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ГРОБЉА У НОВОМ САДУ
Стара гробља у Новом Саду потичу из половине деветнаестог века. На старим
гробљима постоји низ заштићених гробних места, знаменитих друштвено-политичких,
јавних и културних радника из прошлости града. Заузимају површину од 24 хектара и
сва су смештена у стамбеним деловима. Под посебном су заштитом Завода за заштиту
споменика културе јер представљају део историје Града битне за проучавање
етнологије, палеографије и других карактеристика значајних за културну, политичку и
економску историју Новог Сада.
Решењем Градског завода за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика
културе Нови Сад, у оснивању, број 01-297/2-84 од 8. децембра 1984. године, утврђено
је својство споменика културе за: Алмашко, Успенско, Католичко (Римокатоличко,
Реформаторско, Евангелистичко, Авијатичарско), Јеврејско, Русинско
Назаренско гробље, на основу којег су уписани у Регистар споменика културе.

и

1. АЛМАШКО ГРОБЉЕ
Алмашко гробље формирано је половином 19. века (1860. год.). У односу на
тадашњу урбану целину налазило се на њеној периферији. Развојем града гробље је
окружено стамбеним парцелама и радном зоном. Сада се комплекс налази северно од
железничке пруге и главне железничке станице и нове саобраћајнице (обилазнице)
Корнелија Станковића, при чему су на северном делу гробља гробови ексхумирани и
лоцирани на делу гроља уз улицу Давида Рацковића.
Прилаз гробљу налази се на источној страни са уређеног озелењеног парка – Трг
мира. Просечна густина сахрањивања износи 4,46 m2 по гробном месту.
Просторно-функционални аспект се карактерише великом попуњеношћу
гробних места. Претпоставља се да је укупно сахрањено најмање 18.000 посмртних
остатака. Просторне елементе гробља чине: гробна поља, капела, два приземна објекта
на улазу, поплочања и зидана ограда око гробља. Зелени заштитни појас на ивичним
деловима гробља не постоји, а није евидентирано ни зеленило на околним наменама:
појас уз железничку пругу, радна зона (на западу), стамбене намене.
Због свог културног и историјског значаја, као и архитектонских и уметничких
вредности Алмашко гробље заштићено је као споменик културе.
У Генералном плану Новог Сада до 2005. године, стара гробља су планирана као
спомен-паркови, које је потребно сачувати, заштитити и просторно-обликовно уредити.
Спомен-паркови као мирне зелене површине посебног пијетета, подразумевали су
забрану сахрањивања.

Стара гробља су активирана за сахрањивање 1992. године на основу градских
одлука о уређивању, одржавању и сахрањивању.
Ревитализација простора гробља
Реконструкција и ревитализација Алмашког гробља имала је за циљ формирање
уређеног и функционалног простора гробља на свим његовим деловима. Осим намене
сахрањивања ово старо новосадско гробље има карактер заштићеног комплекса и
аутентичне амбијенталне вредности.
Ревитализација и уређење Алмашког гробља заснована је на наслеђеној
структури, облику и величини гробних поља и пешачких стаза.
Систем ортогоналних алеја и стаза чини геометријску основу за уређење
комплекса у целини. На концепт уређења и ревитализације гробља утицала су
евидентирана гробна места и споменици.
Просторна организација Алмашког гробља обезбеђује услове за изградњу и
функционално уређење површина и објеката, са следећим елементима:
-

површине за сахрањивање – гробна поља (стари део)
нова гробна поља,
стазе и проширења,
зелене површине,
паркинзи,
улазна капија и зидана ограда око гробља,
објекти.

Новоформирано гробно поље делом је попуњено ексхумираним гробовима са
северног дела гробља преко кога је изграђена саобраћајница Корнелија Станковића. Од
главног улаза до новог гробног поља постављена је нова прилазна стаза.
Објекат капеле, храм светих апостола Петра и Павла, обнављен је на основу
конзерваторских услова. Иконостас цркве је дело Павла Симића, а у крипти цркве је
сахрањен Платон Атанацковић, Епископ бачки, просветни радник и председник
Матице српске.
Са обе стране улаза у гробље, симетрично су изграђени приземни објекти, који
су уз мере реконструкције и доградњу планирани за следеће садржаје: управу гробља,
смештај радника и опреме, чуварску службу, санитарни чвор и мању продавницу цвећа
и пратеће опреме. Између објеката, а изнад слемена крова планирана је нова
надстрешница са функцијом заштите на улазном делу гробља. Пре услова за изградњу
и реконструкцију објеката и других радова потребно је прибавити конзерваторске
услове од Завода за заштиту споменика културе у Новом Саду.
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Објекат озаријума – полуукопане костурнице за смештај посмртних остатака
планиран је на југозападном делу гробља.
Укупна површина Алмашког гробља унутар зидане ограде износи 5,33 ha.

2. УСПЕНСКО ГРОБЉЕ
Успенско правослано гробље налази се у Улици Новосадског сајма. Настало је
1860. године. Са Јовановског гробља су 1921. године пренети посмртни остаци грађана,
који су сахрањени у заједничку или у појединачне гробнице. Исте 1921. године је
срушена Св. Јовановска црква и од тог материјала је подигнута капела на Успенском
гробљу. Површина гробља је око 4 ha.
Доношењем одлуке о сахрањивању и гробљима ("Службени лист општине Нови
Сад", 11/91), ово гробље је поново отворено за сахрањивање. На овом гробљу налазе се
монументални и вредни споменици породице Полит-Десанчић, затим породице Батут,
Виловац и других. Споменик на заједничкој гробници пренетих са Јовановског гробља
1921. године има посебну уметничку и архитектонску вредност. На овом гробљу налази
се заједничка гробница подигнута заробљеницима умрлим током Првог светског рата.
Последњих година по Пројекту ревитализације, уређује се Успенско гробље, а сви
радови се обављају под надзором Завода за заштиту споменика културе.

3. КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА
Комплекс католичког гробља налази се у Футошкој улици и Улици Војводе
Книћанина. Чине га пет гробаља. Старо католичко гробље настало je у другој половини
18. века.
Комплекс католичког гробља обухвата:
- Римокатоличко гробље,
- Реформаторско гробље,
- Евангелистичко гробље,
- Војно (Авијатичарско) гробље,
- Немачко гробље.
- Римокатоличко гробље
Римокатоличко гробље је настало 1860. године. Налази се у Футошкој улици,
преко пута Јодне бање. На комплексу католичког гробља, од 1974. године до 1991. није
вршено сахрањивање. Гробље је заштићено, а заштићена су и појединачна гробна
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места. Гробље је поново отворено за сахрањивање под истим условима као и остала
стара гробља у граду.
Капела на Римокатоличком гробљу је подигнута 1875. године, као задужбина
Елизабете и Леополда Гукера, што је забележено на медаљону изнад улазног портала.
На овом гробљу почива велики број знаменитих личности римокатоличке,
евангелистичке и реформаторске вероисповести, значајних за историју Новог Сада. На
Римокатоличком гробљу су сахрањени Феликс Парчетић (1839-1889), велики жупан,
Миклош Естергоми (1836-1934), угарски официр и племић, др Вилмош Вит (18751939), лекар и племић, један од оснивача и први управник Јодне бање у Новом Саду. Ту
се налази и гробница породице Гросингер, познатих новосадских апотекара, Георга
Нојпауера (1846-1899), власника погребног предузећа и гробница Јохана (1833-1920) и
Јаноша (1887-1957) Шомана, познатих каменорезаца. Уз ове монументалне споменике,
заштићен је и велики број гробних места истакнутих личности из различитих сфера
културе, уметности, образовања, спорта.

- Реформаторско и Евангелистичко гробље
Реформаторско (Калвинистичко) и Евангелистичко гробље налазе се на
комплексу Католичког гробља, а од Римокатоличког су раздвојени славолуком.
Површине је око 2 ha, са око 5000 гробних места. Настало је 1860. године, а угашено
1974. године. После десет година је стављено под заштиту Завода за заштиту
споменика културе.
На овом гробљу почивају: Габријел Белохорски (1837-1922), свештеник,
публициста и историчар Новог Сада, др Миклош Крно (1869-1917), адвокат и
политичар, Андреј Лацо (1870-1906), учитељ, Јанош Немешањи (1832-1899), писац и
педагог; др Адолф Хемпт (1874-1943), лекар, оснивач Пастеровог завода, радиолог
познат у свету; Мартин Шиндлер (1871-1940), свештеник; Игор Бранко Штефаник
(1873-1940), свештеник и Фриђеша Шнајдер (1853-1922), пуковник. Споменик
Фриђеша Шнајдера је интересантан по томе што је породица Шнајдер најстарија
немачка породица у Новом Саду. Споменик има грб и камену куглу на врху.
Ово гробље има карактер аутентичне амбијенталне вредности и уређење
гробаља треба да се заснива на наслеђеној структури, облику, величини и осталим
елементима.
- Војно (Авијатичарско) гробље
Војно (Авијатичарско) гробље формирано је 1923. године, када је у Новом
Саду основана фабрика авиона "Икарус". Гробље је величине око 9000 m2 и до данас је
сачувано врло мало споменика. Сахрањивања на овом гробљу су престала и парцела је
4

уступљена Католичком гробљу. Гробље је заштићено. На овом гробљу су сахрањени
ваздухопловци Првог ваздухопловног пука који су вршећи војничку дужност изгубили
живот: Срећко Шетник (1898-1921), Вјекослав Никољачић (1908-1934), Лудвиг
Демарош (1905-1929) и Иве, (презиме непознато) (1902-1932). На овом гробљу се не
обавља сахрањивање.
- Немачко гробље
На комплексу Католичког гробља у Новом Саду које се налази на потесу
Футошке улице и Улице Војводе Книћанина, налази се и Немачко гробље. На овом
гробљу налази се заједничка гробница у којој почивају посмртни остаци 33 немачка
војника. Годинама је било запуштено. 2007. године су започели радови на уређењу овог
гробља под надзором Завода за заштиту споменика културе. На овом гробљу се не
обавља сахрањивање.
- Јеврејско гробље
Јеврејско гробље се налази у Улици Дожа Ђерђа. Настало је почетком 19. века,
а угашено је 1974. године да би се након 10 година поново отворило за сахрањивање.
Гробље је површине 1,5 хектара.
Пре овог гробља, у Новом Саду су постојала два јеврејска гробља. Прво гробље
се налазило на углу Булевара Михајла Пупина и Улице Краља Александра. Ово гробље
је настало 1717, а угашено је 1749. године. После тога Јевреји су сахрањивани на
гробљу у Улици Алексе Шантића, од прошлог века у Улици Дожа Ђерђа. На гробљу
има породичних споменика посебне уметничке и архитектонске вредности. Ту се
налази и веома вредан споменик жртвама фашистичког терора. Јеврејско гробље је под
заштитом Општинског завода за заштиту споменика културе. По Пројекту
ревитализације старих гробаља, последњих година се више улаже и ради на обнови и
уређењу Јеврејског гробља.

4. РЕФОРМАТОРСКО-ЕВАНГЕЛИСТИЧКО ГРОБЉЕ
Реформаторско и Евангелистичко гробље се налазе на истој парцели у Улици
Бранка Бајића, али су одвојена главном стазом. Реформаторско и Калвинистичко се
налази са леве стране стазе и на њему су сахрањени Мађари – калвинисти.
Евангелистичко гробље је са десне стране стазе ( на њему су сахрањени Словаци међу
којима је сахрањен Михал Бабушка (1927-1974), истакнути словачки песник и
публициста).

5

Површина оба гробља је око 2 хектара. На Реформаторско-евангелистичком
гробљу се не обавља сахрањивање, али се могу полагати урне. Гробље је под заштитом
Завода за заштиту споменика културе.
Реформаторско-Евангелистичко гробље које се налази уз саму границу
Новосадског сајма нема услова за ширење (и користиће се уз могући турнус). За
простор овог гробља дефинисаће се конзерваторски услови, означавање заштићених
гробних обележја, неговање постојећег и подизање новог зеленила а нарочито зеленог
заштитног појаса према околним садржајима.

5. РУСИНСКО ГРОБЉЕ
Русинско гробље се налази на Булевару краља Петра I. Обухвата површину од
око 5000 m2.
Формирано је 1860. године, а угашено 1974, када је стављено ван употребе, а
1984. проглашено спомеником културе. Заштићено је као и сва стара гробља. На овом
гробљу су сахрањени: Осиф Фа (1882-1971), учитељ и истакнути русински просветитељ
и Јован Храниловић (1855-1924), свештеник и књижевник, као и друге знамените
личности значајне за историју Новог Сада.
На овом гробљу се не обавља сахрањивање, али је дозвољено полагање урни под
истим условима као што је прописано Одлуком о гробљу и сахрањивању из 1992.
године.
По пројекту ревитализације, гробље се уређује, али сви радови су под надзором
Завода за заштиту споменика културе.

6. ГРАДСКО ГРОБЉЕ
Градско гробље, отворено је 1974. године као мултиконфесионално. Својим
идејно-обликовним решењем и режимом коришћења представља специфичан
комунални објекат у земљи са свим неопходним садржајима.
Простор Градског гробља налази се у северозападном делу града Новог Сада.
Са изграђеним објектима и неопходном инфраструктуром у функцији је од 1974.
године. Простор који обухвата Градско гробље у Новом Саду, Генералним планом
града Новог Сада до 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 24/2000,
18/2001, 12/2003 и 10/2006) намењен је за гробље као комуналну површину. Генерални
план је предвидео проширење Градског гробља ка југозападу, померајући границу
грађевинског рејона у том правцу.
За простор Градског гробља у Новом Саду донет је Регулациони план Новог
гробља у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/97 и 12/2003).

6

Важећи план је реализован у границама прве етапе, па како су се капацитети
попуњавали брже од планиране динамике, израђен је нови план на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације Градског гробља у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 25/2005 и 34/2006) којим су утврђена, како правила за изградњу
и уређење простора намењеног проширењу гробља у II етапи, тако и за реконструкцију
и измену неких планских елемената постојећег гробља.
Просторна организација Градског гробља обезбеђује услове за изградњу и
функционално уређење површина са следећим елементима:
Целина I-површина за сахрањивање – гробна поља I – VII обухвата главни
гробни центар са крематоријумом и опроштајним тргом, управну зграду и пословно
технички блок, спомен гробље, спомен кућу, колумбаријум и розаријум, шумско
гробље, озаријум, простор за одлагање земље и биљног отпада, прилазни и паркинг
простор на Руменачком путу, главну улазну капију са Руменачког пута, систем алеја,
стаза и колских приступа, зелене површине и вртларију.
Целина II- површине за сахрањивање – гробна поља VIII – XIV. Целина II
обухвата гробна поља посебног обликовања, колумбаријум и розаријум, шумско
гробље, озаријум, објекат гробног центра II са опроштајним салама и тргом, простор за
изградњу опроштајних капела за више конфесија, улазну капију II са улице Доње
Сајлово, са продавницама цвећа, паркинг уз улицу Доње Сајлово, систем пешачких и
колских комуникација, зелене површине, вртларску кућу и ограду гробља.
У оквиру реализоване целине I Градског гробља највећи део потребних објеката
је реализован: главни гробни центар са крематоријумом, двораном опроштаја,
мртвачницом, пратећим просторијама, надстрешницом и санитарним чвором.
Управа гробља налази се непосредно уз улаз и паркинг са Руменачког пута.
Изграђен је колумбаријум – касетни зид за остављање урни.
У оквиру пословно-техничког блока на северном делу гробља, уз постојећи
објекат механичарске радионице и трафо станице планирана је изградња гаража,
магацина, радионица, сервиса и вртне опреме. На колском улазу постављена је
портирница.
На проширењу дела гробља, целина II, планирана је изградња објекта: гробног
центра II са опроштајним салама, боксовима за ковчеге (одар), расхладна комора,
просторије за запослене, просторије за свештена лица, магацин опреме, сала за даће,
санитарни чвор.
На посебно издвојеном простору уз гробни центар II и трг опроштаја планиран је
простор за изградњу опроштајних капела, које служе за опроштаје и помене, за више
конфесија. Налази се на парцели осталог грађевинског земљишта величине 0,5 ha.
Простор је повезан са улазном капијом и алејама које воде до гробних поља.
Колумбариум је планиран на потезу западно од XI гробног поља, на постојећем
бетонском путу.
Око гробља постављена је ограда.
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Простори за сахрањивање
У оквиру Градског гробља у Новом Саду на простору од 110 ha планирано је
укупно четрнаест гробних поља. Гробна поља од VIII до XIV мањих су димензија ради
боље организације и прегледности простора.
Гробна поља су окружена и међусобно јасно раздвојена зеленилом. Главна стаза
у сваком гробном пољу постављена је у правцу север – југ, како би се даље развио
ортогоналан систем парцела, са оријентацијом гробних места у правцу исток – запад.
У оквиру појединих гробних поља предвиђене су следеће врсте сахрањивања:
- класичан укоп (1 или више нивоа) са густим ортогоналним гробним местима,
- изградња гробница за 2-6 ковчега,
- гробови заслужних грађана (уз главне стазе) са припадајућим простором до 25 m2,
- парцеле дечијих гробова,
- парцеле за укоп урни (1,0 х 1,0 m).
Осим сахрањивања у формираним гробним пољима већ је започета реализација
шумског гробља на више локалитета у оквиру зеленог заштитног појаса. Гробови
класичног укопа слободно се организују испод крошњи високог дрвећа.
Kремације
Крематоријум је отворен 2004. године. Капацитет крематоријума је 1800
кремација годишње. У склопу овог објекта је и Дворана опроштаја за око 400 особа,
намењена за опроштај са покојницима који се сахрањују на традиционални начин, као и
покојницима чији се посмртни остаци кремирају.
Уређење гробља
Величина, облик и приступни правци, као и део реализованог гробља утицали су
на функционалну поставку и уређење гробља.
Основни концепт организације и обликовања гробља као целине наглашен је
пејзажним карактером. Зелени заштитни појасеви постављени ободно и између
појединих делова гробља чине основну матрицу формирања унутрашњег простора
гробља, одвајање од околних намена, визуелну и улогу побољшања еколошких услова.
Гробна поља размештена су у пејзажном окружењу. Издвојен је комплекс
Спомен гробља и колумбаријума. Од главног улаза, широка алеја води до главног
гробног центра, сале за опроштај и крематоријума. Пешачке стазе повезују све делове
гробља у функционалну целину. Пословно технички блок налази се на северозападном
делу комплекса и обухвата управну зграду, сервисе, магацине и вртларију.
Проширење гробља формирано је од седам мањих гробних поља.
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За потребе гробља постављен је одређен број клупа на просторима уз капије,
прилазе, опроштајни трг, розаријум и трговима сваког гробног поља.
Пратећи садржаји гробних поља су чесме, перголе, клупе, корпе за увело цвеће и др.
Систем комуникација
Комплекс гробља непосредно је повезан са градским и ванградским подручјем
преко Руменачког пута. Поред индивидуалног моторног саобраћаја постоји и линија
јавног градског превоза.
У садашњим условима егзистирају два јавна паркиралишта, једно ван комплекса,
друго у оквиру њега.
Планирано проширење гробља, захтева изградњу коловоза, бициклистичке стазе
и тротоара у улици Доње Сајлово (од Руменачког пута до планираног улаза), а за
стационирање путничких аутомобила предвиђена су паркиралишта у непосредној
близини главног улаза у проширени комплекс. Планирани паркинг капацитета је око
250 паркинг места за аутомобиле, и четири паркинг места за аутобусе. Постојећи
паркинг на североисточном делу гробља планиран је за проширење на око 500 паркинг
места, а непосредно уз постојећи главни улаз, планирана је изградња паркинга за око
50 путничких аутомобила.
Од главног улаза на Руменачком путу, односно проширења уз капију, главна
приступна алеја води до опроштајног трга и сале за опроштаје главног гробног центра.
Парковска широка алеја вођена кроз пејзажни простор на југоисточној страни од улаза
води посетиоце директно у гробље, до појединих гробних поља (I-VII), као и до спомен
гробља. Посебну важност има алеја између гробних поља V и VI која води до
проширења гробља и гробног центра II. Унутар формираних гробних поља стазе се
геометријски, ортогонално рачвају између гробних парцела. Два пешачка улаза
планирана су са југоисточне стране.
Са главног колског улаза са Руменачке улице, контролисаног портирницом,
приступа се до мањег паркинга и објекта гробног центра 1. За потребе снабдевања
техничког блока планирана су два колска улаза, са Руменачке улице и са улице Доње
Сајлово.
Главни улаз са капијом и тргом чини приступ гробном центру, опроштајним
капелама и планираним гробним пољима (VIII-XIV).
Колска саобраћајница повезује објекте оба гробна центра. Ободна колска
саобраћајница за потребе гробља обухвата целину проширења гробља и место за
одлагање земље и биљног отпада. Колске капије планиране су на три места са улице
Доње Сајлово.
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Планирана површина гробљa..............................................................110,00 ha
Површина гробних поља:
I гробно поље ................................................................................2,9 ha
II гробно поље...............................................................................2,7 ha
III гробно поље .............................................................................3,1 ha
IV гробно поље .............................................................................4,2 ha
V гробно поље ..............................................................................3,3 ha
VI гробно поље .............................................................................3,0 ha
VII гробно поље............................................................................2,5 ha
VIII гробно поље ..........................................................................2,1 ha
IX гробно поље .............................................................................2,4 ha
X гробно поље ..............................................................................2,0 ha
XI гробно поље .............................................................................2,2 ha
XII гробно поље............................................................................1,8 ha
XIII гробно поље ..........................................................................1,8 ha
XIV гробно поље ..........................................................................1,9 ha
Спомен гробље ..............................................................................................1,5 ha
Гробно поље посебног обликовања ..........................................................1,8 ha
Колумбаријум и розаријум.........................................................................1,1 ha
Шумско гробље (на више пунктова) ........................................................1,2 ha
Вртларија .......................................................................................................0,9 ha
Зона капела....................................................................................................0,5 ha
Зоне изградње и објекти......................................................................... 7.250 m2
Капацитети коришћења гробља
I – VII гробно поље (21,7 ha) ............................................86.800 гробних места
VII – XIX гробно поље (14,4 ha).......................................57.700 гробних места
Укупно:...............................................................................144.500 гробних места
Попуна гробља зависи од стопе морталитета, начина сахрањивања, начина
коришћења гробних места, времена почивања, обима кремирања и коришћења осталих
гробаља у Новом Саду.
Просторна организација гробља и урбанистичка решења утврђени су тако да
омогућавају реализацију по етапама, и то на начин да се поштује основни концепт и
функционалност простора. Просторна целина I обухвата 62,00 ha са оформљеним
гробним центром, крематоријумом, гробним пољима и техничким блоком.
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Просторна целина II обухвата изградњу новог гробног центра и гробних поља на
простору од 44,00 ha. Уз гробни центар II формиран је простор од 0,5 ha са стазом
осталог грађевинског земљишта, за подизање опроштајних капела за више конфесија.
Ван грађевинског простора гробља планирани су паркинзи на Руменачком путу
и улици Доње Сајлово.
Етапе реализације унутар појединих целина прати редослед изградње гробних
поља, приступних стаза, инфраструктуре и осталих потребних садржаја.
Приоритети реализације обухватају подизање зелених заштитних појасева који
чине визуелну и организациону основну концепта пејзажног гробља.

7. 8. ГРОБЉА У ПЕТРОВАРАДИНУ
(ТРАНЏАМЕНТ И МАЈУР)
На Транџаменту се налази комплекс три гробља – Старо католичко са 1,73 ha,
Ново католичко са 1,18 ha и Старо војно са 2,40 ha – укупне површине 5,31 ha. Свако од
ова три гробља је посебна целина са заједничком капелом.
У оквиру Старог гробља активни део гробља је уређен и одржаван. На њему се
сахрањују умрли свих вероисповести. Капела на гробљу не постоји. Гробље није
опремљено комуналним инсталацијама, нема струју, водовод и канализацију.
Ново гробље на Транџаменту има површину од 1,18 ha. Налази се непосредно уз
Старо војно гробље. Ново гробље је део Транџаментског платоа. На гробљу се
сахрањују све вероисповести.
Гробље у Петроварадину (Транџамент) комунално је опремљено, а могућност
проширења је према војном комплексу на Старом гробљу које је под заштитом.
Гробља су настала у различитим периодима. Најстарије је Старо војно гробље
које је основано у 17. веку за време започињања изградње Тврђаве, затим је средином
18. века основано Старо гробље, а почетком 19. века и Ново гробље на Транџаменту.
Свако од ова три гробља је посебна целина, али су међусобно ипак повезана
заједничким стазама и капелом изграђеном за потребе сва три гробља.
Целина комплекса три гробља на Транџаменту налази се на ивици највишег дела
платоа Транџамента, већим делом на равном или релативно равном терену и мањим на
изразитој стрмини (део Старог и Старог војног гробља).
Планирано проширење гробља износи око 3,23 ha. С обзиром на морталитет,
период коришћења гробља предвиђа се за наредних 16 година.
Проблем сахрањивања на сремској страни изражен је последњих неколико
година због тога што су постојећа стара гробља већ попуњена.
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Због недостатка места за сахрањивање на десној обали Дунава, док се не
реализује гробље на Алибеговцу, ово гробље ће омогућити сахрањивање за
гравитационо подручје Мишелука и Сремске Каменице.
Католичко гробље код Рокове цркве – старо Мајурско гробље заузима
простор од 1,29 ha. Површина која се користи за сахрањивање износи 1 ha.
1992. године донет је Детаљни урбанистички план три гробља на Транџаменту
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 24/92 и 12/2003). којим су утврђени услови за
уређење активних гробља (Старог и Новог) и и извршена је валоризација комплекса
Старог војног гробља са урбанистичког, архитектонског и историјског становишта ради
одређивања његовог статуса.
Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 17. децембра 2007. године,
донела је План детаљне регулације гробља на Транџаменту у Петроварадину
("Службени лист Града Новог Сада", број 50/2007) чијом су израдом обезбеђена нова
места за сахрањивање.
Утврђена је основна намена површина, парцелација, правила грађења и правила
уређења.
Главни улаз се налази на северу комплекса гробља. Он је одвојен од пута
паркингом који се пружа дуж границе Новог гробља на Транџаменту.
У оквиру гробног центра планирани су објекти намењени неопходним
садржајима, као што су: мртвачнице са довољним бројем одељења и хладњача, капела,
односно опроштајна дворана (сала за комеморацију и опела), пратећи садржајипродавница цвећа и свећа, телефонска говорница, просторије управе.
Од главне алеје рачвају се споредне алеје према гробним пољима. Гробна поља,
правилних облика и издељена пешачким комуникацијама, састоје се углавном од
четири сегмента. У њиховом средишту се налазе платои за одмор, адекватно уређени:
поплочани, озелењени и опремљени чесмама или фонтанама и урбаним мобилијаром
(клупе, канте за смеће, обележја гробних поља и сл.).
Уз јужну границу комплекса гробља, са обе стране бочне алеје, налазе се
парцеле погодне за алеју урни са положеним каменим меморијалним плочама.
Колумбаријум за смештај урни, пружа се дуж јужне границе уз зелени заштитни
појас.
На северозападу комплекса гробља у непосредној близини техничког улаза, је и
простор за одлагање смећа и сувог цвећа.
Систем саобраћајних површина (алеја, пешачких и колско-пешачких стаза)
повезује различите зоне, односно гробна поља у јединствену целину, што омогућава
етапну реализацију.
По ободу комплекса гробља, али и око гробља, планиран је зелени заштитни
појас.
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Паркинг за путничка возила планиран је од улице Дунавске дивизије према
главном улазу, у три реда, а на делу према Старом гробљу задржава се постојећи.
Аутобуско стајалиште се налази уз саму саобраћајницу према паркингу и главном улазу
у нови део гробља, на одговарајућем острву, са надстрешницом и клупом.
Подела на зоне (грађевинске целине)
Целина А - површине за сахрањивање:
1) гробна поља за сахрањивање путем укопа,
2) колумбаријум,
3) гробнице,
4) костурнице-озаријуми.
Остале површине:
1) зона намењена изградњи гробног центра,
2) простор за одлагање смећа и сувог цвећа-депонија,
3) вртларија и расадник,
4) заштитно зеленило,
5) саобраћајне површине.
Целина Б - површина целине три стара гробља:
1) капела са опроштајним тргом (заједничка за три стара гробља),
2) гробна поља за сахрањивање,
3) заштићена гробна места,
4) саобраћајне површине.
Биланс површина планираних намена и капацитет гробља
Целина А - површине за сахрањивање:
I ГРОБНО ПОЉЕ.....0,58 hа............1450 гробних места
II ГРОБНО ПОЉЕ.... 0,60 hа............1500 гробних места
III ГРОБНО ПОЉЕ... 0,66 hа............ 1650 гробних места
IV ГРОБНО ПОЉЕ....0,32 hа.............. 800 гробних места
Укупно:

2,16 hа

5400 гробних места.

Остале површине – зоне:
1) Зона намењена изградњи
гробног центра - површина ........................... бруто око 1.150 m2
- површина под објектом I........................................... око 440 m2
- опроштајни трг - површина....................................... око 710 m2
2) Вртларија и расадник - површина ................ бруто око 1.916 m2
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3) Простор за одлагање смећа и
сувог цвећа - површина .................................. бруто око 400 m2
4) Заштитно зеленило, декоративно
зеленило, тргови и саобраћајне
површине - површине ....................................... око 7.300 m2
Укупно површине..................................око 10.766m2 (1,07 hа).
Целина Б - површине целине три стара гробља:
Старо гробље ................................................................. 1,73 hа
Старо војно гробље ....................................................... 2,40 hа
Ново гробље.................................................................. 1,18 hа
Укупно........................................................................... 5,31 hа.
Укупна површина три стара гробља и
ново проширење гробља (А и Б).............................. 8,54 ha
На планираних око 27.000 становника на сремској страни до 2021. године, стопа
морталитета становништва износи 12 ‰, а број умрлих, на простору који гравитира
планираном гробљу, је око 324 годишње.
А. Површине за сахрањивање
Гробна поља
Од централне алеје се рачвају бочне алеје према гробним пољима за класични
вид сахрањивања – путем укопа у земљу (од I до III и гробно поље IV уз северну
границу Старог гробља према улици Дунавских дивизија).
Свако гробно поље је издвојена целина величине од 3.200 до 6.600 m2. Углавном
су правилног облика, састоје се најчешће од четири сегмента.
Гробна поља (сегменти, парцеле) раздвојена су стазама, одмориштима и зеленим
површинама. У средишту се налазе платои за одмор – тргови који морају бити
адекватно уређени: поплочани, озелењени, опремљени чесмама или фонтанама и
урбаним мобилијаром (клупе, канте за смеће, обележја гробних поља и сл).
На целокупном простору гробних поља бруто површине 2,16 ha планира се око
5400 гробних места, што у односу на укупну површину планираног проширења гробља
(3,23 ha) износи око 66%. С обзиром на морталитет на сремској страни града,
период коришћења гробља је наредних 16 година.
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Зона намењена изградњи гробног центра
На почетку централне алеје налази се зона намењена изградњи гробног центра.
У оквиру ове зоне се планирају следећи садржаји:
- мртвачница са довољним бројем одељења, хладњача, капела, односно
опроштајна дворана (сала за комеморацију и опела) и пратећи садржаји (сала за даће,
кафе - кухиња, санитарни чвор итд.);
- канцеларија за управу и пружање услуга странкама, просторије за свештена
лица;
- продавница цвећа, свећа, тоалет и телефонска говорница;
- опроштајни трг.
У оквиру утврђене зоне изградње, садржаји ће бити организовани у једном
објекту површине око 440 m2. Главна оријентација централног објекта је према
опроштајном тргу, где је обавезно постављање трема. Површина опроштајног трга
износи око 710 m2. Трг мора бити адекватно уређен –декоративне партерне обраде, са
наткривеним тремом (надстрешницoм) и клупама за седење. Партерно уређење прати и
одговарајући вид хортикултурног уређења – озелењавања.
Б. Површина целине три стара гробља
Старо војно гробље

Старо војно гробље на Транџаменту штити се урбанистичком заштитом (по
Генералном плану), заједно са комплексом Петроварадинске тврђаве.
Ради једнообразног уређења целог комплекса, планира се ограда гробља за све
три целине.
Главна алеја која је сада поплочана опеком, у целости мора бити уређена, а то исто
важи и за пешачку везу која спаја Старо војно гробље и Старо гробље на Транџаменту.
Све остале стазе ће се тек формирати према посебном пројекту.
Погребна капела служи за сва три гробља. Недавно је реконструисана, изведена
је доградња мањег приземног анекса.
Старо гробље на Транџаменту

У оквиру овог гробља постоје две изразите целине:
1. Део гробља који се и данас користи као активно гробље, остаје у функцији и
користиће се и одржавати према условима утврђеним Одлуком о уређивању и
одржавању гробаља и сахрањивању.
2. Део парцеле гробља који је под заштитом и великим нагибом-стрмином,
уредиће се на начин као што је дефинисано за Старо војно гробље, што подразумева да
се прво раскрчи, затим геодетски сними и испројектује парковска површина која je под
нагибом.
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Активни део Старог гробља је попуњен, нема слободних гробних места.
Сахрањивање је, према томе, ограничено на коришћење постојећих гробница и на
замену појединих гробница, односно гробних места.
Ново гробље на Транџаменту

Ново гробље на Транџаменту проширено на основу Плана детаљне регулације.
Ово гробље довољно је удаљено од подручја становања, налази се у оквиру
заштитног зеленила уз Тврђаву где се не предвиђа никаква изградња.

9. ГРОБЉЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Гробље у Сремској Каменици налази се у оквиру зоне становања и захвата
површину од 4.04 hа Улаз у гробље је из улице Иве Лоле Рибара. Гробље се дели на
православно, које захвата северни део и католичко, који захвата јужни део површине
гробља. Ивични делови гробља (око 8100 м) не користе се за сахрањивање. На гробљу у
Сремској Каменици урађена је капела са санитарним чворовима, просторијом за
раднике, расхладном комором и просторијом за пријем странака, уређене су стазе и
ограда.
Недостаје простор за проширење.

10. ПЛАНИРАНО ГРОБЉE НА АЛИБЕГОВЦУ
На десној обали Дунава (сремској страни града) ситуација са сахрањивањем, као
једним од најважнијих комуналних проблема у граду изразито је неповољна.
Локалитет за ново градско гробље на Алибеговцу којим би се решио проблем
сахрањивања на сремској страни града, али и ширем гравитационом подручју је
присутан у планској документацији већ више од 20 година.
Локација на Алибеговцу је изабрана још почетком осамдесетих година јер је
задовољила већину критеријума неопходних за изградњу нових гробља: одговарајућу
удаљеност од насеља, повољан положај у односу на Сремску Каменицу и
Петроварадин, висину терена и максимални ниво подземних вода, облик својине на
земљишту (углавном друштвена и државна својина), квалитет и тип земљишта.
Планирано гробље налази се на крајњем југоистоку грађевинског подручја
Новог Сада, на сремској страни града. Површина комплекса који се намењује за гробље
је око 31,34 ha, део је издигнутог платоа над Алибеговцем (потес Ширине) на просечној
надморској висини око 220 m.
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Изванредан положај и природне вредности овог локалитета, са видиковцима на
брежуљкасти Алибеговац, Фрушку гору, геоморфолошке и педолошке вредности
земљишта, осунчаност итд., допринели су да се користи последњих година као
плантажа винограда.
Са северне стране се налазе два приступна пута од којих се један (значајнији по
важности) једним делом наставља кроз средиште платоа по дужини према југу, а
другим делом по ободу комплекса скреће у правцу истока и КО Буковац.
Најближе планирано становање на Чардаку је удаљено око 500 m од локалитета
планираног гробља. Удаљеност од центра Сремске Каменице износи око 2 – 2,5 km, а
центра Петроварадина 4,5 km.
Од бачког дела града удаљеност се креће од 4 km (Лимани) и од 5 до 5,5 km
(Стари центар) ваздушном линијом.
Планом је утврђена просторна организација која обезбеђује услове за уређење и
изградњу површина и објеката новог градског гробља на Алибеговцу, а пре свега:
површине за сахрањивање, мртвачнице са довољним бројем одељења и хладњачама,
сале за комеморацију и опела, управну зграду, парковски обликоване просторе,
сакрални трг, саобраћајне површине (алеје, шетне стазе, прилази гробљу, паркинзи),
зелени заштитни појас и друге садржаје.
Издвојен ван комплекса гробља, планиран је простор за гробље кућних
љубимаца, а у складу са смерницама Генералног плана.
Северно од комплекса гробља планиран је централни паркинг.
Просторна организација гробља и план намене зона (грађевинских целина) су
тако утврђени да је реализација по етапама омогућена. При етапној реализацији се не
ремети основни концепт. Даље, свака етапа омогућава и реализацију по фазама.
Планирано гробље на Алибеговцу, с обзиром на своју локацију остварује везу са
градском уличном мрежом преко постојећег некатегорисаног пута (парцела број 1114)
који је повезан са магистралним путем M-7, Нови Сад – Рума. Планирана приступна
саобраћајница се пружа до главног улаза (север) у гробље. Од главног улаза у гробље
планирана је саобраћајница дуж северне, источне и јужне границе комплекса гробља и
са ње се приступа економском улазу и главном улазу са југа. Паркинг простор за
путничка возила планиран је уз главни улаз (север) и капацитета је 300 паркинг места.
Снабдевање санитарном водом простора гробља могуће је преко планиране
водоводне мреже. Планирана водоводна мрежа повезаће се на постојећи примарни
водоводни правац који повезује резервоар "Чардак" и прекидну комору "Алибеговац".
Планираном водоводном мрежом решавају се потребе за санитарном водом.
Остале потребе за водом, које не захтевају санитарни квалитет воде могу се решити
преко бушеног бунара на простору обухваћеном овим планом. Предвиђа се сепаратно
одвођење отпадних и атмосферских вода.
Одвођење отпадних вода, с обзиром на изразито малу количину отпадне воде
која се може појавити, решиће се преко водонепропусних септичких јама.
17

Основни објекат за снабдевање електричном енергијом, а уједно и веза на
електроенергетски систем Града и шире може се остварити преко ТС 110/20 kV
"Мишелук", која је 20 kV водовима повезана са постојећом стубном
трансформаторском станицом. Ова трансформаторска станица биће довољна за
напајање планираних садржаја, који ће се електричном енергијом снабдевати преко
надземног нисконапонског вода. Могуће је и измештање постојеће трансформаторске
станице ближе планираним локалитетима.
БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА

I Површине за сахрањивање
1. Гробна поља
Укупно (1-10)
2. Гробна поља специјалне намене
11 (розаријум)
12 (колумбаријум)
13 (дечје гробље)
14 (алеја урни)
15 (социјални случајеви)
Укупно:
3. Гробнице
16
4. Костурнице (озаријуми)
17
Укупно:
II Остале површине – зоне

Бруто (m2)

Нето (m2)

151.982 m2
15,19 ha

78.366 m2
7,83 ha

6.569
8.952
10.045
4.517
3.806
33.889 m2
3,38 ha

3.244
4.000
5.556
2.500
2.500
17.800 m2
1,78 ha

2,32 ha

1,34 ha

4.860 m2
21,386 ha

2.220 m2
11,09 ha

П бруто око 9,964 ha
нето око 20,26 ha

III Зоне у оквиру дела грађевинског рејона
обухваћеног границом плана
1. Гробље за кућне љубимце
2. Саобраћајне површине
3. Заштитно зеленило

1,45 ha
5,19 ha
21,25 ha
П око 31,34 ha

УКУПНА П КОМПЛЕКСА ГРОБЉА
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ЗАКЉУЧЦИ

•

Постојеће и планиране површине гробаља задовољавају потребе у наредном
планском периоду.

•

За проширење Градског гробља у Новом Саду потребно резервисати
површину у наставку 14 гробног поља на површини 20 ha.

•

На активним гробљима у наредном периоду потребно је уредити простор и
објекте у складу са функцијом уз тежњу да се остваре високи естетски
стандарди. Потребно је уређење простора и објеката, (дефинисање просторних
услова комуналног опремања, уређења стаза, гробних места, ограда и слично),
дефинисање конзерваторских услова, означавање заштићених гробних обележја,
неговање постојећег и подизање новог зеленила.

•

Реконструкција и ревитализација старих активних гробаља има за циљ
формирање уређених и функционалних простора. Осим намене сахрањивања ова
гробља имају карактер аутентичне амбијенталне вредности. Ревитализација и
уређење гробаља треба да се заснива на наслеђеној структури, облику и
величини гробних поља и осталих елемената.
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Табела: Гробља у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Kаменици1
Назив гробља
Успенско

Католичко

Војно

Јеврејско

Реформаторско

Алмашко

Парцела

Површина m2

6692/1

37594

6692/2

72

3445

280

3444/1

68348

3444/2

74

3442

7881

3443
4106/2

12955

4106/1

455

6459/1

6429

6459/2

5705

3852

712

3864/1

40987

3864/2

4605

3864/3

5586

3864/4

497

3864/5
Русинско

4832

5518

Мајур

24609

11303

Транџамент

1962

2492

5574

811

5578

347

5579

1018

5580

2211

5581

243

5582

3185

5584/5

3480

3852

712

501/2

5880

896

626643

Сремска Каменица

Назаренско
Ново гробље

1

Извор података: ЈКП "Лисје", 2009.
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КОМУНАЛНИ ОТПАД И ДЕПОНИЈЕ
Активности на регионалном и локалном нивоу
Национална стратегија управљања комуналним отпадом усвојена 2003. године
од стране Владе Републике Србије дефинисала је дугорочну концепцију и основну
оријентацију у погледу рационалног управљања отпадом, у контексту одрживог развоја
и заштите животне средине.
Интегрални систем управљања отпадом обухвата сакупљање, трансфер,
одређени третман, рециклажу, поновљену употребу и коначно одлагање, на начин који
неће утицати на квалитет животне средине.
Националном стратегијом управљања комуналним отпадом дефинисан je
предлог о формирању регионалних депонија на основу територијалног принципа и
броја становника. Овакво стратешко опредељење подразумева интегралан систем
управљања отпадом, заснован на активној сарадњи локалних власти.
Студија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица
на подручју АП Војводине предлаже формирање региона за управљање отпадом, са
обухватом две или више суседних општина, а локална самоуправа ће се определити о
припадности одређеном региону. Прелазак на овај систем одлагања отпада захтева и
израду низа законских и реализацију организационих и институционих мера.
У правцу реализације постављеног циља просторног размештаја регионалних
депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине утврђeни су критеријума за
лоцирање регионалних депонија и трансфер станица, утврђене су потенцијалне
локације регионалних депонија и трансфер станица, сачињен је предлог мера и
активности за релизацију предложених локација.
Основни принципи управљања отпадом подразумевају постизање одрживог
развоја у односу на коришћење природних ресурса, одлагање отпада најближе месту
његовог генерисања, уважавањем регионалног приступа управљања отпадом, принцип
предострожности код примене мера за спречавање деградације животне средине,
утврђивање приоритета у пракси управљања отпадом (превенција и редукција отпада
на месту настанка, поновна употреба отпада за исту или другу намену, рециклажа
отпада, искоришћење отпада-компостирање и сл. и одлагање отпада), примену
најадекватније опције у контексту заштите животне средине, али и добијања највеће
добити, уз економски прихватљиве инвестиције и одговорност произвођача за стварање
отпада у погледу својих производа, што би утицало на састав и особину производа,
смањење количине отпада на месту настанка и стварање могућности за рециклажу
отпада.
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Критеријуми рационалног и функционалног размештаја регионалних депонија
Критеријуми рационалног и функционалног размештаја регионалних депонија су:
- мрежа насеља, број насеља по општинама, размештај насеља, размештај центара,
број становника и саобраћајна повезаност,
- заштићена подручја (заштићена природна добра, непокретна културна добра) и
туристичке зоне и подручја,
- водопривредна инфраструктура,
- рељеф, педолошке карактеристике земљишта, размештај шума,
- подаци о геологији, хидрогеологији и инжињерско-геолошким карактеристикама
подручја и климатске карактеристике (падавине, температура и ветрови),
- планирани инфраструктурни системи, пре свега, електроенергетски и
термоенергетски,
- посебни услови, као што су постојеће управљање комуналним отпадом, активности
на изградњи санитарних депонија и технологија санитарног одлагања отпада,
- власнички односи над земљиштем који не опредељују избор макролокације
(локације) регионалне депоније, али дају препоруке у том смеру.
Синтезом се издвајају општи услови за лоцирање регионалних депонија и
трансфер станица.
Регион за управљање комуналним отпадом представља функционалну целину.
Основне полазне претпоставке за формирање региона чине број становника, број
општина и насеља и њихова међусобна саобраћајна повезаност.
Регион треба да обухвати подручје са најмање 200 000 становника, да постоји
добра саобраћајна повезаност унутар региона, да има услова за што већи обим
директног транспортовања (оптимално 20 km), као и да највећа дужина транспорта на
релацији трансфер станица-регионална депонија не буде изнад 80 km. Такође, регион
треба формирати тако да, дугорочно посматрано, буде омогућен организован обухват
минимално 80% отпада који се генерише унутар њега.
Избор конкретних локација за депоније и трансфер станице
Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија
отпадних материја (''Службени гласник РС'', број 54/92), у даљем тексту Правилник,
прописани су критеријуми за одређивање локација и уређење депонија отпадних
материја. Депонија отпадних материја у смислу овог правилника, јесте санитарнотехнички уређен простор на коме се одлаже чврст отпад који као отпадни материјал
настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу производње, односно рада,
у промету или употреби, а који нема својства опасних материја и не може се
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прерађивати, односно рационално користити као индустријска сировина или
енергетско гориво.
Избор локације за депоније врши се у складу са чл. 3, 4, 5, 6 и 11 Правилника.
Поред услова наведених овим Правилником, приликом избора локације треба
евидентирати и посебну пажњу обратити на: стечене обавезе по основу важеће планске
и урбанистичке документације, као и документације чија је израда у току, постојеће и
планиране водозахвате за формирање изворишта за снабдевање становништва водом и
на непосредну и ужу зону заштите изворишта, просторе планиране за изградњу
вишенаменских микроакумулација и рибњака, просторе планиране за подизање система
за наводњавање и одводњавање, као и за остале водопривредне објекте од значаја за
шире окружење, просторе уз детаљну каналску мрежу, активне истражне просторе и
експлоатацију поља неметаличних минералних сировина, хидрогеотермалне бушотине
са њиховом заштитном зоном, постојећу и планирану детаљну инфраструктурну мрежу
са објектима, појединачна стабла и групе стабала који су заштићени као природна
добра, природна добра која уживају међународни статус, станишта природних реткости
од изузетног значаја, непокретна културна добра, квалитет земљишта (педолошки
састав, бонитет).
КОЛИЧИНЕ И СТРУКТУРА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
Количина комуналног отпада по становнику која се остварује у Новом Саду
износи 0,90 kg дневно, а годишње 330 kg. У наредном двадесетогодишњем периоду
Нови Сад ће достићи количину комуналног отпада од 1,2 kg по становнику дневно, што
одговара просечној дневној количини достигнутој у развијеним европским градовима.
Просечне дневне количине и структура дневне и годишње количине појединих
компоненти комуналног отпада које се депонују у Новом Саду и пројектоване количине
комуналног отпада по становнику на подручју Града Новог Сада до 2031. године дате
су у табелама 1. и 2.
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Табела 1. Просечне дневне и годишње количине појединих компоненти
комуналног отпада које се депонују у Граду Новом Саду
Компоненте
Папир
Стакло
Пластика
Метали
Гума
Текстил
Органски отпад
Остало
УКУПНО

Просечне количине у тонама
дневно
годишње
36.5
13323
4.0
1460
31.2
1139
5.3
1935
1.7
621
5.9
2154
178.4
65116
8.1
2957
272.0
99280

Структура у %
13.5
1.5
11.5
1.9
0.6
2.2
65.8
3.0
100.0

Табела 2. Пројектоване количине комуналног отпада по становнику
на подручју Града Нови Сад до 20 31 године
Година
2001
2006
2011
2016
2021
2031

Просечна дневна количина комуналног отпада по
становнику - kg
0.90
0.96
1.04
1.12
1.20
1.20

На основу пројектоване количине комуналног отпада по становнику и
пројекције броја становника Града Новог Сад до 2031. године, пројекција укупних
количина комуналног отпада у Граду Новом Саду дата је у табели 3.
Табела 3. Пројекција укупних годишњих количина комуналног отпада на
подручју Града Новог Сада до 2031. године
Година
2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031

Укупна годишња количина комуналног отпада тона
99280
112000
123000
132000
141000
152000
163000
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Табела 4. Апроксимативне годишње количине основних компоненти комуналног
отпада до 2031. на подручју Града Новог Сада (тона)
Компоненте

2006

2011

2016

2021

2026

2031

Папир

15100

16700

17800

19000

200400

21600

Стакло

1700

1800

2000

2100

2300

2400

12900

14100

15200

16200

17400

18500

2100

2300

2500

2700

2900

3100

700

700

800

800

900

900

2500

2700

2900

3100

3300

3500

73700

81000

86800

92900

99500

105800

3300

3700

4000

4200

4600

4900

112000

123000

132000

141000

1513001

160700

Пластика
Метали
Гума
Текстил
Органски отпад
Остало
УКУПНО

Табела 5. Процењене годишње количине комуналног отпада на подручју
Града Новог Сада и гравитирајућег подруча до 2031. године (у тонама)
Година

Град Нови
Сад

Гравитирајуће
подручје

УКУПНО

2001

99280

84400

183680

2006

112000

95200

207200

2011

123000

104600

227600

2016

132000

112200

244200

2021

141000

120000

261000

2026

152000

130000

282300

2031

163000

139000

301400

Према искуственим показатељима за земље Европске Заједнице, економски је
оправдано сакупљати отпатке у радијусу од 48 до 58 km, зависно од мреже
саобраћајница. У односу на садашњу локацију депоније у Новом Саду која заузима
централни положај депоновања и рециклаже комуналног отпада са ширег подручја, у
гравитационо подручје Новог Сада у радијусу од 48 до 58 km улази још 11 општина са
укупно 322000 становника, који живе у 83 насеља.
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Табела 6. Број насеља и број становника у гравитирајућем подручју Новог Сада
у радијусу од 48 до 58 km у 2008. години
Општина - регион
Бачка

Број насеља

Број становника

34
189.158

Бачка Паланка

14

58 810

Бачки Петровац

4

14.108

Врбас

6

44.202

Србобран

3

17.017

Темерин

3

28.273

Жабаљ

4

26.748

Срем

49

142.738

Беочин

8

15.704

Инђија

11

48.944

Ириг

12

11.595

Рума

17

57.713

Сремски Карловци

1

8782

УКУПНО

83

331896
Извор:Општине у Србији 2008 РГС

Број становника у радијусу у коме је економски оправдано сакупљање
комуналног отпада ради његове рециклаже је 1,21 пута већи од броја становника на
подручју Града Новог Сада. Услед тога могуће је рачунати са количинама већим од
оних које се сакупљају на подручју Града Новог Сада за око 85%, будући да се
процењује да су количине комуналног отпада по становнику на гравитирајућем
подручју мање за око 30% него на подручју Града Новог Сада (због начина живота,
структуре потрошње, величине дохотка и др.).
Процењује се да ће се динамика укупних количина комуналног отпада у
гравитирајућем подручју до 2031. године кретати истим темпом као и у Граду Новом
Саду, под утицајем општих развојних трендова, с тим што би се количина комуналног
отпада дневно по становнику повећала са садашњих 0,70 kg нa 0,90 kg.
На бази процењених укупних количина комуналног отпада на подручју Града
Новог Сада и гравитирајућег подручја и структуре комуналног отпада на подручју
Града Новог Сада, апроксимативне количине појединих компоненти комуналног
отпада за Град Нови Сад и гравитирајуће подручје приказане су у табели 7.
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Табела 7. Пројекција укупних количина појединих компоненти комуналног
отпада на подручју Града Новог Сада и гравитирајућег
подручја (у тонама)
Компо
ненте

2001

2006

2011

2016

2021

2026

2031

Папир

24800

28000

30700

33000

35200

38100

40700

Стакло

2750

3100

3400

3700

3900

4200

4500

21120

23800

26200

28100

30000

32500

37400

Метали

3490

3900

4300

4600

5000

5400

5700

Гума

1100

1200

1400

1500

1600

1800

1900

Текстил

4040

4600

5000

5400

5700

6200

6600

120870

136400

149800

160600

171800

185700

198300

5510

6200

6800

7300

7800

8400

9000

183680

207200

227600

244200

261000

282300

301400

Пластика

Орг. отпад
Остало
УКУПНО

ДЕПОНИЈА ОТПАДАКА У НОВОМ САДУ
Локација за депоновање чврстог комуналног отпада утврђена Генерлним планом
Новог Сада планирана је као локална на коју ће се у периоду до искоришћења простора
депоновати комунални отпад Града Новог Сада. Дефинисана је величина простора,
положај депоније и услови за уклањање отпадака. Локација предвиђена Генералним
планом Новог Сада разрађена је Планом детаљне регулације и урбанистичким
пројектом, где су одређени урбанистичко-технички услови за коришћење простора
депоније, изградњу инфраструктуре, озелењавање и уређење комплекса, регулациона и
нивелациона решења и остали елементи за израду урбанистичко-техничких услова.
Депонија се налази на удаљености од око 6 km северно од центра Новог Сада, у
непосредној близини раскрснице аутопута Београд–Нови Сад – Суботица и
магистралног пута Нови Сад – Темерин – Бечеј. Јужна граница депоније удаљена је oko
170 m од аутопута, односно западна граница око 430 m од Темеринског пута, односно
700 m од најближих стамбених објеката насеља Клисе. На северној страни депонија се
граничи са парцелама пољопривредног земљишта, а на југу се налази аутопут БеоградСуботица. На јужној страни локације налази се бесправно настало насеље. Лоцирана је
у природно благој депресији, на тлу веома високог нивоа подземне воде. У
експлоатацији је више од 35 година. Комплекс градске депоније обухвата површину од
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око 52,4 ha Просечна висина депонованог отпада је од 5 до 12.0 m (од 74,5 m n v. до 90
m n. v.).
До 2000. године депонија у Новом Саду је била у функцији као делимично
контролисано сметлиште - депонијски простор је био неограђен, процедне и
површинске воде су неконтролисано отицале у подземље и суседне водотоке, а
депонијски гас био је заробљен у телу депоније. С обзиром да су само пар стотина
метара удаљени насеље, ауто-пут и магистрална саобраћајница, 1999. године донета је
одлука да се цео комплекс депоније санира уз наставак коришћења до коначног
попуњавања депонијског простора.
Одлука о уређивању и одржавању депоније
Градска депонија је значајан објекат комуналне инфраструктуре града. Одлуком
о уређивању и одржавању депоније (Сл. Лист Града Новог Сада 2003.), прописани су
услови и начин одвожења и одлагања сакупљеног отпада на Градској депонији у Новом
Саду, начин уређивања депоније, технички и други посебни услови за експлоатацију и
одржавање депоније, начин обезбеђивања континуитета у одлагању и депоновању
отпада на територији Града Новог Сада и овлашћења органа Града Новог Сада у
случају прекида депоновања отпада.
Санација постојеће депоније
Санација постојеће депоније обављена је у току 2000. -2001. године према
"Пројекту санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду". Санацијом
су примењене неопходне мере заштите животне средине које обухватају: постављање
ограде висине 2.5 m ободом санираног сметлишта ради спречавања неконтролисаног
уласка људи и животиња, враћање отпада у границе депоније које су дефинисане
Генералним планом Новог Сада, измештање трасе мелиорационог канала затрпаног
отпадом, изградња мреже интерних саобраћајница за допремање отпада до места
одлагања, изградњу система ободних и путних канала за евакуацију процедног
филтрата и површинске воде са тла депоније, изградњу два таложна базена у којима се
обавља таложење прикупљене воде, пре испуштања у оближњи мелиорациони канал,
постављање низа дегазатора-бунара за евакуацију гаса из тела депоније и прекривање
депонованог отпада интерним материјалом. Обављена је рекултивација дела
сметлишта.
Неопходне санационе мере и начин даљег депоновања отпадака обухватају
нивелацију површина по сегментима, рекултивацију појединих сегмената прекривањем
површина слојем инертног и хумусног материјала, несметан приступ свим деловима
депоније, приступне сервисне путеве, одвођење атмосферских вода са тела депоније
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ободним каналима до реципијента, дренажно прихватање процедних загађених вода из
тела депоније, таложне базене у којима се обавља процес примарног таложења, тј.
пречишћавање дотеклих вода, пре њиховог испуштања у реципијент, ограђивање
комплекса депоније у циљу потпуне контроле уласка односно изласка из комплекса
депоније и спречавања приступа и растурања депонованог отпада ван граница
комплекса, и рекултивацију садњом заштитног вегетационог појаса са јужне и западне
стране комплекса и озелењавање затрављивањем.
Санација, затварање и рекултивација треба да обезбеди спровођење мера које
обезбеђују заштиту животне средине и здравља становништва, уз рационално
коришћење расположивог простора и улагања финансијских средстава. Имајући у виду
велику површину земљишта запоседнуту отпадом, санацијом ће се омогућити ефикасан
и рационалан поступак, довољан временски период за контролисано санитарно
одлагање отпада до изградње нове санитарне депоније, сукцесивна набавка
прекривеног материјала, фазно обезбеђивање и улагање финансијских средстава, фазно
затварање и рекултивација, контролисано прикупљање свих вода и разблажење пре
испуштања у реципијент.
Циљ уређења простора депоније је безбедно депоновање комуналног отпада,
коришћење отпадака, смањење количине отпада и простора за његово одлагање.
Рециклажни центар
Сагледавањем пораста количине отпада предузете су одређене активности и
мере са битним променама у досадашњем приступу у начину третирања отпада.
Креирањем нових концептуалних прилаза оптимизацији решавања проблема отпадних
материја, усвојена је стратегија која обувата: превенцију–смањивање количине отпада,
рециклажу-враћање отпадака у поновни употребни циклус и депоновање
нерециклабилног дела отпада.
Са циљем максималног искоришћења вредних својстава секундарних сировина у
Новом Саду је 2002. године постављено постројење за сепарацију и балирање
комуналног чврстог отпада. Упоредо са секундарном селекцијом на Градској депонији,
у граду је започета и примарна сепарација секундарних сировина, посредством
специјалних типизираних контејнера. На тај начин повећан је проценат издвојених
секундарних сировина и створени су услови за чистије и здравије окружење.
У 2002. години, на санираном сметлишту, завршена је изградња постројења за
сепарацију и балирање отпада. Основне компоненте постројења су:
линија за селекцију комуналног чврстог отпада коју чине покретна трака
за пријем и транспорт отпада, сортирна кабина у којој се обавља издвајање корисних
сировина и магнетни сепарат за аутоматско издвајање феромагнетних материјала
(капацитет линије за селекцију је 15 – 20 tona/sat),
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преса за балирање и увезивање преосталог, несортираног отпада у компактне
бале (степен смањења запремине је 6-10 пута, капацитет пресе је 20 – 30
tona/sat),
- линија за пријем, транспорт и пресовање селектираног рециклабилног
материјала. Чине је покретна трака за пријем и транспорт отпада и преса за балирање и
увезивање. Капацитет пресе је 5-10 tona/sat.
У основи постројења је једноставан принцип по којем се смеће довози до
покретних трака које га усмеравају у кабину за сортирање где се мануелно издвајају
компоненте отпада које се враћају у употребни циклус. Кабина се налази издигнута на
платформи и капацитета је 20 радника који мануелно са покретних трака издвајају
одређене компоненте из отпада и убацују у отворе поред себе који усмеравају убачени
отпад у боксове за рециклирани део отпада. Постављено је 5 боксова (комора): 3 за
папир, 1 за пластику и 1 за стакло. Из ових комора издвојене сировине се гурају на
покретну траку 1 која их води до пресе за сабијање MAC 105 L. Неиздвојени део отпада
се покретним тракама 2 води до пресе MAC 108 L где се сабија на бале и умотава у
жичану мрежу како се не би расипао. На овај начин добијају се на једној страни
балиране коцке отпада које се даље одлажу на депонију (где се прекривањем интерним
материјалом завршава процес депоновања) и на другој страни балиране секундарне
сировине.
С обзиром да је у Граду, упоредо са секундарном сепарацијом, започет и
програм примарне сепарације отпадног папира и картонске амбалаже, који је остварен
кроз набавку специјалних типизираних контејнера за папир, заокруживањем процеса
примарне и секундарне сепарације рециклабилних компоненти отпада у Новом Саду,
постигнут је висок степен искоришћености секундарних сировина, очувана висока
класа квалитета папирног отпада, а грађани директно укључени у овај процес, при чему
је учињен значајан напредак у ширењу њихове еколошке свести о заштити животне
средине од штетног дејства депоновања и о чувању природних ресурса.
Депонија комуналног отпада у планској документацији
Депонија комуналног отпада је ограђена просторна целина унутар које се налазе
простор за одлагање комуналног отпада и простор намењен за постројења за
неутрализацију, рециклажу и прераду отпада.
Простор за одлагање комуналног отпада подељен је на девет сегмената од
С1 –С9.
На сегментима С1, С3, С4 ,С5, и С6 вршиће се одлагање комуналног отпада до
задате коте од 90m n.v., а након тога простор ће бити уређен, рекултивисан,
покривањем инертним материјалом, односно засипањем земљом, а затим садњом
вегетације.
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Сегменти С7, С8 и С9 су слободни простор који ће се пунити у наредном
периоду и довести на ниво до 90 m n.v. као санитарна депонија према прописима и
стандардима Европске уније.
Приступна саобраћајница са државног пута II реда Р-120 Нови Сад – Бечеј је
веза са унутрашњим саобраћајницама и сервисним путевима којима се стиже до
одређеног простора на депонији.
У северном делу комплекса депоније, на простору намењеном за изградњу
објеката, налази се центар за рециклажу и балирање отпада бруто површине 3375 m2.
Површина простора за постројења и објекте
депоније - рециклажни центар
Површина за планиране сегменте за одлагање отпада

9,16 ha
7,96 ha

Површина за сегменте за одлагање отпада код
којих се врши пуњење до планиране коте 90,00 m н.в.

18,51 ha

Површина за таложне базене и уређаје
за пречишћавање износи

1,5 ha

Остале површине су унутрашње приступне саобраћајнице са својим
коридорима, каналом са заштитним појасом (измештен Свињарев канал) и зеленило.
Укупна површина простора унутар депоније комуналног отпада износи 52,41 ha.
Планирана површина за изградњу објеката и постројења за рад санитарне
депоније - рециклажног центра, лоцирана је у северном делу комплекса депоније, на
земљишту на коме није било одлагања отпада, а чине је:
1. улаз и портирница;
1а. површина за управну зграду са околним уређењем;
2. улазна и излазна вага;
3. хала за сепарацију и балирање отпада са манипулативним простором;
3а. објекат за смештај радника;
4. површина за изградњу хала за лагеровање и прераду сировине;
5. површина за рециклажно двориште са контејнерима;
6. површине за а) одлагање напуштених возила (паркинг простор)
б) плато са пресом за обраду напуштених возила и одлагање;
7. површина за компостиште;
8. површине за а) радионице за возила, б) магацин резервних делова;
ц) радионица, гаража и праоница за специјална возила;
9. површина за радионице, магацински простор и перионицу за специјална
депонијска возила;
10. простор за радионице за ремонт и лагеровање контејнера;
11. простор за енергетски блок (инсталације за коришћење гаса
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12.
13.
14.
15.
16.

из биотрнова), плинска црпна станица, плинске турбине, горионик
за сагоревање, котларница и др.;
површина за антенско метеоролошка осматрања;
интерна станица за снабдевање горивом, паркинг и манипулативни простор;
санитарни чвор и двонаменско склониште;
привремени објекат за псе и мачке задржава се трајно у функцији депоније;
саобраћајнице и приступни путеви, зелене површине и остало.

Површине
у ha

НАМЕНЕ ПОВРШИНА
I

Површина депоније комуналног отпада (унутар ограде)

52,41

II

Заштитно зеленило

39,31

I

Површине унутар ограде депоније комуналног отпада
Површина за постројења и објекте потребне за рад депоније
-рециклажни центар

9,16

Површина за затворене рекултивисане сегменте

7,29

Површина за сегменте код којих се врши пуњење
до планиране коте m н.в.

11,21

Површина за планиране сегменте

7,96

Површина за таложне базене и уређаји за постројења

1,50

Површина каналске мреже са заштитним појасом

3,32

Површина за слободне и зелене површине унутар ограде депоније

3,50

Остале саобраћајнице унутар

8,47
Укупно:

II

52,41

Заштитно зеленило
Заштитни вегетациони појас

4,70

Каналска мрежа са заштитним појасом

3,92

Заштитно зеленило

30,69
Укупно:

39,31

На основу броја планираних становника за Град Нови Сад, пројекције
количина отпадака до 2031. године и планираних површина према Генералном
урбанистичком плану до 2021. године потребно је обезбедити простор за
потенцијално проширење на површини од 25,6 ha према графичком приказу.
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Мере за смањење и спречавање штетних утицаја на животну средину
а) Депонија
Неопходне мере које имају за циљ заштиту животне средине односе се на:
- обезбеђивање одговарајуће количине земље за дневно засипање ( земља која постоји
на депонији или се довози),
- спречавање подизања и разношења честица прашине на радним површинама
депоније редовним засипањем инертним материјалом, поливањем и редовним
прањем саобраћајних површина и бетонских платоа,
- процену ризика од могућег загађења подземних и површинских вода, увођењем
система за праћење квалитета подземних вода,
- санацију комплекса депоније изградњом дренажног цевовода дуж комплекса ради
прикупљања и одвођења отпадних вода у таложни базен 1. Из овог базена воде се
морају исталожити у базену 2, а затим талог неутрализовати и одложити
прекривањем инертним материјалом,
- даља изградња система за отплињавање тела депоније и
- контролисање уласка на депонију у две смене.
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Отпаци угинулих животиња као и отпад из здравствених станица не могу се
одлагати на Градској депонији док се не изврши неутрализација до нивоа који не
представља опасност по животну средину и здравље становништва.
На Градску депонију не могу се одлагати материјали који изазивају паљење код
испаравања при температури испод 120оС (бензин, етар, угљен-дисулфид, дерозин,
уља, мазут и сл.).
Индустријски отпаци који представљају опасан отпад не смеју се износити на
Градску депонију. ЈКП "Чистоћа" је у обавези да наложи радној организацији која има
такав отпад, да га у свом кругу, специјалним третманом преради до нивоа неутралности, пре његовог одлагања на сметлиште.
Одлагање балираног остатка чврстог комуналног отпада врши се на телу
депоније чија је то основна намена. Одлагање балираних коцки треба обављати уз
њихово свакодневно затрпавање инертним материјалом (земља, шут, шљунак и сл.).
У летњем периоду (редовно) од стране овлашћене организације, треба вршити
дезинфекцију возила која довозе отпад. У циљу спречавања ширења заразе редовно
вршити дезинфекцију и дератизацију на подручју депоније.

Објекат постројења за сепарацију и балирање комуналног отпада
Све манипулативне површине у објекту у којем је смештено постројење,
свакодневно се морају чистити од расутих чврстих отпадака.
Садржај из водонепропусних шахтова треба празнити у возило са цистерном, и
исти испуштати у постојећи таложник на депонији.
У току рада постројења, од стране овлашћене организације, треба вршити
контролно мерење квалитета отпадних вода из таложника (пре испуштања у
реципијент).
На местима где може доћи до пожара морају се поставити апарати за почетно
гашење пожара Ѕ6 и Ѕ9 као и сандук са песком.
- Радници који раде на постројењу морају имати сва потребна средства личне
заштите. Сви радници запослени на депонији морају бити подвргавани редовним
лекарским прегледима.Радници који раде на грађевинским машинама морају бити
стручно оспособљени за безбедан рад.
- Потребни су редовни прегледи и одржавање постројења од стране овлашћених
организација.
У складу са Правилником о условима и начину разврставања, паковања и
чувања секундарних сировина ("Сл. гласник РС", брoj 55/01) потребно је спровести
мере заштите које се односе на пријем отпадака, разврставање, паковање и
складиштење.
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Балиране секундарне сировине се у одвојеним боксовима, привремено, одлажу
на наткривени бетонски плато, где се чувају до испоруке ради поновне прераде.
Заштита ваздуха
У току истресања отпада из специјалних камиона на под хале могућа је појава
прашине, поред транспортне траке. У објекту хале и у кабини за сортирање отпада у
току врелих летњих дана долази и до ширења непријатних мириса насталих у процесу
труљења који је лети веома убрзан због високих температура. Негативан утицај имају и
издувни гасови транспортних возила (камиона) којима се довози отпад, и булдожера
којима се отпад усмерава на траку.
Непријатни мириси који се ослобађају при манипулисању са комуналним
отпадом неизбежна су последица коју је тешко у потпуности елиминисати. Пошто се
истовар и обрада отпада врши у хали прашина и непријатни мириси углавном
ограничени на њену унутрашњост. У објекту хале треба користити природну и
принудну вентилацију. Довод свежег ваздуха у халу треба остварити преко врата (када
су отворена) и преко шупљина на фасади.
Кабина за мануелно сортирање отпада мора бити климатизована.
Обрада отпада, његово балирање и затрпавање балираних коцки на телу
депоније инертним материјалом треба да се ради свакодневно како не би настајеле веће
количине испарења и његово ширење у околину.
У циљу спречавања појава великих количина прашине, нарочито лети,
саобраћајне површине и сви бетонски платои морају се редовно поливати водом.
Разношење прашине која се подиже приликом затрпавања балираног остатка
отпада инертним материјалом на телу депоније треба спречити подизањем заштитног
зеленог појаса око депоније.
Отпадне воде
На простору депоније није изграђена канализациона мрежа која би била
прикључена на градску канализацију. Санитарне отпадне воде се прикупљају у
непропусну септичку јаму која се по потреби празни од стране надлежног предузећа.
Вода од прања постројења, оцедна вода и муљ из смећа сакупља се и испушта у
постојеће водонепропусне шахтове постављене уз постројење у хали, одакле се
пребацује у возило цистерна и одвози и испушта у постојећи таложник на депонији, а
затим преко преливника упушта у Свињарев канал нови.
Одвођење фекалних отпадних вода из двонаменског склоништа треба да буде
изведено у водонепропусну септичку јаму запремине 10 m3.
Атмосферске воде које се спирају са кровова и платоа треба усмерити у
новоизграђене канале на депонији, а одатле у таложне базене.
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Бука и вибрације
Бука и вибрације се јављају за време истовара сировина из специјалних камиона,
у току рада преса и транспортних трака постројења, као и булдожера који гурају отпад
на траке и врше манипулацију са балираним отпадом.
Бука која се јавља у кругу депоније потиче од рада постројења, камиона
"смећара", булдозера и осталих машина које се употребљавају у редовном процесу
рада. Хидраулички део постројења је смештен даље од главне опреме да би омогућио
руковање и затворен је у звучно изолован простор у циљу смањења буке.
Распростирање буке и њен негативан утицај на околину треба елиминисати
подизањем заштитног зеленог појаса око депоније и техничким средствима заштите на
возилима.
Отпадне чврсте материје
С обзиром да се смеће из камиона истреса на непропустан под бетониране хале,
а оцедне воде из отпада се каналима усмеравају у непропусне шахтове, потребно је
свакодневно чистити и расути чврсти отпад са пода механички сакупљати и одлагати
на траке за несортирани део отпада који се усмерава на велике пресе за сабијање.
Неиздвојени део комуналног чврстог отпада који остане након сепарације и
балирања у коцке димензија 1100 х 1000 х 1200 mm одлагати на депонију. На самој
депонији вршити свакодневно прекривање ових коцки инертним материјалом.
Приликом постављања уређаја (биотрнова) за сакупљање депонијског гаса у
циљу спречавања неконтролисаног спонтаног отплињавања, потребно је урадити
анализу ризика од пожара и експлозија на депонији. Контрола миграције метана (који
се ствара на депонији) битна је и ради спречавања оштећења усева са околних
површина и околне вегетације.
- Досадашњим начином рада на депоновању отпада дошло је до појаве
забарених површина насталих од веома загађене процедне воде (филтрата) из
депонованог смећа. Сем тога, део филтрата директно угрожава квалитет подземних
вода, обзиром да постојеће сметлиште не поседује заштитну водонепропусну подлогу.
Хемијски, бактериолошки и физичко-механички састав депонијског филтрата може
бити 5-10 пута концентрованији него што је то случај и са фекалним отпадним водама.
Осим тога, у саставу филтрата често се могу наћи бактерије које су изазивачи цревних
инфективних обољења, туберкулозе, гангрене, црног пришта, тетануса, дизентерије,
тифуса, и других болести. Током даљег коришћења простора за одлагање комуналног
отпада, отпадне воде са депоније из ободног канала и дренажног система (након
примарног третмана у таложним базенима) треба додатно пречистити до одговарајућег
нивоа квалитета (биолошким и хемијским методама) пре испуштања у реципијент –
Шајкашки канал. Приликом санирања постојећег сметлишта треба санирати и
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Свињарев канал који је до сада коришћен за испуштање недовољно пречишћених
отпадних вода са депоније.
- Опасан отпад не сме се депоновати на месту одлагања комуналног отпада.
Поступак са медицинским отпадом треба да се врши одвојено од свих других видова
отпада. Ту врсту отпада најбоље је спаљивати у високотемпературним инсинераторима
(1100оС) и тек у виду инертног пепела може се допремати на санитарну депонију.
Отпаци угинулих животиња смеју се одлагати само на посебним местима ван
депонија, утврђеним Правилником о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања
животињских лешева ("Сл. гласник РС", бр.7/81) и Правилником о условима које
морају да испуњавају објекти у којима се врши нешкодљиво уклањање и прерада
животињских лешева, кланичних конфиската, отпадака и крви ("Сл. гласник РС",
бр.7/81).
3. Приликом изградње санитарне депоније, обавезно је пре свега придржавати се
одредаба следећих законских и подзаконских аката:
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004,
36/2009 и 72/2009);
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009);
- Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија
отпадних материја ("Сл. гласник РС", бр. 54/92),
- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних
материја ("Сл. гласник РС", бр. 12/95),
- Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина ("Сл. гласник РС", бр. 55/01),
- Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од
загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Сл.
гласник РС", бр. 60/94, 63/94).
Нови закон о заштити животне средине мора садржати циљеве, директиве и
стандарде Европске Уније у области заштите животне средине. Из тог разлога,
приликом пројектовања санитарне депоније треба (између осталих) имати у виду и
следеће директиве ЕU:
- Директива 75/442/ЕЕС о отпаду
- Директива 75/439/ЕЕС о уклањању употребљених уља
- Директива 89/369/ЕЕС о редукцији загађења из нових градских постројења за
спаљивање отпада и 89/429/ЕЕС о редукцији загађења из постојећих градских
постројења за спањивање отпада
- Директива 91/157/ЕЕС о батеријама и акумулаторима који садрже опасне
супстанце
- Директива 94/62/ЕЕС о амбалажи и амбалажном отпаду
- Директива 2000/76/ЕЕС о спаљивању отпада.
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Одлагање, висина слојева и начин прекривања отпадака
С обзиром да се ради о површинском начину одлагања отпада ширина радне
зоне не сме бити превелика да се не би створили услови за подизање велике количине
прашине и растурања отпадака, односно за повећање загађења околине.
Целокупна количина отпадака која се у току дана распростре прекрива се
инертним материјалом који се као и претходни слој сабија булдожером. Дебљина
дневног прекривног материјала износи 20 cm. Поред дневног прекривања неопходно је
и завршно прекривање инертним материјалом дебљине 0,2 m и слојем за рекултивацију
дебљине 0,2 m.
За прекривање ћелија на депонији потребно је обезбедити материјал који се
састоји од песковитог шљунка, заглињеног песка и песковите глине ради спречавања
појаве инсеката, смањивање продирања влаге у депонију, спречавање неугодних
ефеката и онемогућавање разношења одложеног садржаја.
Озелењавање
Природа технолошког поступка који се спроводи на депонијама комуналног
отпада (допрема, сортирање, одлагање, компактирање, прекривање инертним
материјалом) је таква да су поред осталих могућих негативних утицаја депоније и извор
аерозагађења. У циљу спречавања подизања и разношења честица на већа растојања,
односно њиховог задржавања у зони комплекса депонија, треба обезбедити ефикасну
заштиту затрављивањем новоформираних површина и подизањем вегетационих
заштитних појасева. За подизање заштитног шумског (вегетационог) појаса при
биолошком уређењу и условима који владају на локацији контролисаног, санираног
сметлишта у Новом Саду изабаране су следеће врсте: багрем, топола, жешља, дафина,
јоргован и суручице.
ОТПАД АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА И ОБЈЕКТИ САНАЦИЈЕ
Нешкодљиво уклањање анималних отпадака расте са интензивирањем сточарске
производње, повећањем броја и капацитета кланичне индустрије и све већим захтевима
за заштиту здравља и животне средине са епидемиолошко-епизоотиолошког,
еколошког и економског аспекта. Угинуле животиње и кланични отоци, уколико се
нешкодљиво не уклоне, представљају потенцијалну опасност за појаву и ширење
заразних болести, они су извор загађивања животне средине. Многи узрочници који се
налазе у анималним отпадним материјама могу релативно дуго да остану у њима
витални и да на различите начине доспеју у спољашњу средину. Велику опасност
представљају нарочито угинуле животиње од зараза чији узрочници праве споре, као
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што је случај са антраксом и шуштавцем2. Према подацима у свету и код нас тренутна
епидемиолошка-епизоотиолошка указује на то да је број заразних болести у експанзији.
Аспект загађења животне средине је све присутнији јер се отпаци клања и угинуле
животиње све чешће срећу на дивљим депонијама, крај путева и на другим
површинама. Анимални отпаци представљају органску материју која се у спољашњој
средини, на ваздуху разграђује уз стварање гасова непријатних мириса (амонијак,
сумпорводоник, меркаптан) и других продуката распадања (масне киселине,
ароматичне киселине) који директно или индиректно загађују животну средину, ваздух,
земљиште, воду.
Са економског аспекта, уколико се отпаци анималног порекла правилно не
рециклирају прадстављају изгубљену сировину за производњу високо протеинских и
енергетских хранива, техничке масти или високо калоричног горива.
На подручју Града није решено нешкодљиво уклањање животињских лешева и
кланичних отпадака. Постојећа сточна гробља користе се неконтролисано и на
незадовољавајући начин са великим ризиком за животну средину и могућност ширења
заразних болести.
Ради правилног сагледавања свих аспеката, неопходно је решити сакупљање,
складиштење, транспорт и просторно уређење објеката за санацију отпадака анималног
порекла на подручју Града Новог Сада.
Просторни услови за реализацију најповољнијег решења проблема
одлагања и третмана анималног отпада на територији Града Новог Сада
Утврђивање локација за третман анималног отпада може бити у правцу
изналажења локације на регионалном нивоу за прераду са више организованих
пунктова за прикупљање што подразумева задовољавање потребе више насеља. За
овакав приступ потребно је обезбедити усаглашеност свих актера у одлучивању на
локалном нивоу и ефикасно управљање анималним отпадом. Други приступ је
решавање локација за нивоу општине тако што локације могу бити у припадајућем
атару насеља или у периферном делу грађевинског реона што указује на потребу да се
кроз израду урбанистичког плана Града то питање детаљније разради.

2

Спорогене форме узрочника врло су отпорне према факторима спољне средине, па је век
њиховог преживљавања дуг. У влажном тлу споре B.antracis остају живе до 30 година. Узрочник
антракса остаје вирулентан у закопаној угинулој животињи у просеку 166 дана. Узрочник бруцелозе
живи у тлу 3-4 месеца. Узрочник паратифуса остаје жив у сувом тлу 16, а у влажном 17 месеци.
Узрочник туберкулозе у закопаним плућима говеда пропада после 167, а у цревном садржају после 187
дана. Узрочници ових обољења могу да се разнесу на веће удаљености и да контаминирају земљиште. На
тај начин долази до стварања антраксних и шуштавчевих дистрикта, који представљају велику
дугогодишњу опасност за животиње тог подручја, али исто тако за здравље људи.
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За потенцијалне локације раде се процене утицаја, а затим се даље разрађују
урбанистичким пројектима, где се уз познату технологију третмана ближе одређују
уранистичко-технички услови за коришћење простора кафилерије, сакупљачких
пунктова, изградњу инфраструктуре, озелењавање и уређење комплекса, регулациона и
нивелациона решења и остали елементи за израду урбанистичко-техничких услова.
Избор потенцијалне локације за прераду и складиштење отпада
анималног порекла
При изради плана и планирања локације за третман анималног отпада, полази
се од чињенице да ова врста опасног отпада има штетно дејство на животну средину
што указује на потребу детаљног проучавања и избора локације и уважавање свих
законских прописа који регулишу ову материју.
Пре утврђивања локације потребно је да се донесе одлука на нивоу локалне
заједнице о начину третмана анималног отпада. Опредељење ће указати на потребу
обезбеђења локације за прераду, за спаљивање или неки други начин елиминације
отпада, локације за прелазно решење и слично, а површина простора коју треба
планирати зависи од количине отпадака и опредељења.
Избор локације треба тражити у атару града, ближе или даље од грађевинског
подручја у зависности од услова које локација треба да испуни. Локација пункта не
може бити у близини стамбене зоне и изворишта за снабдевање водом.
Пре коначног опредељења о избору локације неопходно је извршити
вредновање локације у односу на критеријуме које треба да задовољи.
Најзначајнији критеријуми за вредновање су:
- удаљеност од града, положај у односу на постојећу и будућу намену
површина;
- потребна површина према постојећој и планираној количини отпада и
структура отпада;
- природне карактеристике, од којих посебно положај у односу на утицаје и
правце доминантних ветрова, висина и кретање подземних вода и састав
земљишта;
- саобраћајна повезаност и даљина транспорта;
- могућност прикључења на инфраструктуру;
- власништво земљишта.
Критеријум у погледу власништва земљишта не мора бити опредељујући
уколико је град у могућности да приватан посед откупи и тако обезбеди услове за
привођење намени.
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Локацију за прераду или елиминацију анималног отпада по правилу треба
тражити у радним зонама града у склопу других привредних делатности, посебно
уколико су компатибилне са технологијом прераде отпада.
Планирање локација за сакупљање и прераду анималног отпада значајан је
предуслов за реализацију објеката за решавање анималног отпада. Усвајањем плана
локална самоуправа мора обезбедити његово спровођење и показати спремност да
питање анималног отпада, у циљу заштите урбаног простора, реши на најефикаснији
начин.
Локациони фактори сакупљања и третмана анималног отпада
Планирањем простора за решавање проблема анималног отпада утврђује се
површина, дефинише локација за централни пункт и пунктове по насељеним
местима и обезбеђују техничко-технолошки параметри, висина потребних средстава
и предлог коначног коришћења.
Основне концепције решавања анималног отпада садрже просторни размештај
пунктова, пратећих објеката и њихову функцију, при чему се наглашавају аспекти
планова ширег подручја, како би конципирана решења опслуживала што већи
простор ако за то постоје реални услови. При планирању је неопходно проучити
регионалне услове како би се видела могућност укључивања неколико насеља или
градова на заједнички пункт.
Избор локације пункта
Плански процес истраживања локација почиње дефинисањем сабирног
подручја, количинама отпадака и потребног капацитета пункта.
Са аспекта урбанистичког плана од изузетног је значаја анализа природних
услова у којима треба да егзистирају пунктови, јер у односу на остале градске зоне и
инфраструктурне системе, захтева да се они налазe ван насеља.
Пунктови треба да имају добру саобраћајну везу са целокупном уличном
мрежом града, властиту воду или прикључак на водоводну мрежу, са уређајем за
прање возила, уређајем за отпадне воде, објекте за личну хигијену особља,
прикључак на енергетску мрежу.
На свакој локацији пункта, са техничко-технолошког аспекта за њено
планирање, пројектовање и изградњу и експлоатацију потребно је обезбедити:
1. потпуну санитарно-епидемиолошку сигурност за становништво
околних стамбених подручја и особља које ради на пункту;
2. заштиту од загађења земљишта (тла), ваздуха, подземних и
површинских вода;
3. максималну механизацију свих врста радова.
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Потребна површина земљишта
Величина површине земљишта за пункт зависи од карактера и количине
анималних отпадака која ће се депоновати на пункту, а на бази укупних годишњих
количина.
Транспортна удаљеност
Лоцирање пункта може се планирати на периферији урбаног подручја или на
простору регионалног средишта (уколико за тако нешто постоје услови).
Путеви и њихове дужине утичу на време транспорта отпадака као и на
капацитете специјалних возила.
Транспортне удаљености од места ускладиштења па до места третмана имају
веома битан економски утицај, који се манифестује како кроз експлоатационе
трошкове, цене услуга, тако и висине инвестиција где је потребна изградња дужих
прикључних путева.
Удаљеност пункта од центра подручја не би требало да буде већа од 15 - 20 km.
Пожељно је да путеви буду асфалтирани или са неким другим савременим
коловозом.
Услови заштите животне средине
Најбитнији квалитет санације отпадака анималног порекла је коришћење
специјалних технолошких процеса и санитарних правила третмана отпадака, којима се
врши заштита средине од загађивања, и то подземних и површинских вода, тла и
атмосфере. Основно је да при избору локације пункта треба настојати да у близини
нема значајнијих ресурса подземних и површинских вода, као и да земљиште није
атрактивно за неку другу сврху. Уколико то није могуће обезбедити, треба рачунати на
повећана улагања у објекте који ће спречити или смањити утицај загађења на физичке
параметре средине, нарочито на воде.
Објекти за решавање анималног отпада
На подручју Града нема изграђених одговарајућих објеката за санацију
анималног отпада. Сточна гробља која су планирана урбанистчким плановима насеља
због високих подземних вода и захтева из Правилника о условима који морају да
испуњавају објекти у којима се врши нешкодљиво уклањање и прерада животињских
лешева и кланичких конфиската, привремено су решење и један од могућих начина
решавања отпадака анималног порекла у ванредним условима. Оптималан начин

44

санације отпадака анималног порекла обухвата прераду и спаљивање у одговарајућим
објектима.
Најадекватнији вид решења које истовремено обједињава епидемиолошке,
епизоотиолошке, економске и интересе заштите животне средине је организовано
нешкодљиво сакупљање угинулих животиња, нејестивих споредних производа клања
из кланица, погона за прераду меса и других отпадака животињског порекла и њихова
техничка прерада у храну за животиње, сировине за хемијску индустрију и спаљивање
са могућношћу коришћења енергије. На подручју Града потребно је:
- решити нешкодљиво уклањање и искоришћавање анималних отпадака у складу
са хигијенским прописима;
- обезбедити просторно уређење пунктова за сакупљање угинулих животиња и
нејестивих споредних производа закланих животиња у складу са условима које треба да
испуне објекти за нешкодљиво уклањање животињског отпада са аспекта ветеринарске
хигијене и заштите животне средине;
- обезбедити објекат за спаљивање сировог отпада у специјалним пећима на
високим температурама (850-1200° C) и
- закопавање кућних љубимаца на просторима намењених за ту сврху.
Потенцијално решење уклањања анималног отпада за Град Нови Сад
Оптималан начин нешкодљивог уклањања анималног отпада за Град Нови Сад
обухвата техничку прераду спаљивањем материјала категорије 1 и 2 и прерадом
материјала категорије 3.
Основна концепција решавања анималног отпада обухвата простор за
централни пункт-спалионицу и мрежу сабирних пунктова. На подручју
сакупљања анималног отпада, у кланицама и погонима за прераду меса потребна је
изградња одговарајућих пунктова за складиштење нејестивих споредних производа
закланих животиња до момента преузимања, као и у насељеним местима са већом
концентрацијом стоке и свим фармама за узгој стоке.

Град
Насеље

Централни објекат
за нешкодљиво
уклањање

Пункт на фарми

Пункт за складиштење
животињских споредних
производа на кланицама
по категоријама 1, 2 и 3

Нови Сад

1

-

4

Будисава

-

1

Кисач

-

1

Футог

-

1

Ченеј

-

1

Ветерник

-

2

Каћ

-

1

Бегеч

-

-

Ковиљ

-

1
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1
1

За реализацију технолошког поступка нешкодљивог уклањања угинулих
животиња и кланичних отпадака потребно је обезбедити неопходне предуслове:
-централни објекат са одговарајућим погонима за нешкодљиво уклањање анималног
отпада, сабирне пунктове и транспортна средства.
На основу анализе локалитета за смештај објекта за третман анималног отпада
предлажу се локалитети: а) у радној зони Север IV и б) на простору ПДР депоније
комуналног отпада.
а) За локалитет у зони Север IV постоји урбанистичка документација потребна
за реализацију локалитета. Локалитет се налази уз изграђену саобраћајницу са које би
могао да се обезбеди приступ; корисник земљишта је пољопривредно добро "Ирмово";
земљиштe се води као трстик; постоји могућност прикључка на водоводну и електро и
гасоводну мрежу; има добар положај у односу на ваздушна струјања; постоји
могућност јавног превоза; потребно је делимично насипање терена и улагања у део
инфраструктуре: канализација, гасовод, електрични вод од ТС "Рафинерија".
б) Локалитет на депонији комуналног отпада
Локација се налази на простору који је урбанистичким плановима предвиђен за
депонију и пратеће функције депоније које би требало прецизније дефинисати
Генералним планом Новог Сада; корисник земљишта је “ЈКП Чистоћа”; удаљење до
других функција града веће од 500 м; постоје приступне саобраћајнице; постоје
примарни хидротехнички и енергетски водови. Непогодност локалитета је релативно
ограничен простор; потребно је незнатно подићи коту терена.
Са становишта позитивних параметара локалитет б) пружа боље услове за
реализацију, како са становишта природних услова тако и са становишта повезивања на
примарну саобраћајну и осталу инфраструктурну мрежу.
За наведене локације на којима би се третирао отпад анималог порекла, Законом
о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и
36/2009) 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", бр. 114/2008) обавезна је израда процене утицаја
на животну средину.
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Медицински отпад
Медицински отпад представља све оно што настаје као отпад при раду
здравствених организација, без обзира на његов састав, особине и порекло, а
представља хетерогену смесу од инфективног, потенцијално инфективног, патолошког
и лабораторијског материјала, лекова, дезинфекционих средстава, медицинског
потрошног материјала, ниско-радиоактивног и хемијско токсичног материјала.
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Инфективни медицински отпад садржи патогене микроорганизме и у контакту са њим
могу се јавити заразне болести. Такав отпад се налази у заразним одељењима,
просторијама за изолацију и карантину, микробиолошким лабораторијама при
засејавању и култивисању материјала и у патолошким и судско-медицинским
лабораторијама.
Потенцијално инфективни отпад чине крв и крвни деривати, потрошни
материјал за разне медицинске интервенције (игле, шприцеви, пипете, епрувете,
завојни материјали итд.), отпад са хирушких одељења, гинеколошких и акушерских
одељења, одељења за хемодијализе, трансфузију итд. може се сматрати у целини
инфективним отпадом.
Патолошки отпад представља врсту отпада који обухвата ткива, органе, делове
тела, крв и друге течности, а настаје при хируршким интервенцијама, аутопсијама и
биопсијама.
Радиоактиван медицински отпад садржи радионуклиде ниског и средњениског
зрачења, кратког века полураспадања који се користе у дијагностичке и терапеутске
сврхе.
Здравствено безбедно сакупљање, одлагање и санација медицинског отпада
један је од највећих еколошких проблема. До сада проблем ове врсте биохазардног
отпада није решаван на задовољавајући начин са аспекта сакупљања, руковања,
транспорта, депоновања и коначног асанирања што је последица непостојања
стратегије управљања овом врстом опасног отпада. Све фазе поступања са овом врстом
отпада треба стандардизовати, донети законску регулативу и обезбедити неопходне
услове за њихову примену.
Имајући у виду потребе решавања проблема третмана ове врсте отпада на
ефикасан, безбедан и еколошки прихватљив начин у складу са принципима безбедног
управљања потребно је:
- решити здравствено безбедно и еколошки прихватљив начин поступања са
медицинским и фармацеутским отпадом, примереног економској ситуацији, степену
развоја здравствене службе и фармацеутске индустрије, на основу процењених
количина и утврђених генератора отпада,
- неопходно је усаглашавање постојећег начина поступања са медицинским и
фармацеутским отпадом са праксом у развијеним земљама и препорукама WHO i EU.
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ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ
Мрежа дистрибутивних центара тржнице на велико - кванташке пијаце и зелене
пијаце као основни облици снабдевања становника Новог Сада и насеља која
гравитирају подручју Новог Сада кao и ширење мреже пијаца у контактним подручјима
Новог Сада има за циљ обезбеђивање континуитета и равномерну дисперзију места за
снабдевање.
1. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА
Лиманска пијаца је савремена пијацa за снабдевање грађана свежим животним
намирницама и робом широке потрошње. Изграђена је на површини од 10.613 м2 . На
потпуно наткривеном пијачном платоу, који је омеђен приземним објектом са 51
продавницом различитог садржаја, смештено је 338 тезги за продају пољопривредних
производа и мешовите робе.
Конструкција надстрешнице је просторна решетка. Средишни део надстрешнице
је виши у односу на бочне делове. Кровни покривач је лак, плексиглас, транспарентан.
У склопу пијаце налази се и хала површине 230м2 опремљена са 27 расхладних
витрина намењених за продају млечних производа, свежег живинског меса и
тестенина, фрижидерима за одлагање робе и магацинским простором.
У оквиру постојећих објеката могућа је промена намене појединих локала, у
складу са основном наменом пијаце.
2. НАЈЛОН ПИЈАЦА
Најлон пијаца је пијаца са широком понудом пољопривредних производа,
разноврсне половне робе, антиквитета, половних аутомобила, намештаја, дрвне грађе,
огревног дрвета, стоке и сточне хране и кућних љубимаца. Заузима површину од 41.000
м2. Од око укупно 2.900 продајних места, преко 500 је предвиђено за продају половних
аутомобила, а у изграђеним објектима, у оквиру пијаце, налазе се 24 пословна
простора.
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Најлон пијаца се налази између Темеринског пута, улица Приморске и Др Јована
Андрејевића и комплекса ПТТ гараже. Садашњи простор Најлон пијаце формиран је
после рата и то као сточна пијаца, да би се касније на њој продавале и старе ствари.
По свом положају Најлон пијаца представља изузетно атрактиван простор.
Налази на једном од улазних праваца у град, ослања се на линије јавног градског
превоза и има повољне везе на примарну градску инфраструктурну и саобраћајну
мрежу. На источној страни Најлон пијаце налази се Темерински пут, фудбалско
игралиште "Звезда" и део зеленог појаса Пионирске шуме. Са северне стране је
Приморска улица и део породичног становања Слана бара, а са јужне стране улице Др
Јована Андрејевића и део породичног становања Видовданско насеље. На западној
страни Најлон пијаца се већим делом ослања на комплексе ПТТ гараже, а мањим на
парцеле постојећег породичног становања. Проблем представља паркирање за
посетиоце. Садашњи простор Најлон пијаце не може да подмири потребе посетилаца,
постао је неподесан за пријем свих продаваца, продаја се обавља ван ограде пијаце,
отежано је комуницирање код пијаца аутомобила, тешко се обавља контрола.
Најлон пијаца се налази на локацији која има добру повезаност са градским и
ванградским подручјем. Преко Темеринског и Сентандрејског пута остварена је
непосредна веза са северним деловима града и ширим гравитационим подручјем, а
преко Кисачке улице, улице Темеринске и магистралног пута (М-22) Нови Сад Београд и са деловима јужно од канала Нови Сад - Савино Село и Сремом.
Саобраћајне карактеристике наведених путева обезбеђују добру приступачност
Најлон пијаци, а релативно добро организована мрежа линија јавног превоза путника
још више доприноси атрактивности ове локације. Анализа услова функционисања и
коришћења пијаце показује да је један од приоритетних проблема решавање
стационарног саобраћаја за запослене, продавце и посетиоце у времену њеног
максималног коришћења. Овај проблем може се решити на више начина, а то су:
селективан приступ путничким аутомобилима у време викенда, што подразумева
економску цену паркирања и његово ограничење коришћење, или формирање
паркиралишта према захтевима (само) седмодневног (недељног) коришћења.
Резултати снимања саобраћаја у зони пијаце показују да постојећа паркиралишта у
току седмице нису попуњена, а да је недељом изражен недостатак простора за
стационирање возила, што изазива велике проблеме у функционисању саобраћаја и
знатно угрожава услове живота у околним (стамбеним) улицама.
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3. РИБЉA ПИЈАЦA
Рибља пијаца са најдужом традицијом у граду, намењена је продаји
пољопривредних производа и робе широке потрошње. На површини од 9.000 м2 , ова
пијаца је опремљена са око 520 продајних места, 64 пословна простора и 50 продајних
места са расхладним витринама предвиђеним за продају млека и млечних производа и
свежег живинског меса.
План детаљне регулације блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду
дефинисане су одвојене две целине, функционално и амбијентално разнородне. Једну
чини западни део са Рибљом пијацом и терминалом градског саобраћаја, а источни део
комплекс музеја, Архива и Официрског дома.
Уз уважавање оваквог стања предлаже се изградња и уређење простора пијаце
на њеном традиционалном месту, уређење трга на месту садашњег терминала. Испод
целог простора пијаце и дела трга, планом се предвиђа изградња једне корисне етаже.
Испод пијаце простор се намењује за потребе расхладних и складишних комора, и
делом паркинга у функцији пијаце, а испод трга, јавног паркинга.
Концепт уређења слободних површина, у складу са функцијама, различит је за
западни и источни део простора. У источном делу планира се пажљиво уређење малих
слободних површина уз посебан акценат на садњу дрвореда на правцима пешачких
кретања и наглашавање неких праваца, односно пунктова.
У западном делу, уз дрвореде на линијама кретања уз улицу, планирана је
радикална измена простора на месту садашњег терминала. Будући да се у подрумској
етажи планира гаража, на том делу простора планира се уређење зеленог партера у
комбинацији са воденом површином.
Простор јужно од овог, изван планиране подрумске етаже конципиран је као
поплочан трг под крошњама дрвећа, који допушта кретање пешака у свим правцима,па
и сасвим ограничен, контролисан приступ ургентним или возилима за снабдевање.
Западну целину формирају простори пијаце и уређеног трга. У оквиру саме
пијаце планира се објекат спратности По+П+1, са садржајима пијаце и њима сродним и
део за зелену пијацу, отворен или наткривен, са тремом или затвореним простором,
намењеним локалима у ободном делу. Подрумска етажа планирана је за кориснике
пијаце, као складишни и простор за паркирање. Наткривени део пијаце са ободним
локалима планиран је на површини од 3346 m2.
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4. ПИЈАЦА НА БИСТРИЦИ
Сателитска пијаца је најмања, а њена намена је продаја пољопривредних
производа и мешовите робе. Чак 257 продајних места, са 15 корисника расхладних
витрина и 18 пословних простора, смештено је на површини од 1.100 м2.
Простор је опремљен наткриљеним тезгама које окружују изграђени објекти за
продају прехрамбених и других производа.
Карактер и функција пијаце захтевају неопходне услове и мере заштите чијом
применом простор пијаце неће угрожавати околне намене. Санитарни превентивни
услови у оквиру локације подразумевају обезбеђивање санитарно - хигијенских услова
(захтева) у оквиру којих ће грађевински објекти имати обезбеђено снабдевање
хигијенски исправном водом за пиће и остале потребе, биће прикључени на градску
канализацију и имаће обезбеђен и санитарни блок за посетиоце. Отворени и затворени
продајни простори, с обзиром на површину коју ће заузимати треба да се уклапају у
околне намене, пре свега саобраћај и становање.
5. ФУТОШКА ПИЈАЦА
Футошка пијаца оформљена на садашњој локацији почетком XX века. Футошка
пијаца је једна од пијаца најбоље снабдевених пољопривредним производима и
разноврсном мешовитом робом. На површини од 5.000 м2 смештено је преко 450
продајних места, 44 пословна простора и затворена хала са расхладним витринама за
продају млечних производа, свежег живинског меса и тестенина.
6. ПИЈАЦА НА ДЕТЕЛИНАРИ
Пијаца на Детелинари саграђена је седамдесетих година XX века на површини
од 1.900 м2. Данас се на њој налази 123 продајна места, са 11 корисника расхладних
витрина и 13 пословних простора. Намена ове пијаце је продаја пољопривредних
производа и мешовите робе.
У оквиру реконструкције Детелинарске пијаце замењена је инфраструктура,
инсталације, адаптиране су тезге, хала, отворени су локали према улици, а изграђен је и
нови плато, кров на затвореном делу и инсталирано ново осветљење.
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7. ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА
Темеринска пијаца је једна од најстаријих у Новом Саду, чија је намена
снабдевање грађана пољопривредним производима. Смештена је у самом центру града
на површини од преко 3.000 м2, са 94 продајних места и 5 пословних простора.
8. ПИЈАЦА "КУЛПИН" - КВАНТАШКА ПИЈАЦА
Пијаца "Кулпин" (Кванташка пијаца) обухвата површину од око 30.000 m2. Са
својих 314 продајних места и 44 пословна простора, на кванташкој пијаци обавља се
''промет на мало'' пољопривредно-прехрамбеним производима, односно воћем, поврћем
и јајима. Планирани је њено пресељење на другу локацију.

9. ПИЈАЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Планом детаљне регулације Спортско-пословног центра и пијаце у Сремској
Каменици, пијаца обухвата отворени и затворени простор (објекте за пратеће садржаје
у функцији пијаце). Простор пијаце обухвата 0,11 hа
Пијаца обухвата отворени и затворени простор (објекте за пратеће садржаје у
функцији пијаце).
Отворени простор обухвата средишњи део на коме је могуће постављање око 60
тезги за продају воћа и поврћа. Планира се коришћење типских наткривених тезги, а
може се планирати и наткривање простора, чиме би се побољшали услови
функционисања пијаце, имајући у виду, пре свега, временске прилике.
Затворени простор пијаце планира се у објектима организованим по ободу
комплекса, око отвореног простора пијаце, и то са две стране - према улици Марка
Орешковића и спортско-пословном објекту. У објектима се планира простор за продају
меса, млека и млечних производа, магацински простор, санитарни чвор и просторије
заједничке службе. У склопу магацинског простора могуће је лоцирање услужних
расхладних комора за краткотрајно складиштење кварљиве робе. За продају меса,
млека и млечних производа може се планирати јединствен простор, у оквиру кога ће
бити постављене расхладне витрине, што би представљало рационалније решење од
поделе на појединачне пословне просторе, мада се поједини могу планирати за продају
меса и месних прерађевина.
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ЗАКЉУЧЦИ
- Постојећи простори пијаца равномерно су распоређени на подручју града.
- Поред наведених пијаца на подручју града реализовани су велики тржни
употпуњују равномерну дисперзију места за снабдевање.
- За отворене и затворене продајне просторе треба обезбедити простор за
паркирање возила.
- Простори пијаце треба да буду ограђени, адекватно осветљени и са истакнутим
правилима коришћења. Прилагодљивост објеката у функцији пијаце треба да омогући
да се сви стални објекти могу адаптирати према променама које се могу дешавати у
функцији промета производа.
- Простор који се налази у окружењу пијаца треба да буде укључен у мрежу
мониторинга - сталног праћења аерозагађења и буке, како би се, у случају високих
концентрација или прекорачења граничних вредности загађености ваздуха и нивоа
комуналне буке, предузимале адекватне мере заштите.
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Зависно од природе комуналних делатности (производње, испоруке комуналних
производа и пружања комуналних услуга), од локалног интереса и конкретних услова и
потреба, планираће се површине за њихово трајно обављање и развој на просторима
улазно-излазних праваца града, као и у оквиру привредних зона, односно у наменама
становања и центара. Планирани простори омогућавају лоцирање грађевинских
објеката са уређајима, инсталацијама и опремом, као и других објеката за производњу
комуналних производа, односно пружање одговарајућих услуга грађанима. У наредом
периоду захтеви ових делатности могу се реализовати и није потребно преиспитивати
друге могућности.
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА – АЗИЛ

Локалитет азила за животиње планиран је на простору радне зоне Север IV у
Новом Саду. Планирана површина за изградњу центра за мале животиње утврђена је на
основу задатих услова који се односе на оптималну величину, саобраћајну доступност,
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окружење, препознатљивост, комуналну опремљеност, конфигурацију терена, врсту
тла, вегетацију и услове за реализацију. Простор је доступан будућим корисницима, а
земљиште је ниске бонитетне класе. Уважавајући задате услове које локалит мора
задовољити, локацијa за Центар за мале животиње вреднованa je са макро и микро
аспекта према утврђеним критеријумима. Планирани су објекти у функцији азила:
амбуланта, смештај животиња, пансионски смештај животиња, кухиња, просторија за
особље, простор за истрчавање, крематоријум, простор за одлагање пепела, наткривени
простор за прање возила, септичка јама и упијајући бунар, главни улаз са
дезобаријером и простор за контејнере.
Планом детаљне регулације дела радне зоне Север IV у Новом Саду планиран је
простор од 1,0 ha за изградњу Центра за заштиту животиња – азил. За планирани
простор центра за мале животиње започета је реализација и урађен урбанистички
пројекат парцелације.
ГРОБЉЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
У близини Градског гробља у Новом Саду, и поред планираног локалитета за
гробље на Алибеговцу, планирани су комплекси гробља за кућне љубимце. Површина
појединачног комплекса износи 2 hа, односно укупно 4 hа. Реализација није започета.

КОРИШЋЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Утврђивање структуре комуналног отпада у Новом Саду и предлог рециклажних
технологија, Факултет техничких наука, Институт за енергетску и процесну технику,
Нови Сад, 2002.
- Детаљна анализа утицаја на животну средину постројења за сепарацију и балирање
комуналног чврстог отпада на градској депонији у Новом Саду, Институт за заштиту
на раду, Нови Сад, 2002.
- План детаљне регулације депоније комуналног отпада у Новом Саду, ЈП Урбанизам,
2005.
- Измене и допуне Плана детаљне регулације комуналног отпада у Новом Саду, ЈП
Урбанизам, 2009.
- Студије просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица у АП
Војводини, ЈП Завод за урбанизам Војводине, 2005.
- Студија о решавању проблема одлагања и третмана анималног отпада на територији
Града Новог Сада, Нови Сад, 2005.
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1. АЛМАШКО ГРОБЉЕ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

АЛМАШКО ГРОБЉЕ У НОВОМ САДУ

АЛМАШКО ГРОБЉЕ ИЗ ВАЗДУХА

2. УСПЕНСКО ГРОБЉЕ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

УСПЕНСКО ГРОБЉЕ У НОВОМ САДУ

3. КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ-Католичко гробље

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ-Јеврејско гробље

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ-Немачко гробље

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ-Војно гробље

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ-Војно гробље из ваздуха

4. РЕФОРМАТОРСКО - ЕВАНГЕЛИСТИЧКО
ГРОБЉЕ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак

5. РУСИНСКО ГРОБЉЕ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

РУСИНСКО ГРОБЉЕ У НОВОМ САДУ

6. ГРАДСКО ГРОБЉЕ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

ГРАДСКО ГРОБЉЕ У НОВОМ САДУ

ГРАДСКО ГРОБЉЕ ИЗ ВАЗДУХА

7. ГРОБЉЕ НА ТРАНЏАМЕНТУ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
-

Извод из плана

-

Орто-фото снимак

-

Фотографије

ГРОБЉЕ НА ТРАНЏАМЕНТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ

ГРОБЉЕ НА ТРАНЏАМЕНТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ ИЗ ВАЗДУХА

8. ГРОБЉЕ НА МАЈУРУ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

ГРОБЉЕ НА МАЈУРУ У ПЕТРОВАРАДИНУ

9. ГРОБЉЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
- Извод из плана
- Орто-фото снимак
- Фотографије

ГРОБЉЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

10. ПЛАНИРАНО ГРОБЉЕ НА АЛИБЕГОВЦУ
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- Орто-фото снимак

