  унутар  комплекса  
института, неопходно  је  водити  рачуна  о  nостојећој  квалитетној  вегетацији . 
3адржавањем  постојећег  зеленила, као  и  редовним  одржавањем  постојећег  парка, 
обезбедиће  се  вишеструк  позитиван  утицај  на  животну  средину  (неутрализација  
аерозагађења  и  смањење  нивоа  буке). 

За  ефикасну  заштиту  ваздуха  неопходно  је  успоставити  мониторинг  на  
обухваћеном  подручју. Заштита  ваздуха  ће  се  спроводити  у  складу  са  3аконом  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  (,,Слу?кбени  гласник  
РС

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

6.2. Заштита  земњишта  и  вода  

Како  би  се  спречила  деградација  земњишта  неопходна  је  контрола  параметара , 
која  се  вргли  у  складу  са  Уредбом  о  грани tіним  вредностима  загађујућих , штетних  и  
опасних  материја  у  земњишту  (,,Слу?јсбени  гласник  РС , 

 број  30/18, 64/19), односно  у  
складу  са  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Зауњене  отпадне  воде  са  паркинга  и  осталих  саобраћајних  површина  морају  се  
прихватати  путем  тало)кника, пречистити  на  сепаратору  и  онда  упустити  у  
канализацију . Чврсти  и  течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -
хигиј  енским  захтевима . 
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токсичног  материјала) захтсва  здравствено  безбедно  сакупњање, одлагање  и  санацију, 
односно  репiавање  на  задовоњавајући  начин  са  аспекта  сакупњања, руковања, 
транспорта , депоновања  и  коначног  санирања, у  складу  са  Правилником  о  управњању  
Медицинским  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , број  48/19) и  Правилником  о  начину  и  
поступку  управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Слу)кбени  гласник  РС , 

 број  49/19). 
На  месту  разврставања  опасног  медицинског  отпада  поставња  се  упутство , према  

интерним  процедурама  здравствене  установе , намењено  особЈЂу  које  сакупа  и  
разврстава  отпад, у  складу  са  прописом  којим  се  уређује  категоризација , испитивање  и  
класификација  отпада. 

Инфективни  отпад, као  и  цитотоксични  и  цитостатички  отпад  сс  сакупња  на  
начин  који  спречава  директан  контакт  са  особњем  које  рукује  отпадом  и  не  сме  се  
препакивати  на  месту  настанка . 

Технолошки  процес  санације  медицинског  отпада  подразумева  истовремену  
примену  више  принципа  стерилизације , поставњање  уређаја  за  стерилизацију  и  
минимизацију  медицинског  отпада, обуку  кадрова  и  контролу  рада. 

Постојећи  начин  збрињавања  отпадних  материја  на  Институтује  у  складу  са  свим  
законским  прописима  у  области  управњања  отпадом . 

На  Институту  тренутно  се  отпад  разврстава  на  комунални , папир  картон , 
инфективни  медицински  отпад  и  фармацеутски  отпад. На  свим  организационим  
јединицама  постоје  обележене  канте  у  које  се  одла)ке  одређена  врста  отпада! Такође  
празне  тонер  касете  и  електронски  отпад  се  nредају  на  рециклажу  овлашћеним  
фирмама  са  којима  Институт  има  уговор. 

Што  се  тиче  опасног  инфективног  медицинског  отпада  који  се  одваја  у  жуте  канте  
и  мале  жуте  контејнере  за  оштре  предмете, Институт  има  сопствеј{о  постројење  у  
економском  дворишту  где  се  третира  ова  врста  отпада. Постројење  поседује  аутоклав  
стерилизатор  и  дробилицу! Ради  7 дана  недењно  и  у  њему  се  третира  инфективни  отпад  
са  сва  три  института. Након  извршеног  третмана  у  постројењу  отпад  губи  опасна  
својства, а  након  тога  га  преузима  надлежно  предузеће  за  одношење  отпада  ЈКП  
,,Чистоћа  и  односи  на  депонију. 

Управњање  комуналним , медицинским  и  фармацеутским  отпадом, вршиће  се  по  
истом  (горепоменутом ) принциnу, уз  поштовање  ва?кеће  законске  регулативе  из  ове  
области. 

6.4. Мере  заштите  од  буке  
На  простору  у  обухвату  Плана  доминантан  извор  буке  је  друмски  саобраћај . 

Очувањем  постојеће  вегетације , као  и  коришћењем  одговарајућих  изолационих  
материјала  при  изградњи  нових  објеката, знатно  ће  се  смајБити  нивои  буке. 

Ради  препенције , али  и  заштите  простора  од  прекомерне  буке  потребно  је  
успоставити  одговарајући  мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвоњене  
вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  
животној  средини  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), предузимаће  се  
одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  на  ЖИВОТН  средину. 

У  складу  са  Уредбом  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  
оцењивање  индикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  ?кивотној  
средини  ( Службени  гласник  РС , број  75/10), грапичне  вредности  индикатора  буке  за  
простор  у  обухвату  Плана  износе: 

Табела: Граничне  вредности  индикатора  буке  на  отвореном  nростору  
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- изградња  нових  путева  и  застирање  постојећих  парковсісих  стаза  до  приватних  
објеката  на  Татарском  брду; 

- пуплање  паса; 

- пајење  ватре  на  парковској  површини ; 

-коришћење  парка  за  активну  рекреацију  (спортске  игре  и  сл.), осим  на  
постојећем  спортском  терену; 

- превођење  надземних  инфраструктурних  водова  преко  заштићеног  природног  
добра, или  било  које  врсте  инфраструктурних  објеката  који  би  биолошки  и  
пејзажно  угрозили  занітићено  природно  добро ; 

-измена  конфигурације  терена, осим  за  потребе  изградње  објеі(ата  у  фунісцији  
здравствене  делатности  институга  и  у  функцији  заштите  и  уређења  парка, 

- извођење  нивелационих  и  земњаних  радова, осим  радова  предвиђених  
пројектима  ревитализације , санације  и  изградње  инфраструктурне  Mpe?Іce; 

- одлагање  опасног  и  неопасног  отпада  у  супротности  са  законском  

регулативом . 

Опште  мере  очувања  и  унапређења : 

-редовно  одржавање  парка  спровођењем  мера  неге  и  заштите : 

орезивање  жбуња  и  дрвећа, одржавање  травњака, очување  вртно-

архитектонских  елемената, проредна  сеча, санитарна  сеча, 

дендрохирургија , уклањање  самониклог  подраста  и  корова, 

детерминација  ентомолошких  и  фитопатолошких  узрочника  

болести  и  зајптита  дендрофонда  и  травњака  парка  од  болести  и  

штеточина, примена  биолоіпких  и  биотехничких  средстава , 

npaheіі e обезбеђености  земњишта  минералним  и  органским  

материјама  и  прихрана  бињака, израда  биоеколошке  основе  за  

дрвеће  у  централном  делу  парка, валоризација  масива  

дендрофлоре  у  заштитном  појасу  и  др; 

-коришћење  парка  за  одмор  и  пасивну  рекреацију; 

-коришћење  парка  у  едукативне  сврхе; 

-обавњање  научно-истра?кивачких , образовних , информативно  - 

пропагандних  и  др! активности  која  не  угрожавају  природне  и  

створеі -Іе  вредности ; 

-израда  и  спровођење  пројектне  документације  са  цињем  уређења  

napІ(a; 

-радови  на  реконструкцији  постојећих  објеката; 

-изградња  нових  објеката  у  функцији  развоја  здравствене  

делатности  института ; 
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корисне  поврніине  објеката, у  цињу  побоњшања  услова  рада  здравствених  установа  
које  су  на  њему  лоциране, мањи  број  стабала  треба  уклонити  и  то  према  условима  
надлежног  завода  за  заштиту  природе . 

Постојећу  квалитетну  вегетацију  потребно  је  сачувати  и  заштитити . За  целокупан  
простор  неопходне  су  мере  неге  и  редовно  одржавање. То  подразумева  орезивање , 
прореду  прегустог  склопа, уклањање  подраста, болесних , оштећених  стабала, 
самониклих  и  коровских  бињака. 

Пејзажно  уређење  болничког  комплекса, осим  хигијенсісог  и  естетског, има  и  
психолошки  значај . 

Посебно  треба  обликовати  просторе  где  леже  лакши  болесници  и  они  који  се  
опоравњају  шетајући  током  лечења. Пријатне  шетне  стазе  уредити  између  
деі(оративног, разноликог  дрвећа, жбуња  и  цвећа, које  утиче  изразито  позитивно  на  
укупно  стање  болесника . На  погодним  местима  поставити  удобне  клупе  и  одморишта  и  
обновити  парковски  мобилијар  на  целокупном  простору. 

Око  ііростора  и  објеката, као  што  су: простори  за  одлагање  отпада, одењење  
патологије , капеле, ложионице  и  кухиње, треба  засадити  густо  и  непрозирно  зеленило, 
а  стазе  и  путеве  који  воде  до  њих  одвојити  од  болесника. 

Допуну  вегетације  спровести  партерном  и  декоративном  висоl(ом  вегетацијом  уз  
нове  објекте. Мање  слободне  површине  испред  објеката  уредити  претежно  у  
геометријском  стилу, користећи  декоративни  травнати  партер , обогаћен  цветним  
гредицама, украсним  шибњем  и  фонтанама . 

Високим  дрвећем  широке  крошње  неопходно  је  попунити  све  паркинг  просторе . 
Такође  је  потребна  допуна  и  замена  неісвалитетне  и  болесне  вегетације  у  оквиру  

заuітитног  појаса  (посебно  на  ободним  стрмим  деловима). Треба  користити  како  
листогіадну, тако  и  четинарску  ниску  и  високу  вегетацију . Да  би  се  извршила  допуна  
вегетације , неопходно  је  израдити  идејни  пројекат  и  за  њега  прибавити  сагласност  
надле?Існог  завода  за  заштиту  природе . 

6.8. Запітита  од  акцидената  

Ради  предузимања  мера  за  спречавање  удеса  и  ограничавања  утицаја  тог  удеса, 
потребно  је  поштовати  одредбе  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  
ванредним  ситуацијама  ( тслу?кбени  гласник  PCІ , 87/1 8), где  је  наведено  да  је  
привредно  друштво  и  друго  правіо  лице  дуісно  да  прибави  сагласност  надлежног  
министарства  на  израђен  и  доставњен  План  заштите  од  удеса  у  складу  са  Правилнијсом  
о  врсти  и  ј(оличини  опасних  супставци  на  основу  којих  се  сачињава  План  заштите  од  
удеса  ( Службени  гласник  РС , бр.  34/19). 

Град  І-Іови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  ризика  од  катастрофа , па  је  
неопходно , да  уколико  се  предвиђају  објекти  привредног  друштва  и  другог  ііравног  
лица  које  обавња  активности  у  којима  је  присутна  или  може  бити  присутна  једна  или  
више  опасних  материја  у  прописаним  количинама , које  управња  објектима  специфичне  
делатности  са  аспекта  повишеног  ризиіса  по  живот  и  здравње  њудн  од  несрећа  и  
терористичких  активности , обрати  посебна  пажња  на  опасности  приликом  којих  би  
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Паркираі hе  и  гаражирање  возила  

Препорука  је  да  се  паркинзи  изведу  тзв. ,,псрфорираним  плочама , 
,,префабрикованим  танкостеігим  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, доволне  за  навожење  
возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицања  
воде . Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћај  них  површина. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U,Ѕ4.234:2020 којим  су  
дефинисане  мере  и  начиіј  обележавај-bа  места  за  паркирање  за  различите  врсте  
паркирања . На  местима  где  се  планира  паркирање  са  препустом  (наткрињем ) према  
тротоару, ако  није  предвиђен  зелени  појас, изградити  граничнике . У  оквиру  
паркиралишта , где  је  то  планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  
зеленила  може  се  обезбедитu и  око  планираних  паркинга . 

Такође  је  потребно  извршити  резервацију  паркинга  у  складу  са  Правилником  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама. 

Гараже  за  путничке  аутомобиле  се  могу  пројектовати  као  гара?ке  са  
аутоматизованим  системима  паркирања . Ови  системи  подразумевају  независне, 
напредне  механичко -роботизоване  системе  паркирања  код  којих  је  упаркиравање  и  
испаркuравање  појединачног  возила  аутоматизовано  и  независно  од  осталих  возила  у  
паркинг  систему. 

На  деловима  крова  гараже  на  којима  није  организовано  паркирање , као  и  на  
фасадама  гара?ка, планира  се  одговарајуће  партерно  уређење  и  озелењавање . Последње  
етаже  гараже  могуће  је  наткрити  надстрепіницом  са  фотонапонским  панелuма. 

до  изградње  објеката  гаража  предвиђене  повргпине  се  могу  користити  као  
дефинисана  и  уређена  паркиралишта  са  зеленилом  у  оквиру  ?кардињера, која  се  након  
реализације  гаража  могу  изместити  или  пресадити . 

б 1О. Мере  заuітите  у  области  водие  ипфраструкре  

6.10.1 Спабдевање  ВодоМ  
Предвиђа  се  изградња  водоводне  мреже  и  објеката  у  склопу  водоводног  снстема , 

којом  ће  се  обезбедити  одговарајућ l{ квалитет  и  квантитет  снабдевања  водом  и  висок  
степен  сигурности  функционисања  система  у  периоду  експлоатације , а  са  могућношћу  
дале  надоградње . 

6.10.2. Одвођење  отпадиих  и  атмосферских  вода  
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Ако  је  гілан  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијске  струкtуре, 
стратешка  процена  утицаја  і-іa животну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  
стратеш iсе  процене  утицаја  на  ?ісивотну  средину  іілана  или  програма  виаіег  
хијерархијског  нивоа. 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  
се  обавеза  предузимања  мера  за[птите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  сјсладу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  је  
покретање  поступјса  процене  утицаја  на  животну  средину. 

Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
ци.њем  да  се  прикупе  подаци  и  предвиде  утицаји  иа  здравње  .њуди, флору  и  фауну, 
земњиште, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  Сваком  од  наведених  објеката, као  и  мере  којима  се  штетни  утицаји  могу  
спречити , смањити  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОКУ  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОНИТОРИНГ) 

Успоставњање  система  праћења  компонената  животне  средине, је  део  
Стратешког  определења  у  очувању  изузетНих  природних  и  културно -историјских  
вредности  природНог  добра, уз  одрживо  коришћење  обновњивих  природних  ресурса . 
Због  тога  израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  
система  представња  један  од  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  
мониторинга  на  најбоњи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  
обезбеђују  могућност  адеісватног  и  правовременог  реаговања , кориговања  започетих  
активНости  и  тестирања  исправности  утврђених  програма  заштите  и  развоја. 

Према  члану  69. Закона  о  запітити  )кивотне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43111-УС, 14/16, 76/18-др.затсон, 95/18, 
95/18-др.закон), цињеви  Програма  праћења  стања  животне  средине  су: 

обезбеђење  мониторинга ; 

- дефинисање  садржине  и  начина  Вршен)а  мониториј{га; 

одређивање  овлашћених  организација  за  обавњање  Мопиторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 

- успоставњање  информационог  система  и  дефинисање  начина  доставњања  
података  у  цињу  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  

- увођење  обавезе  изпештавања  о  стању  животне  средине  према  
прописаном  садржају  извештаја  о  стању  животне  средине. 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  
да  обухвате  главне  компоненте  животне  средине : 
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(хомогенизован  узорак), ВРК5 (филтриран  узорак), амонијак, нитрати, уња  
(угњенотетрахлоридни  екстракт), сулфати, сулфиди, хлориди, гвожђе, феноли , 
детергјенти  (као  алкилбензол  сулфонат), натријум, укупни  фосфор, укупни  азот, 
калијум, електропроводњивост  и  беланчевине . 

Подаци  ових  мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стања, а  база  nодатака  за  
прорачуне  пројектовања  система  за  пречиілћавање  отпадних  вода, као  и  за  
информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области. 

Моііитојинг  ваздvха   

Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  процене  аерозагађења  на  основу  мерених  или  
процењених  података  и  добијања  информација  о  загађујућим  материјама , које  
доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  извора  загађења. 

І(онтролу  квалитета  ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  прво  изврши  
идентификација  свих  могуlYих  присутних  полутаната . Након  идентификације  
присутних  полуганата , потребно  је  организовати  систематско  испитивање  квалитета  
ваздука, мерењем  концентрације  присутних  загађујућих  материја . 

Праћење  и  контрола  ваздуха  na nредметном  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
Законом  о  заштити  ваздуха  (Іслужбени  гласник  РС1 , бр. 36/09, 10/13 и  26/21 - 
дрзакон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  
( Службени  гласник  РС , бр.  11/10, 75/10, 63/13) и  др.подзаконским  актима. 

Мониторинг  букс  

Праћење  нивоа  буке  неопходно  је  извршити  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  
буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09, 88/10), Правилником  о  
методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  ( Службени  
гласник  РС , бр.  72/іО) и  др.подзаконским  актима  из  ове  области. 

Мониторинг  отпада  

Мониторинг  отпада  треба  вршити  ради  изналажења  оптималних  варијанти  за  
репјавање  санације  насталог  отпада. 

У  цињу  правилног  управњања  отпадом  неоnходно  је  идентификовати  све  врсте  
отпадних  материја  које  ће  се  генерисати  и  класификовати  према  пореклу  (опасан  отпад, 
комунални  чврст  отјіад, медицински , фармацеутски  отпад  и  др ). Постуnање  са  
отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњаі-њу  отпадом  
( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95(18 - др.закон) и  осталим  

подзаконским  актима. 

Предвиђање  промена  параметара  квалитета  животне  средине  на  подручју  
nnarі a 

На  основу  свих  података, користећи  информациони  систем  заштите  животне  
средине, могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  угврдити  оптималне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 
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- планови  се  заснивају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  мери  поред  
еколошких  обухватају  друштвена  и  економска  питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  ефеј(ата  у  
планском  подручју  нису  примењиве  симулациопе  математичке  методе, 

при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  нарочито  
јавности , због  чега  примењене  методе  и  резултати  процене  морају  бити  разумњиви  
учесницима  процеса  процене. 

Због  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешће  
експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници, матрице, 
мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ѕwoT анализа , делфи  метода, 
оцењивање  еколошког  капацитета , анализа  ланца  узрочно-последичних  веза, гіроцена  
повредивости , процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавњују  се  матрице  којима  се  
испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабраних  варијанти  
(укњучујући  и  ону  да  се  план  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставњањем  
односа  између  цињева  плана, планских  решења  и  цињева  стратешке  процене  са  
одговарајућим  индикаторима . 

У  овој  стратешкој  процени  примењена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  
развијана  и  допуњавана  у  последњих  неколико  година  ] 2 и  која  је  углавном  у  
сагласности  са  новијим  приступима  и  упутствима  за  израду  стратешке  процене  у  
Европској  Унији . 

Општи  методолошки  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  
процене  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

• Дефинисање  садржаја  стратешке  

пDоцене  - ѕсгеепІп  dаза  

дефинисање  обима  стратешке  

процене - ѕсорјг d)аза  

дефинисањеі<Јbучних  (битних ) 

промена  

Стојановић  Б. , Процена  утицаја  на  животну  сред  ву  и  услови  за  заштиту  и  унапређење  животне  
средине, Секторски  прилог  за  ,,Генерапни  план  Приштине , ИАУС, 1996 
Стојановић  Б., Управњање  Жавотном  средином  у  просторном  и  урбанистичком  планирању  - Стање  и  

перспективе , у  монографији  Новији  приступи  и  искуства  у  планирању 1 , ИАУС, 2002, стр  І  І  9- 140 
Стојановић  Б., Н. Спасић, Критички  осврт  на  примену  закона  о  стратенјкој  процени  утицаја  на  животну  

средину  у  просторном  и  урбанистичком  планирању , ИЗГРАДЊА , Бр.1, 2006, стр. 5- ј  
A Ѕource Book on Ѕtrategі c Envі ronmentat Aѕѕeѕѕment ofTІ anѕport Іnfі aѕtructure Planѕ  and Programѕ, 

European Comіnisіon DG TREN, Bruѕѕe!ѕ, October 2005 
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Уочене  тешкоће, значајне  за  квалитетну  процену  стања  )кивотне  средине  и  ток  
процене  утицаја  стратешког  карактера  су: 

непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратешке  процене  
утицаја  на  животну  средину, 

непостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  свих  чинилаца  
животне  срсдине  на  простору  у  обухвату  плана. 

10. ЗАКЈБУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратсшка  процена  утицаја  Плана  деталне  регулације  комплекса  
Инстнтута  у  Срсмској  Каменици  iia животну  средпну  урађена  је  у  поступку  израде  
Плана  деталие  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици , на  основу  
Решења  о  приступању  изради  стратешке  проценс  утицаја  плана  деталне  регулације  
комплекса  Института  у  Сремској  Камсници  на  животну  средину, број  V-35-3О3/21 од  
13. априла  2021. године, које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавњу  и  сагласна  је  са  
претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  
утицаја. 

На  основу  валоризације  простора  и  процењених  утицаја  предложене  су  мере  
којима  се  штетни  утицаји  могу  спречити , смањити  или  отклонити . Мерс  заштите  
животне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  непосредно  окру)кење, на  постојеће  и  
планиране  делатности  и  мере  заштите  животне  средине  које  се  односе  на  укупну  
инфраструктуру . 

На  основу  анализе  постојећих  намена, комуналне  опрсмњености  простора  плана  
и  планираних  активности , процењени  су  утицаји  на  ваздух, земњиіпте, површинске  и  
подземне  воде, и  утврђене  су  мере  заштите. 

Могуће  сколошко  оптерећење  животне  средиnе  зависи  од  рсализације  
планираних  активиости , режима  коришћсња  простора  и  предузимања  планираних  мера, 
као  и  мера  које  ће  се  утврдити  студијама  процене  утицаја  за  делатности  за  којс  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину. 

Планско  решење  усаглашено  јс  са  доставњеним  условима  надлежних  
институција . 

. 
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-Правилник  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  посебног  интереса, врстама  извора , 
начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , бр. 104/09), 

-Закон  о  управњању  отпадом  ( Службени  rnacl{uі( PC!!,  бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-
др.закон), 

-Правилник  о  начипу  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Службени  гласник  PCt!, бр. 92/10), 

-Правилник  о  условима  и  начину  сакупњања , сј(ладиштења  и  третмана  отпада  који  се  
користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  (І tСлу)кбени  гласник  РСІІ , 
бр- 98/10), 

- Правилник  о  управњању  медицинским  отпадом  (,,Слу)ј(бени  гласник  РС , бр- 48/19), 
-Правилник  о  начину  и  поступку  управњања  фармацеутским  отпадом  (,,Службени  
гласник  РС  број  49/19), 

- Правилник  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада tt, бр. 19/11, 7/14), 

- Закон  о  културним  добрима  (Службени  гласник  РС,t, бр - 71/94, 52/1 1 
- др. закон  и  

99/1 1 
- др. закон), 

- Правилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гласник  РС , бр. 72/10). 

12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  

1. Положај  у  Генералном  плану  Града  І-јовог  Сада А4 
2. Аеро-фото  сnимак  1:5000 
4. План  намеІ-је  земњишта, саобраћаја , регулације  и  нивелације  

(извод  из  плана)  ј  :2500 
5 - Инжењерско  - геолошка  карта i : 10000 
6. Гједолопіка  карта  1:10000 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
• ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  

ГРАД  НовИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-953/21 
дана: 21.12.2021. године  
нови  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧHОЈ  КОНТРОЛИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ДЕТАЈБПЕ  РЕГУЛАЦИЖ  КОМПЛЕКСА  ИНСТИТУТА  У  
СРЕМСКОЈ  КАМЕПИЦП  И  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЛАНА  ДЕТАЈБНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА  ИНСТИТУТА  У  СРЕМСКОЈ  
КАМЕНИЦИ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ, ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВГ{И  УВИд  

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  Детагњне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  кивоТну  средину, обавЈвена  је  на  161. седници  која  је  одржана  дана  
21.12.2021. године  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  
2, у  амфитеатру  на  І  спрату , са  почетком  у  9,00 часова . 

161. седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије , Васо  Кресовић , Милан  Ковачевић  и  Иван  Бракочевић , чланови  Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  Комисије  за  планове . 

Седницама  су  присуствовали  и  представници  ЈП  1 Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Градске  угтраве  за  грађевинско  земњигнте  и  инвестиције  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  Јп  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

да  је  Одлука  о  изради  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици , усвојена  на  хуј  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одр?каној  I8.јуна  2021. године  ( Службени  дист  Града  Новог  Сада11  број  28/21) са  Репјењем  о  изради  стратешке  процене  угицаја  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину . 

На  161. седници  одржаној  21.12.2021. године  Комисија  је  разматрала  Нацрт  плана  детањне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извенітај  о  стратепікој  процени  утицаја  јілана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  и  том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  гјлана  припремњен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (11Слу?кбени  гласник  Републике  Србије11, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/1 0 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и  37/19- др.3акон, 
09/20 и 52/21), уз  потребне  корекције . Такође, Комисија  је  констатовала  да  је  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  регулације  комјјлекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  кивотну  средину , сачињен  у  складу  са  чланом  12. Закона  о  стратеіпкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  Републике  Србије 1  бр. 135/04 и  88/10). 



Комисија  сматра  даје  текст  Нацрта  потребно  кориговати  на  следећи  начин: 
- текстуални  део  Нацрта  плана  који  се  односи  на  објекте  који  се  могу  доградити  и  
надоградити  допунити  са  могућношћу  одступања  5% од  основног  габарита  објекта, 
- легенду  графичког  прилогу  број  2 допунити  елементом  који  недостаје  (видиковац). 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе , Нацрт  плана  детањне  
рсгулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  
плана  дета.њне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, могу  се  
упутити  у  дањи  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  
( Службени  гласник  Републике  србијеі i, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/ІО  - УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20 и  52/21). 

Овај  Извештај  је  саставни  део  Записнија  са  161. седнице  Котисије  за  планове  од  21.12.2021. 
ГОДИнС. 

Извештај  доставитн : 
1. ЈП  1УрбаІІи3ам 1  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  зем.њиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5.Архиви  

Секретаіуије  

Јасмина  Лазић, маст.инж.арх. 

Пред (омисиј  е  
в.д. Начелника  

Градске  управс  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  Радоња  Габетић, дипл.инж.арх. 
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РЕПУБЛИК  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
гРАд  ноВи  САд  
СКУПШтиНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
КОмисиЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: V-35-953/21 
дана: 30.06.2022. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  у  нАцРт  ГјЛАНА  ДЕТАЈbНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА  инститУтл  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  дЕТАЈЂНЕ  РЕГУЛАЦПЈЕ  КОМПЛЕКСА  ИнСтиТУтА  У  СРЕМСКОЈ  КАМЕНИЦИ  НА  животпу  СРЕДИНУ  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  1 86. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  27.06.2022. године  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Улица  Жарка  3рењанина  број  2, у  плавој  сали  на  І  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, и  на  1. седници  (нови  сазив) која  је  одржана  30.06.2022 године  са  почетком  у  9,00 часова  у  згради  ЈП 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  великој  сали  на  трећем  спрату, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плала  о  спроВеденом  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детај-њне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици . 

1 86. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, 3оран  Вукадиновић, заменик  председника  Комисије , Васо  Кресовић  и  Милан  Ковачевић  чланови  Комисије . 

1. седници  (нови  сазив) присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Милан  Ковачевић , Иван  Бракочевић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  ітлана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици , усвојена  на  XVІ  седници  Скуптіітине  Града  Новог  Сада  одржаној  18. јуна  202 1. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  28/21) са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину. 

На  161. седници  одржаној  21.12.2021. године  Комисија  је  разматрала  Нацрт  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детајњне  регулације  комллекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину  и  том  приликом  Комисија  је  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  плана  припремњен  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  СрбијеІ , бр. 72/09, З I/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон, 09/20 и  52/21), уз  потребне  корекције . Такође, Комисија  је  констатовала  да  је  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, сачињеп  у  складу  са  чланом  12. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (іІслужбени  гласник  Републике  Србије  бр. 135/04 и  88/10). 

Нацрт  плана  деталне  регуладије  комллекса  Института  у  Сремској  Каменици  и  Извештај  о  стратенјкој  процени  утицаја  плана  деталне  регулације  комплекса  Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину, изложен  је  најавни  увид  (чије  је  оглашавање  објавлено  у  листу  ІІ
,
дневникІ  

од  29.04.2022. године ) у  периоду  од  29. априла  2022. године  до  28. маја  2022. године. У  току  јавног  
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увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  на  Нацрт  плана, што  је  обрађивач  плана  констатовао  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Комисија  за  плановеје  на  186. (јавној ) седници , одржаној  27.06. 2022. године  (чије  оглашавањеје  
објавњено  у  дневном  листу  ,,дневник  дана  29. априта  2022. године) разматрала  Извештај  
обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  детањне  рсгулације  комплекса  
Института  у  Сремској  Каменици . Након  јавног  дела  седнице  Комисија  није  наставила  разматрање  
примедби , већје  закњучивање  по  примедбама  одложено  за  наредну  седницу  Комисије  за  планове. 

На  1. седници  Комисије  за  планове  (нови  сазив  Комисије  за  планове  али  без  измена  чланова  
Комисије  у  односу  на  претходни  сазив, изузев  секретара  Комисије ), која  је  одржана  30.06.2022. 
године, Комисија  је  у  затвореном  делу  наставила  разматрање  поднетих  примедби  и  констатовала  
даје  у  токујавног  увида  поднета  1 (једна) примедба  на  Нацрт  плана  детањне  регулације  комплекса  
Института  у  Сремској  Каменици . 

Примедба  број  1  
Примедбује  nоднела  ,,Електромрежа Ад, Београд. 

Примедба  се  односи  на  тексални  део  Нацрта  плана, одењак  3.3 ,,Енергетска  инфраструктур • Потребно  је  додати  следеће : 
,,У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  материјала  (цевоводи , 
гасоводи, нафтоводи , бакарни  ТК  каблови, енергетски  каблови  са  металним  плаштом  и  
др.) у  обухвату  Плана, због  индуктивног  угицаја  високонапонског  далековода  који  се  
налази  ван  обухвата  HnaІ{a, потребно  је  обратити  се  за  услове  ЕМС  Ад . 

Комисија  за  плапове  прихвата  примедбу. 

У  току  трајања  јавног  увида  доставњена  је  1 (једна) примедба  (,,Електромрежа  Србије  Ад, 
Београд)) на  Извепјтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детањне  реГулације  комплекса  
Института  у  Сремској  Каменици  на  животну  средину. 

Примедба  се  односи  на  текстуални  део  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину, стр. 36, поглавње  6.6. Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  у  делу  Мере  
заштите  од  нејонизујућег  зрачењао  обухватају...: 

-
у  навођењу  треба  на  крају  додати  алинеју: ,,-по  потреби  периодично  испитивање  нивоа  

нејонизујућег  
На  страни  48 додати : 
- Правилник  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  nосебног  интереса, врстама  извора, 
начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , бр. 104/09). 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу. 



з  

Сходно  члану  50. Закона  о  nnaііupaіі.y u изградњи , Извсштај  сс  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 

Након  поступања  по  овом  Извештају, обрађивач  плана  ће  плански  документ  Доставити  надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношејБа. 

Овај  извештај  је  саставни  део  Записnика  са  1. седиице  (нови  сазив) Комисије  за  планове  од  
30.06.2022. године. 

пРВД(-®гК  КОМИСКЈЕ  В.д. Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађинске  послове  
Рдоња  Дабетиh, дипл.инж.арх. 

  

   

дејан  Михајловић  

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић , диnл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић , Дипл.инж.арх. 

З . Мидан  Ковачевић , дипл.инж.арх. 

4. Иван  Бракочевић , дипл.инж.арх. 

! 

ј - 

!\ 

Ђ  

5. Нада  Милић, дипл.инж.арх.-мастер . 
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