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С А Д Р Ж А Ј 
 

Акта Скупштине општине Оџаци 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

153. План детаљне регулације блока број 23 у Раткову 372. 

154. План детаљне регулације Спортско рекреативне површине Бачки Грачац 394. 

155. План детаљне регулације луке Дунав - Богојево 421. 

156. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
457. 

157. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
457. 

158. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
458. 

159. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
459. 

160. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
459. 

161. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
460. 

162. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
461. 

163.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
461. 

164. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
462. 

165.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
463. 

166. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
463. 

167.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
464. 

168.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
465. 

169.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
465. 

170.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
466. 

171.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
467. 

172.  Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 467. 

 

Година :    XLVIII 

Цена броја: 

 

Број   10 
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земљишту у државној својини 

173.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
468. 

174. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
469. 

175.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
469. 

176.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
470. 

177.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
471. 

178.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
471. 

179.  
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
472. 

180. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
473. 

181. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
473. 

182. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
474. 

183. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној својини 
475. 
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153. На основу члана 42. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/09, 81/09, 24/2011, 
121/12 и 50/13) и члана 5. Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације блока број 23 у Раткову  ("Сл. лист 

општине Оџаци", број 9/2013),  објављује се текстуални део  

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БЛОКА БРОЈ 23 У РАТКОВУ 
УВОД  

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока број 23 у Раткову ("Службени лист 

општине Оџаци", број 2/2012), коју је донела Скупштина општине Оџаци, приступило се изради Плана 

детаљне регулације блока број 23 у Раткову. 

План је рађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

72/09, 81/09, 24/2011), Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 

("Службени гласник РС", број 31/2010, 69/2010 и 16/11), Планом генералне регулације насеља Ратково 

("Службени лист Општине Оџаци", брoj 8/10) као и са другим прописима и нормама из области изградње, 

саобраћаја, водопривреде, заштите животне средине и др. 

Као основно опредељење, испоштоване су одреднице Плана генералне регулације насеља Ратково 

("Службени лист Општине Оџаци", брoj 8/10), који представља плански документ вишег реда, а којим је за 

исти простор условљена даља урбанистичка разрада.  

План је урађен на основу основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока број 23 у Раткову 

("Службени лист општине Оџаци", број 2/2012) и Концепта Плана  детаљне регулације блока број 23 у 

Раткову, чија је стручна контрола извршена на 66. седници Комисије за планове општине Оџаци, одржане 

17.10.2012. године. У План су уграђени подаци и услови добијени од надлежних органа, јавних предузећа и 

других надлежних институција.  

Планом је дефинисано: површине јавне намене, претежна намена површина са поделом на 

карактеристичне грађевинске зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, 

регулационе линије улица и осталих површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори 

и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила грађења по зонама, мере и услови заштите, 

као и спровођење Плана.  

 

А) ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

1.1.1. ОБУХВАТ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
Локација будућег спортско-рекреативног и туристичког центра омогућује добру повезаност са 

насељем и ширим окружењем. Наиме преко постојеће неизграђене стамбене саобраћајнице, која се укључује 

на главну насељску саобраћајницу у Железничкој  улици, простор се повезује са насељском мрежом 

саобраћајница и широм територијом. Овом саобраћајнуцом остварује се и веза дела насеља са атаром, 

односно некатегорисаних- пољопривредниох путева. 

Регулациона ширина ове саобраћајнице креће се у распону од око 12,0 до 17,0m. 

На простору обраде је започета изградња спортско рекреативних површина. Тренутно га користи 

Ловачко удружење Ратково, за смештај ловних објеката: волијер за пернату дувљач, стрелиште, 

надстрешница за смештај хране за дивљач. 

На простору обраде су евидентиране две вештачке депресије, од којих се једна користи за риболов. 

Простор обраде је ограђен и инфраструктурно опремљен. 

Постојеће јавно и друго зеленило 

 Након изласка на терен утврђено је да на локалитету преовладавају бреза (Betula sp.) и топола 

(Populus sp.), док се као појединачна стабла јављају још и сибирски брест (Ulmus sibirica), багрем (Robinia 

pseudoacacia), орах (Juglans regia)... 

На самом улазу у локалитет наилазимо на вештачко језеро на чијој обали се налази неколико младих 

садница тополе. Старија стабла брезе и тополе сађена су у неколико редова око простора фазанерије у виду 

дрвореда. Обала и корито другог језера, насталог на месту пориродне депресије, потпуно је пресушило и 

обрасло коровом. Обала природног језера готово потпуно је огољена, изузев десетак стабала старости 

између 10 и 20 година која га визуелно одвајају од остатка пејзажа. Локалитет, без обзира на постојање 

дрвореда, појединачних стабала као и мањег броја самониклих жбунастих врста, одаје утисак огољености. 

Новозасновани дрвореди као и већина појединачних стабала ораха и бреста су у одличном 

здравственом стању и естетски и функционално одговарају тренутним потребама корисника. Како је већина 

постојећих стабала у солидном стању, само неколико потребно је заменити новим и обликовати преостали 

део простора у слободном пејзажном стилу. Део корита вештачког језера уз обалу ослободити од коровских 

трава, а обалу природног језера употпунити хидрофилним врстама вискоког дрвећа. 
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Месна заједница Ратково, је заинтересована да се овај простор користи као спортско рекреативна 

површина, где би се поред постојећих објеката, постојеће депресије користиле за рибњак и водена површина 

за спортски риболов, као и изградња угоститељских, туристичких и сличних објеката. 

Простор обраде обухвата приближно површину од 5,89ha. 

Преглед катастарских парцела које су у обухвату плана:  

 к.п. К.о. 

Ратково 

 

површина 

ha-a-m2 

власник/корисник култура 

1. 2357 21-93 Општина Оџаци пут 

2. 2711 82-60 државно њива 3. класе 

3. 2712 2-49-06 Месна заједница пашњак 

4. 2713 64-47 Месна заједница трстик/мочвара 

5. 2724 4-89 приватно њива 2. класе 

6. 2725 6-19 приватно  

7. 2726 3-47 Месна зједница њива 2. класе 

8. 2727 12-21 приватно њива 2. класе 

9. 2728 7-56 приватно њива 2. класе 

10. 2729 11-55 приватно њива 2. класе 

11. 2730 11-28 приватно њива 2. класе 

12. 2731 10-28 приватно њива 2. класе 

13. 2732 4-06 приватно њива 2. класе 

14. део 4494 60-33 општина Оџаци пут 

15. део 4496 4-00 општина Оџаци пут 

 

1.2. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Планом генералне регулације Раткова, простор обраде је намењен спортско рекреативним 

површинама. Како би се исти опремио свом неопходном инфраструктуром, израдом Плана детаљне 

регулације ће се обезбедити проширење саобраћајних коридора и паркиралишта за путничке аутомобиле, 

као јавна површина. 

Регулационим линијама ће се дефинисати саобраћајни коридори, док ће се остало земљиште 

користити за изградњу спортских, рекреативних, ловних, туристичких, угоститељских и других отворених 

или затворених објеката. 

У обухвату плана је и део постојећих приватних катастарских парцела, на којима се такође могу 

организовати површине које су функционално везане за планиране спорстко рекеатрвине површине, а 

налазе се у непосредној близини.  

Простор обраде је потребно опремити свом неопходном инфраструктуром. 

 

Трасе, коридори и регулација саобраћајница 
За ефикасно повезивање планираних садржаја у овом комплексу  и подизање проточности и 

безбедности саобраћаја: 

- изградња коловоза стамбене саобраћајнице на правцу на к.п. 2357 и 4494, којим се обезбеђује 

повезивање овог комплекса са гланом насељском саобраћајницом (ул. Железничка-Лењинова) и коловоза 

планираних приступних саобраћајница. Ширина коловоза планирана је за двосмерни саобраћај  са две 

саобраћајне траке од по мин 2,5m. 

- изградња  паркинга  за путничка возила  на две локације, како би се обезбедила добра 

приступачност свим садржајима  комплекса, укупаног капацитета 60 паркинг места. 

- изградња пешачких стаза на потезу од Улица Железничка - Лењинова до планираног комплекса 

као  и унутарашњих стаза које повезују различите садржаје. Ширина истих зависна је од интезитета 

пешачких токова на појединим правцима с тим што минимална ширина износи 1,5 m. 

Водоводна мрежа 
Водоводна мрежа простора обраде се планира делом као прстенаста а делом граната, изграђена од 

савремених материјала, са довољним бројем затварачких шахтова, као и противпожарних хидраната, са 

прикључком на насељску мрежу у Улици Лењиновој. 

Фекална канализација 

Задатак колектора фекалне канализације је одвођење фекалних отпадних вода, до уређаја за 

пречишћавање отпадних вода.  

У насељу је започета реализација фекалне канализације, тако да ће се извршити прикључак на 

постојећу. 
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Атмосферска канализација 

Јаркови атмосферске канализације требају условно чисте воде прикупљене са саобраћајница и 

бетонских платоа да усмере ка околним зеленим површинама уз претходну сепарацију масти и уља са 

паркинг површина и коловозних платоа. 

Електроенергетска инфраструктура  

У оквиру обухвата Плана нема објеката електроенергетске инфраструктуре.  

У непосредној близини подручја обраде налази се 20 kV надземни извод "Ратково" из ТС 110/20 kV 

"Оџаци".  

Потрошачи на простору обухваћеним планом напајаће се електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система Србије.  

Основни објекат за снабдевање је трафостаница ТС 110/20 kV "Оџаци" са два инсталисана 

трансформатора по 31,5 MVA, преко 20 kV  извода "Ратково".   

Јавно осветљење  

У оквиру обухвата Плана нема јавног осветљења. Неопходно је у потпуности планирати јавно 

осветљење према потребама и карактеру простора, на основу стандарда и норматива, с циљем да исто како у 

функционалном, безбедносном и амбијенталном, тако и у еколошком погледу испуни своју улогу. 

Телекомуникациона инфраструктура 

 На простору обраде пошта нема никакве капацитете нити планира отварање поште на тој локацији.  

 Такође, не постоји ТТ инсталација, а  прикључак планираних објеката унутар простора обухвата 

Плана могуће је извршити из постојећег рачвастог кабловског наставка који се налази у зеленом појасу 

испред објекта у Лењиновој улици број 76.   

 

 

Б) ПЛАНСКИ ДЕО 
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА 

1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Површине јавне намене у обухвату Плана су јавне површине (улични коридори, јавни паркинзи) и 

јавни објекти (објекти комуналне инфраструктуре), за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у 

складу са посебним законом.  

 

Улични коридори 

Планом je обухваћен део постојеће стамбене улице, која повезује насеље са атаром и пружа се у 

правцу Железничке улице. Планирани улични коридор ове стамбене  саобрађајнице има функцију 

повезивања будућих спортско-рекреативних и рекреативно-угоститељских садржаја као и naseqa са атарoм. 

Ширина коридора ове саобраћајнце (улица) обезбеђује довољан простор за изградњу и 

реконструкцију коловоза,  изградњу јавног паркинга за путничка возила и пешачких стаза, као и свих видова 

комуналне инфраструктуре: водовода, канализације, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе 

мреже. Све слободне (неизграђене) површине уличних коридора биће адекватно уређене и озелењене. 

Улични коридор је површина од општег интереса и биће проглашена за јавно земљиште, у складу са 

Законом. За уличне и саобраћајне коридоре у простору обухваћеног Планом предвиђена је укупна површина 

од цца 89а 28m2. 

 

1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

У предходном поглављу су обухваћене површине јавне намене, као површине од општег интереса. 

Заједничка особина за све остале површине је да оне немају једну, искључиву намену, већ су често сложени 

преплети више функција, које живе и мењају се у складу са захтевима корисника простора. Ипак, према 

основној, тј. преовлађујућој намени у неком простору и остала површина је подељена на карактеристичне 

грађевинске зоне. То су: 

- рибњак са пратећим садржајима, 

- волијер за пернату дивљач, 

- стрелиште, 

- отворени терени спорта и рекреације, 

- језеро за спортски риболов, 

- зона туристичких објектата – бунгалова, 

- угоститељски објекти, 

- заштитно зеленило. 
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Карактеристика простора обраде је организација садржаја који су у функцији лова и риболова, како 

се тренутно и користи. На простору обраде су евидентирани: волијер за пернату дивљач, стрелиште за вежбе 

ловаца, хранилиште дивљачи. Планирано је задржавање тих садржаја са изградњом нових пратећих 

објеката: угоститељства, туризма,  инфраструктурних и друго, како би се омогућило коришћење простора и 

изградњом других компатабилних садржаја.    

 

Рибњак са пратећим садржајима 
На подручју вештачке депресије, у северном делу простора обраде, предвиђена је изградња 

рибњака, са свом неопходном инфраструктуром и пратећим објектима. Укупна површина је приближно 

7.350 m2. Приступ комплексу ће се обезбедити са постојеће јавне саобраћајнице. 

 

Волијер за пернату дивљач 
Непосредно уз постојећу јавну саобраћајницу је планирано је задржавање комплекса за узгој пернате 

дивљачи. Ту се врши узгој мале пернате дивљачи пре испуштања у ловиште. Омогућена је изградња свих 

неопходних пратећих и других помоћних објеката и инфраструктуре. 

Укупна површина је приближно 7.225 m2. Приступ комплексу ће се обезбедити са постојеће јавне 

саобраћајнице. 

 

Стрелиште 

Како је простор обраде интересантан за ловце, планирано је задржавање постојећег стрелишта, на 

к.п. број 2711 К.о. Ратково. Организација објекта стрелишта се задржава или допуњује садржајима који 

обезбеђују сигурност и безбедност коришћења. 

Укупна површина је приближно 7.970 m2. Приступ комплексу ће се обезбедити интерним 

приступом до постојеће јавне саобраћајнице. 

 

Комплекс отворених спортско-рекреативних терена 

У склопу овог комплекса, укупне површине 7.656 m2, на слободним површинама је планирано 

формирање отворених тениских терена, терена за кошарку, одбојку, рукомет и мали фудбал, као и 

могућност формирања других универзалних терена за појединачне и групне спортове на отвореном и 

другим пратећим садржајима. Простор је могуће опремити пратећим садржајима. 

 

Језеро за спортски риболов 

Ова зона обухвата језеро, као водену површину заједно са његовом обалом. Планирано је да језеро 

буде једна уређена површина оивичена пешачким стазама, намењено искључиво спортском риболову. 

Риболовци би језеро могли да користе са већ постојећих докова и платоа, који би били распоређени са 

разних страна језера, самосталним проналаском сопствених места за пецање.  

Укупна површина је приближно 4.967 m2. 

На околном простору је омогућена изградња пратећих објеката. 

Приступ комплексу је омогућен преко интерне саобраћајнице.  

 

Зона туристичких објеката  
Зона туристичких обејеката је планирана као један комплекс за изградњу туристичких објекта са 

пратећим објектима, са могућношћу организације угоститељских садржаја.  

Планирана је изградња приземних монтажних и сличних објеката типа бунгалов, за смештај 

туриста, ловаца и риболоваца. Укупна површина је приближно 1.598 m2. 

 

Угоститељски објекти 

Непосредно на улазу у комплекс је планиран угоститељски објекат који би могао да опслужи све 

садржаје простора обраде, обзиром на величину истог.  

Површина зоне угоститељског објекта је око 2.326 m2. Планиран је директан приступ са јавне 

саобраћајнице. 

 

Заштитно зеленило 

Заштитно зеленило на осталом земљишту је планирано као тампон зона измећу становања и 

спортско рекреативне зоне. На овом простору је омогућена изградња инфраструктуре, терена за игру и 

забаву деце, спортских терена, постављање рекламних табли и путоказа и других реквизита. 
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2. БИЛАНС ПОВРШИНА 

Биланс површина у обухвату Плана је исказан у наредној табели кроз основну намену површина. 

Биланс површина: 

 

површина 

ha-a-m2 

% 

Обухват плана 5-52-67 100 

површине  

јавне намене 

улични и  инфраструктурни коридори  96-90 17,53 

Рибњак са пратећим садржајима 73-50 13,3 

Волијер за пернату дивљач 72-25 13,07 

Стрелиште 79-70 14,42 

Комплекс отворених спортско-рекреативних терена 76-56 13,85 

Језеро за спортски риболов 49-67 8,98 

Зона туристичких и угоститељских објеката  32-68 5,91 

површине 

остале намене 

Заштитно зеленило 71-41 12,92 

 

3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
Овим Планом су дефинисане регулационе линије улица и осталих површина јавне намене. 

Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама и аналитичким елементима приказаним на 

графичком прилогу бр. 5. 

Дозвољена су минимална одступања од датих елемената код спровођења регулационих линија, због 

неажурних катастра подземних инсталацуја. 

Спровођења регулационих линија, ће се вршити обавезном израдом пројеката парцелације и 

препарцелације, чији саставни део је и пројекат геодетског обележавања. 

Генерални план нивелације саобраћајних површина рађен је на основу геодетских подлога 

допуњених детаљним геодетским снимањем.   

Регулација и нивелација осталих објеката дефинисана је у правилима грађења. 

 

3.2. ОДРЕЂИВАЊЕ (ПОПИС ПАРЦЕЛА ) ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

Површину јавне намене чини улични коридор са проширениом регулацијом, а образују се од целих 

парцела и делова парцела, како је пописано у наредној табели: 

Парцеле Зона 

целе делови 

Улични коридори и 

инфраструктурни садржаји  

2357  4494, 2712 

 

4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА  

ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА 

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана, а ради 

формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити  на основу пројеката парцелације и 

препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске парцеле, датих овим Планом за 

карактеристичне зоне основне намене. 

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене је потребно да има облик 

паралелограма или трапеза. Свака грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну површину – 

улицу, односно јавну саобраћајну површину.  

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из овог Плана, а 

према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу величине, облика, ширине и 

других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони којој се налази.  

 

5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

За ефикасно повезивање планираних садржаја у овом комплексу и подизање проточности и 

безбедности саобраћаја, планирано је проширење коридора постојећег атарског пута (к.п. број: 4494 К.о. 

Ратково)  на део парцеле број 2712.  

Ово проширење омогућило је довољну регулациону ширину саобраћајнице у оквиру које су 

планирани сви неопходни инфраструктурни објекти: 

- коловоз,  

- паркинг за путничка возила капацитета до 18 места,  
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- пешачке стазе, 

- комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа, гасовод и 

телекомуникациона мрежа) и  

- улично зеленило. 

 

5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Снабдевање водом 

Простор обраде се у потпуности ослања на постојећи насељски водозахват. 

Водоводна мрежа простора обраде се планира делом као прстенаста а делом граната, изграђена од 

савремених материјала, са довољним бројем затварачких шахтова, као и противпожарних хидраната. 

 

Канализација отпадних вода 

Задатак колектора фекалне канализације је одвођење фекалних отпадних вода, од точећих места, до 

насељског система колектора.  

 

Одвођење атмосферских вода 
Јаркови (односно зацевљене деонице) атмосферске канализације требају условно чисте воде 

прикупљене са саобраћајница и бетонских платоа да усмере ка околним зеленим површинама, односно 

постојећем насељском систему атмосферске канализација. 

 

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Да би се у простору у оквиру обухвата Плана стекли технички услови за прикључење планираних 

објеката планирана је изградња нове трафостанице 20/0,4 kV одговарајуће снаге, у складу са потребама.   

 Нова трафостаница може бити МБТС или зидана, мада иста по захтеву микролокације може бити и 

уграђена у објекат или СТС. Изградњу нове трафо станице треба планирати на јавној површини или у 

оквиру грађевинских парцела у оквиру комплекса.  

За прикључак нове ТС планирана је изградња новог 20 kV  средњенапонског вода са отцепног 

челично-решеткастог стуба са вертикалним растављачем који уградити на погодном месту у линији трасе 

постојећег 20 kV  надземног вода "Ратково" до локације нове трафостанице 20/0,4 kV, а све према 

пројектном решењу.  

 Прикључак нових објеката извести НН кабловима одговарајућег типа и пресека из нове ТС, према 

решењу пројектаната. 

 

Јавно осветљење  
Неопходно је у потпуности планирати јавно осветљење према потребама и карактеру простора, на 

основу стандарда и норматива, с циљем да исто како у функционалном, безбедносном и амбијенталном, 

тако и у еколошком погледу испуни своју улогу. 

Дуж саобраћајница и пешачких стаза предвидети осветљавање светиљкама на стубовима 

одговарајуће висине, као и светиљкама постављеним на објекте, у складу са новим технологијама развоја 

истих. 

 

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА (ГАСНА) ИНФРАСТРУКТУРА 
Планирано је снабдевање потрошача гасом прикључком на постојећу дистрибутивну мрежу у Улици 

Лењиновој, уз услове и сагласност дистрибутера гаса. 

Омогућено је кориштење алтернативних облика енергије, снагу ветра и сунца, у складу са нормама 

и правилницима који дефинишу ову област. 

 

5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

За потребе прикључења на претплатничку ТТ мрежу планираних објеката  планирана је траса за 

подземне оптичке и бакарне ТТ каблове поред сваког планираног коловоза и мора се омогућити приступ до 

сваке парцеле. 

 Место могућег прикључења планираних објеката на претплатничку ТТ мрежу је постојећи рачвасти 

кабловски наставак који се налази у зеленом појасу испред објекта у Лењиновој улици број 76. 

 За обезбеђивање кабловског повезивања (оптичким или мрежним кабловима) потребно је планирати 

одговарајуће коридоре дуж сваке саобраћајнице. Нове приводне каблове градити кабловима нове генерације 

који су предвиђени за широкопојасни пренос или оптичким кабловима. 

 Оптичку мрежу, као и приступну мрежу са бакарним проводницима планирати искључиво 

подземним кабловима. 

 За потребе мобилних телекомуникација могу се градити базне радио-станице на погодним 

локацијама у обухвату Плана, у складу са плановима развоја оператера и условима из овог Плана. 
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6. ОПШТА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

6.1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
У oпштe услoвe изградњe спада и стeпeн сeизмичнoсти кojи на овом прoстoру и ширe   изнoси  8 

стeпeни пo МЦЗ  скали. 

 Подацима о нивоу подземних вода на простору обраде не располажемо, јер се бунар на којем се 

врши осматрање нивоа подземних вода налази југоисточно од насељеног места у близини канала I. Према 

мерењима нивоа воде у периоду 1991. до 2009. година забележени максимални ниво воде износи 84,01 а 

минимални 80,10 m нм. На основу овог податка може се закључити да простор обраде није угрожен високим 

нивоом подземних вода. 

На простору обраде неће бити дозвољено обављање делатности (изузев рибњака) које се налазе на 

Уредбом дефинисаној Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08), 

односно према важећој законској  регулативи којом се регулише израда процена утицаја на животну 

средину.  

 

Остале активности и делатности које се планирају на овом простору морају се обављати у складу са 

законском регулативом и условима надлежних органа и организација које их прописују. Приликом 

обављања ових активности мора се водити рачуна о буци и другим штетним дејствима по животну средину, 

односно емисија загађујућих материја мора бити у нивоу  законском регулативом дозвољених емисија. 

 

6.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И  ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Заштита непокретних културних добара 

Према подацима добијеним од Покрајинског завода за зашиту споменика културе из Новог Сада на 

простору обухвата Плана не постоје објекти са споменичким значајем нити ахеолошки локалитети или зоне 

заштите које би утицале на израду Плана детаљне регулације блока 23 у Раткову. 

 

Заштита природних добара 

Покрајински завод за заштиту природе, за потребе израде Плана, доставио је  следеће услове 

заштите природе: 

- На простору обухвата Плана детаљне регулације блока број 23 у Раткову нема заштићених 

природних добара. 

- Очувати постојеће зеленило, размотрити могућност за повећање процента зелених површина, 

броја и разноврсности постојећих категорија зеленила и повезати постојеће и планиране зелене површине у 

целину.  

- Концептом озелењавања подручја Плана треба обезбедити вишеспратност и разноврсност 

категорија јавног зеленила, што већим процентом аутохтоних врста, користити и примерке егзота за које је 

потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и избегавати примену инвазивних врста. На 

нашим подручјима инвазивним се сматрају следеће врсте: циганско перје,  јасенолисни јавор, кисело дрво, 

багремац, западни копривић, пенсилвански длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљан, касна 

сремза, јапанска фалопа, багрем, сибирски брест. 

- Приликом извођења радова пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 

уништења, оштећења или крађе. 

- Подносилац захтева је дужан да радове и активности изведе у свему у складу са издатим 

условима овог Решења. За све радове и објекте који нису обухваћени достављеном пројектном 

документацијом потребно је тражити посебне услове овог Завода. 

- Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не отпочне радове и 

активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико 

дође  до измена захтевом наведених активности, или промене локације/подручја, као и за наредне 

фазе/године истраживања, носилац активности дужан је да поднесе  Покрајинском заводу за заштиту 

природе нов захтев за издавање акта о условима заштите природе. 

 

6.3. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 На oснoву члана 5. став 2. и члана 9. став 1. и 3. Закoна o стратeшкoj прoцeни утицаjа на живoтну 

срeдину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 88/2010)  и прибављеног Мишљења Одељења за 

комунално стамбне послове урбанизам и заштиту животне средине,  Скупштина oпштинe Oџаци je дoнeла 

Oдлуку o не приступању изради Стратeшкe прoцeнe утицаjа  на живoтну срeдину за План детаљне 

рeгулациje  блока 23 у Раткову.  
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Простор који који се уређује Планом није инфраструктурно у потпуности опремљен. На њему се 

планира изградња рибњака и објеката који су  намењени спорту и рекреацији, као  и пратећих објеката који 

су у функцији спорта и рекреације. Намена и садржаји који се планирају на овом простору неће битније 

утицати на квалитет животне средине, осим рибњака који може имати утицај на површинске, а нарочито 

подземне воде и земљиште.  

На простору обраде и у окружењу, поред наведених садржајан планирају се и  веће зелене површине 

које позитивно утичу на квалитет животне средине. Све активности које ће се одвијати на простору обраде 

морају да испуњавају услове заштите животне средине у складу са Законом о заштити животне средине, 

Законом о процени утицаја на животну средину,  Урeдбом o утврђивању Листe прojeката за кoje je oбавeзна 

прoцeна утицаjа и Листe прojeката за кoje сe мoжe  захтeвати прoцeна утицаjа на живoтну срeдину и другим 

условима и  прописима којима се регулише  обављање делатности и заштита животне средине. 

 

6.4. ВОДНИ УСЛОВИ 
          Према подацима добијеним од Ј.В.П. "Воде Војводине" У близини блока 23, на удаљености од око 200 

m, односно 400 m, налазе се мелиорациони канали слива "Јегричка", главни канал и канал I-21.  

Хидраулички елементи канала у зони бока 23 су следећи: 

"Главни канал" 

Кота терена  83,19 m н.м. 

Кота пројектоване воде 82,42 m н.м. 

Кота пројктованог дна канала 81,17 m н.м. 

Пројектовани проток  1,51 m3/s 

Ширина дна 2 m 

Нагиб косина  1 : 1,5 

Пројектовани пад канала 0,1‰ 

 

Канал I-21 km 0+400 

Кота терена 83,18 m н.м. 

Кота пројектоване воде  82,62 m н.м. 

Кота пројектованог дна канала 82,12 m н.м. 

Пројектовани проток 0,225 m3/s 

Ширина дна 1 m 

Нагиб косина 1:1.5 

Пројектовани пад канала 0,3 ‰ 

 

За израду овог плана од Ј.В.П. "Воде Војводине" је достављено Мишљење у поступку издавања  

водних услова (број: I-924/4-12 од 07. 11. 2012. године), на основу овог Мишљења Покрајински секретаријат 

за пољопривреду водопривреду и шумарство је издао Решење о водним условима број: 104-325-1185/2012-

01 од 28.12.2012. године. Овим решењем су дефинисани следећи водни услови за израду овог Плана: 

1. У  поступку пипреме и израде планске документације обезбедити све подлоге и спровести 

одговарајуће анализе и обраде решења које ће бити у складу са важећим  законским прописима. 

2. Планску документацију усагласити са плановима вишег реда. 

3. Планском документацијом предвидети потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних 

вода од загађења. 

4. Приликом израде Плана морају се испоштовати услови дати општим концептом  снабдевања 

водом, каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу општине Оџаци. 

5. При изради Плана уважити услове осталих надлежних органа и важеће Законске регулативе: 

Закон о водама ("Службени гласник Републике Србије", број  30/10,  93/12), Закон о заштити животне 

средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 36/09), Уредба о граничним вредностима 

емисије приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 

њихово достизање ("Службени гласник Републике Србије", број  35/11), Уредба о граничним  вредностима 

емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Службени гласник Републике 

Србије", број  67/11) и Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним  вредностима емисије 

загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Службени гласник Републике Србије", 

број  48/12). 

6. Приликом израде плана поштовати принцип да је у отворене водотоке, акомулације, ретензије, 

мелиорационе и друге канале, као  и друге реципијенте, забрањено испуштати непречишћене отпадне воде, 

осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији одговарају II класи 

воде. Уколико се планира  испуштање осталих отпадних вода исте се морају комплетно пречистити 

(примарно и секундарно) тако да задовољавају критеријуме II класе воде. 



            “Службени лист општине Оџаци” 10/2013   23.07.2013.године        

 

380 
 

7. Планом предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање условно чистих 

атмосферских вода, посебно за зауљене атмосферске воде и посебно за санитарно- фекалне и технолошке 

отпадне воде. 

8. Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина, и условно чисте 

технолошке (расхладне) воде,  чији квалитет одговра II класи вода, према Уредби о категоризацији водотока 

и Уредби о класификацији вода, може се  се без пречишћавања упуштати у атмосферску канализацију на 

зелене површине у путни јарак канал и сл., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, и који не 

залази у протицајни профил реципијента 

9. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (саобраћајне површине, 

манипулативне површине, бензинске пумпе, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент, предвидети 

одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II 

класе воде у реципијенту, а у складу са Уредбом о класификацији воде ("Службени глaсник СРС", брoj 5/68) 

и Правилника о опасним материјама у водама ("Службени глaсник СРС", брoj 31/82). 

10. Санитарно – фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати   у јавну 

канализациону мрежу а потом одвести на централни УПОВ. За технолошке отпадне воде, уколико је 

потребно, треба предвидети одговарајући предтретман да би квалитет ових вода задовољио потребне 

санитарно техничке услове за испуштање отпадних вода у градску канализациону мрежу. Услове и 

сагласности  за прикључење прибавити од надлежног ЈКП-а. Уколико у насељу не постоји изграђена 

канализациона мрежа, санитарно-фекалне отпадне воде, до изградње исте, испуштати у водонепропусне 

септичке јаме. Пражњење  септичких јама треба поверити надлежном комуналном предузећу. 

11. При изради плана уважити све друге услове које, за сакупљање, каналисање и диспозицију 

отпадних вода, пропише надлежно комунално предузеће. 

12. Водоснабдевање предметног подручја планирати преко насељске водоводне мреже. Услове 

заприкључење и трасирање планиране водоводне мреже прибавити од надлежног комуналног предузећа. 

13. У случају потребе снабдевање технолошком водом могуће је решити изградњом бунара у складу 

са важећим прописима за каптирање подземне воде. 

14. План треба урадити на начин да предвиђено уређење  парцела и њихово коришћење не ремети 

функцију водних објеката и могућност и услове њиховог одржавања. Треба да се обезбеди слободан 

протицајни профил канала, стабилност дна и његових косина, несметан пролаз службеним возилима  и 

механизацији  за одржавање у зони водних објеката. 

 

Карактеристике канала које се налазе у близини подручја овбухваћеног планом су следеће: 

Назив 

канала 

Стацион. 

канала 

Кота 

пројект. 

дна 

Кота 

пројект. 

воде 

Кота 

терена 

Пројек. 

проток 

Пројект. 

пад 

Ширина 

дна 

канала 

Нагиб 

косина 

канала 

 (km) (m нм) (m нм) (m нм) (m3/s) ‰ (m) 1:n 

Главни 

канал 

 

18+350 

 

81,17 

 

82,42 

 

83,19 

 

1,51 

 

0,1 

 

2,00 

 

1,50 

Канал 

I-21 

 

0+400 

 

82,12 

 

82,62 

 

83,18 

 

0,225 

 

0,3 

 

1,00 

 

1,50 

 

Дуж обала мелиоративних канала мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-

инспекциона стаза ширине минимум 5 m за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу се 

не могу планирати никакви објекти, ограде и сл. 

Уколико се планира постављање линијских инфраструктурних објеката у зони канала (струја, тт и 

сл.), потребно је исте водити на минималном растојању од линије експропријације, при чему у каналском 

појасу није дозвољена изградња надземних објеката, као што су шахтови, вентили и сл. а подземни се 

морају укопати минимум 1 m испод површине терена и обезбедити од оптерећења тешке грађевинске 

механизације. Сва евентуална укрштања инсталација са каналом планирати под углом од 90 степени. 

 Саобраћајне површине планирати ван зоне експропријације канала. Прелазе (пропусте, мостове) 

планирати у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем, али тако да се омогући потребан протицај у 

профилу пропуста или моста, ако и да се обезбеди постојећи водни режим и одржи стабилност дна косина 

канала. 

 Код одређивања нивоа воде у рибњаку, потребно је предвидети ефикасну заштиту околних објеката 

и водног и пољопривредног земљишта од могућег штетног утицаја воде из рибњака. 

Границе и намена земљишта чији је корисник-власник ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, не могу се 

мењати без њихове посебне  сагласности. 

За све планиране активности које ће се обављати у оквиру предметне локације, планирати адекватна 

техничка решења у циљу спречавања загађења подземних и површинских вода. 
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6.5. САНИТАРНИ УСЛOВИ    

Oд Покрaјинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo и сoциjaлну пoлитику, Сeктoрa зa сaнитaрни нaдзoр 

прoписaни  су слeдeћи услoви: 

Зaкoнoм o сaнитaрнoм нaдзoру ("Службени глaсник РС", број 125/04), oдрeђeнa je врстa кojи су у 

нaдлeжнoсти Сaнитaрнe инспeкциje, a тo су oбjeкти: 

- зa прoизвoдњу и прoмeт живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe, 

- дeлaтнoст снaбдeвaњa  стaнoвништвa вoдoм зa пићe, 

- делатност пружања услуга одржавња хигијене, неге и улепшавања лица и тела    

- и немедецинских естетских интервенције којима се нарушава интегритет коже 

- дeлaтнoст jaвнoг сaoбрaћaja, 

- здрaвствeну дeлaтнoст и социјалне заштите, 

- угoститeљскa дeлaтнoст, 

- вaспитнo- oбрaзoвнa дeлaтнoст, 

- дeлaтнoст културe, физичкe културe, спoртa и рeкрeaциje, 

- други објекти одређени законом. 

 

Oбjeкти за прoизвoдњу и прoмeт   живoтних  намирница и прeдмeта oпштe    упoтрeбe (ПOУ) 

Прoизвoдња и прoмeт живoтних намирница и ПOУ, нe мoжe бити лoцирана пoрeд ђубришта, 

дeпoниjа,  санитарних нужника, oтвoрeних канала, фабрика кoje испуштаjу гасoвe, пару, димoвe, прашину, 

каo и у близини других oбjeката кojи мoгу штeтнo утицати на хигиjeнскe услoвe у oбjeкту, oднoснo 

хигиjeнску исправнoст прoизвoда у њима, каo и на мeстима гдe би правац дувања главних вeтрoва мoгаo 

штeтнo утицати на хигиjeнскe услoвe у oбjeкту или њeгoвoj oкoлини. Oбjeкти нe мoгу бити на мeстима гдe 

мoгу угрoжавати станoвањe или oбављањe здравствeнe дeчиje или сoциjалнe заштитe. 

Oбjeкти сe лoцираjу на мeстима гдe je oбeзбeђeна снабдeвeнoст eнeргeтским извoрима, 

кoнтинуираним снабдeвањeм хигиjeнски исправнoм вoдoм  каo и oдвoђeњe oтпадних вoда и других 

oтпадних матeриjа. Ближи услoви за oбjeктe рeгулисани су Закoнoм o здравствeнoм надзoру над живoтним 

намирницама и ПOУ ("Службени гласник СРС", брoj 48/77, 24/85, 29/88, 6/89, 44/91, 53/93 и "Службени 

гласник РС", брoj 67/96, 48/94, 101/05- и др. закон и 41/09) и Правилникoм o санитарнo - хигиjeнским 

услoвима  за oбjeктe у кojима сe oбавља прoизвoдња и прoмeт живoтних намирница и ПOУ ("Службени 

гласник РС", број 6/97 и 52/97). 

Oбjeкти за клањe живoтиња, oбраду, прeраду прoизвoда живoтињскoг пoрeкла трeба да буду ван 

насeља и у пoдручjу кoje нeћe бити урбанистичким планoм прeдвићeнo  за изградњу стамбeних oбjeката, а 

изграђeни oбjeкти нe смejу угрoжавати и бити угрoжeни oд загађивања ваздуха из других oбjeката,  на 

зeмљишту кoje je са ниским нивooм пoдзeмних вoда и кoje je склoнo клизању. Ближи услoви прoписани су 

Правилникoм  o услoвима кoje мoраjу да испуњаваjу oбjeкти за клањe живoтиња, oбраду, прeраду и 

ускладиштeњe прoизвoда живoтињскoг пoрeкла ("Службени лист СФРJ", брoj 53/89 и  "Службени гласник 

РС", број 11/2008 и др. правилник и 73/10 и др. правилник).  

Пиjацe или тржницe билo да су oтвoрeнoг или затвoрeнoг типа лoцираjу сe у стамбeнoj зoни насeља 

или у близини, са oбeзбeђeним прилазима за вoзила за снабдeвањe и пoтрoшачe. Прoстoр трeба да je 

пoплoчан уз дoвoљан брoj канализациoних oтвoра, а  чeсмe сe пoстављаjу на тржнoм прoстoру, а прoписанo 

je Правилникoм o ближим услoвима кojи oбeзбeђуjу  хигиjeнскo пoступањe са живoтним намирницама и 

мoгућнoст здравствeнoг надзoра над прoмeтoм ван прoстoриjа oдрeђeних за прoдаjу ("Службени гласник 

РС", број 25/76). 

За oбjeктe у кojима сe врши прoмeт и прoизвoдња живoтних намирница и ПOУ, oсим вeћ навeдeних, 

ближи услoви рeгулисани су слeдeћим прoписима:  Правилникoм o тeхничким нoрмативима за пeкарe 

("Службени лист СРJ", брoj 13/92), Правилникoм o тeхничким нoрмативима за млинoвe за прeраду жита у 

млинскe прoизвoдe ("Службeни лист СРJ", брoj 13/92), Правилникoм o услoвима кoje трeба да испуњаваjу 

кланицe за клањe живoтиња из увoза ("Службени лист СФРJ", брoj 53/83), Правилникoм o хикиjeнскo-

тeхничким и санитарним услoвима oткупних станица и oткупних мeста за купoвину пoљoприврeдних 

прoизвoда  ("Службени гласник РС", брoj 26/86), Правилник о условима  које морају да испуњавају објекти 

за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштавање производа животињског порекла ("Службени лист 

СФРJ", брoj 53/89 и  "Службени гласник РС", број 11/2008- и др правилник и 73/10 и др. правилник)  

Правилник o минималним тeхничким услoвима за oбављањe  прoмeта рoбe и вршeња услуга у 

прoмeту рoбe кojа сe прoдаje ван пoслoвних прoстoриjа ("Службени гласник РС", брoj 47/96, 22/97, 6/99, 

99/2005, 100/2007). 

Ближи услови за објекте социјалне заштите регулисани су Правилником о ближим  условима за 

почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа 

социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица ("Службени гласник РС", брoj 47/96, 22/97, 

6/99, 99/2005, 100/2007). 



            “Службени лист општине Оџаци” 10/2013   23.07.2013.године        

 

382 
 

Oбjeкти jавнoг саoбраћаjа 

Лoкациjа саoбраћаjних станица трeба да oбeзбeди лаку вeзу са истим или другим типoм саoбраћаjа, 

да има дoбрo урађeн приступ и дoвoљнo oбeзбeђeнe пoвршинe за паркирањe jавних и личних вoзила, 

дoлазак и oдлазак путника и транспoрт рoбe. 

Ближи услoви oдрeђeни су Правилникoм o ближим саoбраћаjнo - тeхничким и другим услoвима за 

изградњу, oдржавањe и eксплoатациjу аутoбуских станица и аутoбуских стаjалишта ("Службeни класник 

РС", брoj 20/96, 18/2004, 56/2005). 

 

Угoститeљски oбjeкти 

Правилникoм o разврставању и минималним услoвима и катeгoризациjи угoститeљских oбjeката 

("Службени гласник РС", број 66/94, 3/95 и 31/2005) разврставаjу сe угoститeљски oбjeкти пo врстама услуга 

кoje пружаjу и прoписуjу минимални услoви у пoглeду изградњe, урeђeња и oпрeмања угoститeљских 

oбjeката, каo и услoви, начин и пoступак њихoвe катeгoризациje. 

 

Oбjeкти културe, физичкe културe, спoрта и рeкрeациje 
Oбjeкти културe су пратeћи садржаjи насeља. За oбjeктe физичкe културe, спoрта и рeкрeациje 

oбeзбeђуjу сe пoсeбнe пoвршинe издвojeнe oд насeља са спeциjалним услoвима. 

Правилникoм o ближим услoвима за oбављањe дeлатнoсти у oбласти физичкe културe ("Службeни 

гласник СРС", брoj 2/84 и 28/89) и Правилникoм o услoвима за oбављањe спoртских активнoсти и 

дeлатнoсти ("Службени гласник РС", број 30/99) прoписани су ближи услoви за навeдeнe oбjeктe. 

 

6.6.  ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛОВИ 

Од Министарсва унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Сомбору, достављено је да сходно члану 29. Закона о заштити пожара, поред услова прописаних 

посебним законом, просторни и урбанистички план садрже: 

- изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне 

количине воде за гашење пожара, 

- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за 

индустријске објекте и објекте специјалне намене, 

- приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, 

- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара. 

  

6.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,    

НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

Заштита од ратних разарања и елементарних непогода 

Под елементарним непогодама подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари, 

поплаве, високе подземне воде, епидемије болести већих размера и друге несреће. 

На простору обраде ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода, које 

настају као последица сеизмичких, климатских, хидролошких  и осталих карактеристика на овом простору. 

Заштита од земљотреса 

Простор који је планиран  за спортско-рекреативне површине у блоку 23 у Раткову се налази у зони 

са могућим интезитетом земљотреса од 8 степени по МЦЗ скали за повратни период од 500 година. 

Мере које је потребно предузети су првенствено мере техничке заштите, које се  огледају у 

поштовању прописа за пројектовање и изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 

  

Заштита од екстремно неповољних климатских карактеристика 

На подручју општине Оџаци, а самим тим и на простору обраде могу се јавити у одређеним 

условима, екстремно неповољне вредности климатских фактора, који могу неповољно утицати на насељске 

и ваннасељске просторе и на ремећење редовних активности становништва. 

- Ветар 

Ветрови који дувају у току године  немају неки посебан карактер, већ се одликују особинама 

карактеристичним за шире подручје средње Бачке. Доминантни правци дувања ветра су из југоисточног и 

северозападног правца. Број дана са јаким ветром од 6 и више Бофора износи на годишњем нивоу у просеку 

18 дана. 

Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско-техничких мера при пројектовању, 

постављањем објеката дужом страном у правцу дувања ветра где год је то могуће. Дендролошке мере се 

огледају у подизању зелених појасева. На простору блока 23 је и планирано подизање  зелених површина, на 

тај начин ће се смањити удари ветра на овом простору. 
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- Падавине 

Падавине су важан елеменат климе и на метеоролошкој станици Сомбор манифестују се у  

просечној годишњој количини од 589mm. Највише падавина се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 

129mm. По месечним количинама  истиче се јуни (69,6mm), а најмање падавина је у марту 31,5mm. 

Максимална дневна количина падавина у метеоролошкој станици Сомбор измерена је 2005. године и 

износила је 69 mm  или 69 литара по једном m2. Овај податак се мора имати у виду код решавања 

атмосферске канализације са простора обухвата плана.  

- Пожари 

Угроженост и повредљивост од пожара зависи од врсте објеката и његове конструкције, узајамног 

положаја неизграђених површина, степена искоришћености простора, количине запаљивог материјала и 

атмосферско - климатских услова. 

Да би се смањила опасност од избијања пожара и евантуално брзо интервенисање у случају потреба 

потребно је придржавати се услова и мера датим од стране Министарства унутрашњих послова – Одељења 

за ванредне ситуације. 

- Угроженост  од поплава  
Простор  обухвата Плана није директно изложен поплавама које би могле настати услед изливања  

водотокова, јер између овог простора и Дунава  налази прва и дуга линија насипа за одбрану од поплава. 

Опасност од поплава више је везана за могућност плављења подземним водама, јер постоји могућност у 

случају екстремно великих количина падавина и високог нивоа подземних вода да  постојећа мрежа 

атмосферских и мелиоративних канала не би могла да прихвати све количине површинских и подземних 

вода. Из тог разлога је потребно одржавати систем канала у функционалном стању. 

Заштита од површинских вода спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског 

система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода тереба да одговара појави меродавне 

падавине и према којој ће се димензионисати каналска мрежа. 

Заштита од подземних вода решиће се изградњом канализације атмосферских вода, 

реконструкцијом и одржавањем отворене каналске мреже  мелиорационих система. 

                                                                                                                                                                                                             � � � � � � � � � � � 	 
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Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне 

самоуправе, привредна друштва и друга правна лица у оквиру својих права и дужности, дужна су да 

обезбеде да се становништво, односно запослени  склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.  

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих 

склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење 

за заштиту од природних и других несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стмбеним и 

другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други 

природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити постојећи комунални, саобраћајни  и други 

инфраструктурни објекти, испод површине тла, прилагођени за склањање. 

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање 

становништва врши се у складу са прописима. 

  

6.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње 

енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све 

мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 

Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и 

личног стандарда. Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда, 

очување и заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија 

ветра, минихидроелектране и друго. 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 

подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим 

зградама, ради смањења текућих трошкова. 

Енергетска ефикасност изградње и уређења простора постиже се: 

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђење унутарнасељског и 

међублоковског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 
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- подизањем уличног зеленила (смањују се загревања тла и ствара се природни амбијент за шетњу и 

вожњу бицикла); 

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, исложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; 

- сопственом производњом енергије и другим факторима; 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије) 

и изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 

загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, 

природна вентилација и сл.; 

- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

- замена или санација врата и прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере); 

- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, 

прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних 

подстаница, регулација температуре, уградња термостатких вентила, делитеља и мерача топлоте и друге 

мере; 

- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација 

свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, 

могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 

осветљености).  

Приликом пројектовања и изградње објеката неопходна је примена Правилника о енергетској 

ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/2011) и других прописа и норми који дефинишу ову 

област. 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са 

другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење зграде.  

 

6.9. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ПРОСТОРУ 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, 

тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са инвалидитетом, у простору су 

међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а 

изузетно 8,3% (1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних коридора и пешачких стаза управно на правац кретања износи 

2%. 

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена и са 

обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања. 

Ради несметаног кретања особа са инвалидитетом ширина уличних тротоара и пешачких стаза 

износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи 

најмање 90 cm. 

Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. 

На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала 

обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу. 

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 

препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. 

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл. Као и доњи делови крошњи 

дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину 

по којој се пешак креће. 

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 

Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.  

Поред осталих услова, изградња јавних површина и јавних објеката, мора бити у складу и са 

Правилником о техничким стандардима приступачности  ("Сл. гласник РС", број 19/2012) и другим 

правилницима који регулишу ову област.  

Овим Планом дају се услови за уређење и изградњу: 

- површина јавне намене (јавних објеката и јавних површина за које се утврђује општи интерес) и  

- објеката за јавно коришћење (услужних и пословних објеката),  

којим се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (у даљем 

тексту: лица са посебним потребама у простору). 
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При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачким стаза, пешачких прелаза, 

места за паркирање и сл. у оквиру улица и других јавних површина, по којима се крећу лица са посебним 

потребама, као и прилази до објеката, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним објектима и 

објектима за јавно коришћење, морају се обезбедити услови за несметано кретање лица са посебним 

потребама у простору. 

 

6.10. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

Простор обраде се налази на лесној тераси. Лесна тераса је веома важан геоморфолошки елеменат 

на територији Оџачке општине. Главно обележје лесне терасе је обилан нанос леса на неогеној основи, а 

преко лесне подлоге заступљени су веома плодни хумусоидни слојеви. 

С обзиром су познате само опште геолошке и геомеханичке карактеристике   седимената лесне 

терасе, а да нису познате геолошке и геомеханичке карактеристике  самог простора обраде, код изградње 

објеката веће носивости неопходно је  да се изврше  ижењерско - геолошка истраживања терена у складу са 

Законом о геолошким истраживањима и другом важећом законском регулативом.  

 

6.11. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

Опредељење за форму и вид озелењавања улица долази из потреба које произилазе из концепта 

урбанизације, а у циљу непосредне заштите и побољшања санитарно-хигијенских услова уличног простора.  

Улично зеленило чини основну шему повезивања целог насеља и ширег атара, што значи да ће оно 

везивати зелене површине ужег подручја са зеленим површинама ширег подручја. Овај вид зеленила чине 

линеарно распоређени дрвореди лишћарских врста, са понеким четинаром или жбунастом врстом ако 

услови налажу или се једноставно сматра потребним у датом случају. 

Улично зеленило чине дрвореди дуж уличних коридора које прате травњаци. При успостављању 

уличног зеленила треба водити рачуна о профилу улица, размештају инсталација и других пратећих 

инфраструктура, климатским условима, ветру, типу земљишта итд. 

На локацији блока број 23 у Раткову пројектом се предвиђа дрворед лишћарских врста који чине 

храст (Quercus robur), јасен (Fraxinus excelsior), јавор (Acer pseudoplatanus), липа (Tilia grandifolia) и 

црвенолисна шљива (Prunus pisardii var. `Atropurpurea`). 

Уколико постоји потреба и могућност ове врсте могу се заменити или допунити следећим врстама  

високих и средњих лишћара: 

- Sophora japonica (софора) 

- Celtis occidentalis (копривић) 

- Quercus rubra (црвени храст) 

- Betula alba (бреза) 

- Laburnum anagiroides (златна киша) 

- Platanus acerifolia (платан) 

- Ulmus pumila (сибирски брест) ... 

и ниских лишћара    

- Acer palmatum A.ginala (јавор) 

- Catalpa bignonioides (каталпа) 

- Sorbus sp. (сорбус) 

- Cercis siliquastrum (јудино дрво) 

- Rhus typhina (руј)   

- као и разне кугласте и жалосне форме јавора, јасена, брезе, врбе итд.    

 

7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 Израда урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки овог Плана 

могућа је (не и обавезна) у следећим случајевима: 

- За изградњу и уређење простора унутар формираних грађевинских парцела; 

- За изградњу и уређење паркинга за путничке аутомобиле;  

- За изградњу саобраћајница и комуналне инфраструктуре и др. 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У правилима уређења дефинисане су регулација и нивелација за реконструкцију постојећих и 

изградњу планираних уличних коридора у обухвату Плана, а овде су дати услови за уређење, изградњу и 

полагање јавне инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, електроенергетске, гасоводне и 

телекомуникационе), као и услови за озелењавање. 
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1.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Све саобраћјнице изградити тако да експлоатационо-техничке карактеристике свих елемената 

одговарају функцији саобрћајница.  

Стамбену саобраћајницу, за безбедно одвијање моторног саобраћаја, изградити са следећим 

основним карактеристикама:  

- коловозна конструкција за минимално осовинско оптерећење од 6 t, 

- коловоз са једностраним попречним нагибом са две саобраћајне траке најмање ширине од 2,5m, 

- минимална ширина банкине минимум 1 m, 

- за одводњавање саобраћајних површина извести путни јарак. 

Кoлскo пeшaчке прилaзе зони туристичко-угоститељских објеката извести у ширини најмање 3 m, а 

прикључењем на jaвну сaoбрaћajницу нe сме се нaрушaвaти oдвoдњaвaњe и нивeлeте кoлoвoзa и трoтoaрa. 

Прикључак на јавну саобрађајницу извести уз услoвe и сaглaснoст управљача.  

На прелазу колског прилаза преко путног јарка извести цевасти пропуст у дужини ширине колског 

прилаза увећане за 0,7m на обе стране, а линијску инфраструктуру поставити у заштитне цеви одговарајућег 

пречника уз услове и сагласност власника. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 3 мeтaрa. 

 

Пешачке стазе извести у ширини најмање 1,5m. 

Паркиралиште за путничка возила  извести за управно паркирање са минималним димензијама 

паркинг места 2,5х 5 m и колским прилазом ширине 6 m.   

Пешашачке стазе у комплексу радити најмање ширине од 1,8m, односно у складу са Правилником о 

техничким стандардима приступачности  ("Службени гласник РС", бр. 19/2012). 

 

1.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Правила за изградњу водовода 
Приликом реконструкције постојеће водоводне мреже, односно изградње нових деоница, посебну 

пажњу посветити врсти цеви које се уграђују, у смуслу пречника који мора одговарати хидрауличком 

прорачуну, као и врсти материјала од којих су цеви направљене. Модерно схватање изградње водоводне 

мреже подразумева употребу PVC односно PE цеви, што се планским решењем и сугерише. Реконструкција, 

односно изградња подразумева и употребу квалитетних фазонских комада, као и довољан број подземних 

хидраната.  

Траса којом се требају постављати водоводне цеви предвиђа се у појасу од 1 m уз тротоар, како би 

остатак уличног профила остао слободан за планирање осталих инфраструктурних инсталација. Водоводне 

цеви постављају се у ров ширине 1 m, на минималној дубини укопавања од 1m. 

Цевовод мора бити постављен на слој песка дебљине минимум 15cm, у потпуности затрпан песком 

(сама цев), те висине пешчаног слоја од 30cm изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из 

рова из које су одстрањени камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 500m израде спојеви цеви и 

поставе бетонска осигурања на луковима и рачвама приступа се делимичном затрпавању цеви. Циљ овог 

затрпавања је да се цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене деонице. Након овога 

се приступа испитивању на хидраулични притисак. Цеви од тврдог PVC-апосле пуњења треба да стоје 12 

часова  под притиском 1,3 пута већим од номиналног. Након тога се врши допуњавање водом да би се 

успоставио исти притисак. За време од 30мин. На сваких 100m дужине деонице која се испитује (али не 

мање од 2 часа) контролише се цевовод. Притисак не сме да опадне за више од 0,2x10
5
 паскала на час, 

ацевовод не сме показивати недовољну заптивеност. Цеви од тврдог PE после пуњења треба да стоје 12 

часова под притиском од 1,3 пута већим од номиналног. Свака 2 часа допуњава се цевовод ради одржавања 

притиска и мери се допуњена количина воде. Допуштени пад притиска од 12 до 14 часова износи 0,1x10
5
 

паскала. После пробе на притисак ров се затрпава у слојевима од 30cm уз набијање ручним набијачем. Песак 

се мора добро набити испод цеви и око ње да би се избегло слегање. Након тога се цевовод мора испрати од 

нечистоће. За испирање се користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Прилико испирања је 

неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5m/s. Испирање се врши док на испуст не 

потече бистра вода. Напокон се на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор 

натријумхипохлорита чија је концентрација 150g активног хлора у једном литру. 

 

Правила за изградњу канализације отпадних и фекалних вода 
Имајући у виду нивелационо стање терена, као, те постојећу пројектну документацију за изградњу 

исте, дато је планско решење фекалне канализације. Због што боље организације инфраструктурних 

објеката у профилу улице, као и водећи рачуна о минималној међусобној удаљености различитих подземних 

и надземних инсталација, планира се постављање колектора фекалне канализације у појасу ширине око 1 m 

непосредно уз ивицу коловоза. 
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Материјал од кога се гради улична каналска мрежа мора да буде чврст, трајан и непропустљив за 

воду. Канали морају бити јефтини, имати глатку унутрашњу површину, да буду отпорни на корозију и тако 

пројектовани да се могу брзо и ефикасно градити. Предвиђа се извођење колектора фекалне канализације од 

тврдих пластичних маса (ПВЦ). Ровове за постављање фекалне канализације треба копати са вертикалним 

зидовима, уз подграђивање на већим дубинама. Ширина рова треба да буде што мања, како би се на тај 

начин смањили трошкови земљаног ископа. Она треба да буде најмање једнака унутрашњој ширини цеви 

увећаној за 0,7м. На неопходним каналима, као што је овде случај, ревизиони силази се постављају на свим 

спојевима бочних канала, на местима скретања трасе, промене профила, промене нагиба дна, на местима где 

су каскаде и томе слично, као и на правим деоницама на удаљености 30 до 60м. На местима где се указује 

потреба за дизањем воде из дубоко укопаних канала у плиће указује се потреба израде црпних станица. 

Након извођења појединих деоница, пре него што се пређе на затрпавање ровова у које су положени, цевни 

канали се морају испитати на унутрашњи притисак. Кад су наглавци у целој једној деоници између два 

ревизиона силаза заптивени, треба још незатрпане цеви испитати на непропустљивост спојева. Цевни 

канали са спојевима испитују се на пробни притисак чак и до 5×10
5
 паскала. На тај начин се постиже већа 

сигурност канализационе мреже. Испитивање се врши запушавањем канала код ревизионих силаза и 

стављањем цеви под притисак воде као и код испитивања водовода. Затрпавање ровова је за сигурност цеви 

необично важна грађевинска мера, коју треба што брижљивије извршити. При томе удари могу бити 

најчешћи узрок оштећења цеви.  

При откопавању рова поремећена је равнотежа земљишта. Да би се после затрпавања рова постигли 

услови што сличнији условима у непоремећеном шемљишту, ров треба да се затрпава само земљом 

једноликих особина, коју вода не може да испере или да раствори (најбоље песак или ситан шљунак).  

При затрпавању рова мора се земља, којом се затрпавање изводи, наносити у равномерно 

распоређеним слојевима од 12 до 15cm до висине од око 30cm изнад темена цеви. После тога земља се може 

наносити на исти начин у слојевима од 20 до 30cm. Свака поједини слој треба што је могуће боље набити. 

При затрпавању цеви треба обратити сву могућу пажњу, јер је најчешћи узрок лому цеви, не рђав њихов 

квалитет, него погрешно затрпавање рова и набијање земље у рову и штетни удари при набијању земље. 

 

Правила за изградњу атмосферске канализације 

Сакупљање атмосферилија са уличног профила врши се нивелационим решењем овог планског 

документа. Дакле атмосферилије сакупљене са тротоара, платоа, саобраћајница и сл. оријентишу се ка 

планским решењем предвиђеним уличним јарковима атмосферске канализације. Јаркови се планирају 

обострано у односу на саобраћајницу у појасу ширине око 1,5m који се налази на око 2 m од ивице 

саобраћајнице. За простор ове величине, а имајући у виду и постојеће изведену атмосферску канализацију, 

прикладније решење су отворени канали. Зацевљена атмосферска канализације се планира само у деоницама 

испод паркинг простора, проширења коловоза, укрштању са саобраћајницама и томе слично. Подужни пад 

колектора атмосферске канализације, због што мање количине земљаних радоватребао би да прати пад 

терена о чему се водило рачуна приликом израде планског решења, али дозвољава се и решење делимично 

другачијег слива од планског, уколико се због непредвиђених околности укаже потреба за његовом 

изменом, што ће се у сваком случају морати разрадити пројектним решењем атмосферске канализације.  

РЕЦИПИЈЕНТИ  

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.) чији квалитет одговара 2.б. класи 

квалитета вода, могу се без пречишћавања упуштати у мелиорационе канале или баре. За атмосферске воде 

са зауљених и запрљаних површина пре улива у атмосферску канализацију или отворене канале потребно би 

било предвидети одговарајући предтретман. Забрањено је упуштати у мелиорационе канале или баре било 

какве воде осим атмосферских или условно чистих расхладних вода које по Уредби о класификацији вода 

одговарају 2.б. класи. 

 

1.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 Целокупну електроенергетску инфраструктуру градити на основу главних пројеката, осим посебних 

врста објеката за које се не издаје грађевинска дозвола и који се граде на основу идејних пројеката, у складу 

са важећим законским прописима. 

 

Правила за изградњу трафостаница 
- Трафо станице градити по правилу као СТС или МБТС, лоциране на јавном грађевинском 

земљишту, мада по потреби могу бити и на парцелама корисника, или уграђене у објекте. 

- Дистрибутивне трафостанице у уличном коридору (површини јавне намене) градити као 

монтажно-бетонске, за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким 

условима надлежног ЕД предузећа. 

- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3 m. 
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- Монтажно-бетонске (зидане или узидане) трафостанице, градиће се као слободностојећи објекти. 

Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 8 НН извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 16 НН извода). 

- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних димензија 

6,3 m x 5,8 m за једноструку и 7,1 m x 6,3 m за двоструку монтажно-бетонску трафостаницу. 

- Поред ових објеката обавезно предвидети слободан простор за смештај слободностојећих ормана 

мерног места за мерење утрошене електричне енергије јавног осветљења. 

 

Правила за изградњу подземене електроенергетске мреже 
- Електроенергетску мрежу на оба напонска нивоа (ВН и НН) планирати подземно, мада, ако се то 

покаже као економски оправдано, тамо где иста не угрожава организацију простора, иста се може планирати 

и надземно. 

- Каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, уз минималну 

удаљеност 1 m од коловоза и 0,5 m од пешачке стазе. 

- Дубина полагања треба да буде минимално 0,8 m. 

- При слободном полагању кабловске водове полагати у ров чија дубина износи 0,8 m. Ширина рова 

износи 0,4 m, односно за више каблова у складу са препорукама пословне заједнице Електродистрибуције 

Србије. Одступања од наведене дубине су дозвољена само на местима укрштања са другим подземним 

инсталацијама. Да би се утврдило да на пројектованој траси нема подземних инсталација копају се пробне 

јаме. Ровови и јаме не треба дуго да остају отворени. У случају постојања других подземних инсталација 

обавезан је ручни ископ рова.  

- Полагањe каблова мора се обавити на температури вишој од  +5°C,  за новопласт, а -10° C за 

новотен каблове. 

- Пре почетка полагања добош са каблом се мора подићи на носаче за развлачење, тако да се 

одмотавање врши са горње стране. Смер обртања увек мора да буде супротан од смера стрелица на добошу. 

- Забрањенo je: развлачење кабла са моторних возила, вучење по земљи, упредање кабла, бацање 

кабла у ров, ломљење и савијање преко дозвољених граница ради спречавања оштећења изолације и 

антикоронарне заштите. 

- На целој дужини кабловски водови морају бити положени са благим кривинама змијолико. 

- Између кабловских водова 20 kV у истом рову, треба да је најмање 10 cm. 

- Каблове у ров полагати у слој постељице од ситнозрнасте земље дебљине 20 cm. Положене 

каблове заштити пластичним штитником положеним на уситњену земљу, а затим ров затрпати земљом, 

набијајући је у слојевима по 20 cm. 

- Изнад каблова на дубини 0,4  m  од коте терена поставити упозоравајућу траку за каблове.  

- На местима укрштања са бетонским површинама и другим инсталацијама предвиђа се полагање 

каблова у заштитне цеви од тврде пластикe. Испод постојећих коловоза заштитну цев положити 

подбушивањем, а на осталим местима раскопавањем. 

- Дужина заштитне цеви треба да  је већа од ширине укрштања ради заштите положеног кабла и 

тога се треба придржавати. Након увлачења ел. кабла у цев извршити затрпавање (дихтовање) отвора цеви, 

да би се спречио продор воде и наношење земље и сличног растреситог материјала у отворе. Место 

укрштања тј. крајеве заштитне цеви обележити стандардним кабловским ознакама на бетонским темељима.  

- Место прелаза надземног вода у кабловски зависи од енергетских захтева потрошача. Кабловски 

вод на прелазу мора бити механички заштићен најмање 1,7 m изнад земље и 0,3 m у земљи. 

- По завршеном полагању кабла, пре постављања другог слоја постељице, кабловски вод и спојнице 

морају бити снимљени од стране надлежне Геодетске управе. По извршеном снимању приступа се 

завршним радовима, како би се површине довеле у првобитно стање. 

 

Правила за изградњу јавног осветљења 
- Светиљке за јавно осветљење поставити на одговарајуће расветне стубове (канделабере) чију 

висину прилагодити намени и врсти светлосног извора. 

- Стубове лоцирати поред саобраћајница, на минималном растојању 1 m од коловоза, а на 

међусобном растојању не већем од 40 m и ван колских прилаза објектима. 

- Планирати светиљке у складу са новим технологијама развоја.  

- Применом нових технолошких решења и савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки 

обезбедити ефикасан и рационалан систем јавног осветљења. 

- Тачан распоред, врсте расветних тела, висина и тип стубова ће се одредити главним пројектом.  
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1.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Гасовод 
Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, компресорске станице, 

чистачке станице и блок станице/блокадни вентитли са издувавањем, морају се лоцирати да задовоље 

прописана растојања од различитих објеката. Гасна мрежа гасом ће се снабдевати из регулационе станице.  

Код преласка у близини или паралелног вођења гасовода уз друге објекте одстојање не сме бити 

мање од: 

- 10m од спољне ивице путног појаса магистралних путева, 

- 5m од спољне ивице путног појаса регионалних и локалних путева, 

- 20m од спољне ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод постављен на 

друмски или железнички мост, 

- 15m од крајње осе индустријског колосека, 

- 1m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност 

објекта, 

- 0,5m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката, 

- 10m од ножице насипа регулисаних водотока и канала, а у складу са надлежним водопривредним 

предузећем, 

- Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне 

нисконапонске и ТТ мреже мора бити толико да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m, 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на 

пешчану постељицу и са двоструким антикорозионом изолацијом, према прописима, 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице, мора се 

употребити одговарајућа заштитна цев гасовода, 

- при укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса 

треба да је између 60° и 90°.  

 

Остали облици енергије 
Омогућено је кориштење алтернативних облика енергије, у складу са прописима који их регулишу. 

 

1.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  

Правила за изградњу подземене телекомуникационе мреже 
- Целокупну ТТ мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима. 

- За планиране објекте Инвеститор мора подносити писмени захтев "Телекому", ради издавања 

техничких услова за прикључење на претплатничку ТТ мрежу. 

- Преко трасе оптичког ТТ кабла, претплатничких каблова месне мреже, рачвастих кабловских 

наставака на претплатничким кабловима није дозвољена изградња индустријских објеката, путева, 

електроенергетских постројења (далековода, трафо-станица...) 

- Минимално хоризонтално (паралелан ход) и вертикално растојање (при укрштању) између трасе 

ТТ инсталација и трасе свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална 

канализација, електроенергетски кабел за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и ниског 

притиска) мора бити 0,5 m. 

- Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског електроенергетског кабла 20 kV на 

деоници приближавања (на деоници паралелног вођења) у односу на трасу наведених постојећих ТТ 

каблова мора бити 1 m. 

- Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може постићи, на тим местима је 

неопходно ВН електроенергетски кабел поставити у гвоздену цев и уземљити га на свакој спојници деонице 

приближавања, с  тим што уземљивач мора бити удаљен од ТТ инсталације најмање 2 m. 

- Минимална вертикална удаљеност при укрштању ВН електроенергетског кабла у односу на 

претплатничке ТТ каблове мора бити 0,5 m. 

- Уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба поставити у 

заштитне цеви у дужини 2 - 3 m, а вертикална удаљеност не може бити мања од 0,3 m. 

- Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро проводљивог материјала, а за 

ТТ каблове од лоше проводљивог материјала. 

- На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод трасе 

наведених постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90°, али не сме бити мањи 

од 45°. 
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- Уколико се у непосредној близини трасе подземних ТТ каблова планирају колски прилази, 

коловози, индустријски путеви, паркинг простори, ивица истих мора бити на минималном хоризонталном 

растојању од трасе ТТ каблова од: 1 m. 

- Минимално хоризонтално растојање између постојећих рачвастих кабловских наставака на 

претплатничким кабловима, изводних ТТ стубова и ивице будућих колских прилаза, паркинг простора или 

неких других површина са тврдим застором, мора бити: 1 m. 

- Уколико планирани путеви, коловози, колски прилази, паркинг простори или неке друге 

површине са тврдим застором, прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити 

израђени од решеткастих "МЕБА" елемената да би се омогућио сталан приступ ТТ кабловима, или се на 

целој дужини ТТ кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор мора планирати полагање 

празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око 0,8 - 1 m), чија 

дужина мора бити таква да излази са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинга за: 0,5 m.  

- Геодетски снимак положених празних ПВЦ цеви пречника 110 mm, потребно је доставити 

"Телекому", ради евиденције истих у књигу техничке евиденције оптичког кабла и графички попис месне 

мреже. 

- На делу изградње планираних путева са изградњом проширења лепезе коловоза и укрштањем са 

магистралним оптичким каблом, претплатничким кабловима месне ТТ мреже, сви радови морају се 

изводити искључиво пажљивим ручним ископом, никако машински, а сви постојећи каблови у случају 

нивелације земљишта морају остати на већ положеној дубини. 

 

Правила за постављање телекомуникационе опреме и уређаја 

- Уређаји и опрема УПС постављају се у метално кућиште – слободностојећи орман на јавној 

површини у оквиру уличних коридора или зелених површина, према условима надлежног предузећа. 

 

Правила за изградњу комплекса радио-базне станице 
- Минимална парцела за изградњу комплекса РБС треба да буде 10 mx10 m. 

- За потребе садржаја изградиће се стуб као носач антене. 

- Обезбедити колски прилаз објекту минималне ширине 3 m са приступне саобраћајнице, као и 

пешачки пролаз. 

- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели треба адекватно озеленити и 

хортикултурно уредити. 

- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору са 

суседом. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

- Минимална висина ограде је 2 m. 

 

1.6. УЛИЧНО ЗЕЛЕНИЛО 

Озелењавање се мора ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од 

инсталација и то од: 

 Дрвеће шибље 

Водовода 1,5 m  

Канализације 1,5 m  

Електрокаблова 2,5 m 0,5 m 

ТТ и КДС мрежа 1,5 m  

Гасовод 1,5 m  

 

Дрвеће садити на међусобној удаљености 2 m, од објеката 4,5 – 7 m. Избор дендролошког 

материјала оријентисати претежно на аутохтоне врсте. Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1 до 3:1. 

Саднице треба да су I класе, минимум 4 - 5 година старости. За избор врста се предлажу више лишћарске 

форме, претежно аутохтоног типа а четинари највише око 30%. 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

2.1. РИБЊАК СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 
На подручју вештачке депресије, у северном делу простора обраде, предвиђена је изградња 

рибњака, са свом неопходном инфраструктуром и пратећим објектима. Приступ комплексу је директан са 

постојеће јавне саобраћајнице. 

У склопу рибњака је омогућена изградња неопходних пратећих објеката за узгој риба и 

експлоатацију рибњака. 
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Изградња оваквих објеката је усмерена непосредно уз саобраћајницу (удаљеност од регулационе и 

међних линија је мин. 5 m, у складу са нормама и правилницима који регулишу ову област. 

Минимална површина слободног неизграђеног простора  је 20% (у изграђену површину улази 

водена површина). 

Максимална спратност објеката је П+0, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови 

дозвољавају.   

2.2. ВОЛИЈЕР ЗА ПЕРНАТУ ДИВЉАЧ 
Непосредно уз постојећу јавну саобраћајницу је планиран комплекс за узгој пернате дивљачи за 

потребе ловишта.  

Локација и објекти за ову намену морају испуњавати ветеринарско - санитарне и друге услове 

прописане за узгој ове врсте дивљачи. Спратност пратећих и помоћних објеката (администрација, магацини 

хране и опреме и сл.) je П+О, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају. 

2.3. СТРЕЛИШТЕ 

Како је простор обраде интересантан за ловце, планирано је задржавање постојеће локације 

стрелишта. Планирана је организација једне грађевинске парцеле ове намене у планом дефинисаој зони са 

директним или индиректним приступом на јавну саобраћајницу. 

Задржава се постојећи објекат са изградњом неоподних пратећих и помоћних садржаја, са 

обезбеђењем потпуне сигурности и безбедности, а у складу са прописима за ову врсту објеката (Правилник 

о ближим условима обављања, начину спровођења и програму обуке за руковање ватреним оружјем 

("Службени гласник РС", број 1/99 и 30/2000). 

Спратност пратећих и помоћних објеката je П+О, са изградњом подрума, уколико то хидролошки 

услови дозвољавају. 

Максимални индекс заузетости је 30%. 

 

2.4. КОМПЛЕКС ОТВОРЕНИХ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА 
У склопу овог комплекса, укупне површине 0,76 ha, на слободним површинама је планирано 

формирање отворених тениских терена, терена за кошарку, одбојку, рукомет и мали фудбал, као и 

могућност формирања других универзалних терена за појединачне и групне спортове на отвореном и 

другим пратећим садржајима.  

Помоћни објекти који се могу градити су: надстрешница, ограда, трибине. 

Граћевинске парцеле се могу формирати за сваки спортски терен, под условом да је приступачан са 

јавне површине (директан или индиректан приступ), где је однос спортског терена према слободном 

простору 3:1. 

Удаљеност између терена зависи од величине терена, као и постизање несметане функционалност 

сваког по на особ. 

 

2.5. ЈЕЗЕРО ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Главни објекат је: рибњак за спортски риболов 

Помоћни и пратећи објекти: пословни објекат рибњака (објекат у функцији изнајмљивања опреме за 

риболов); надстрешница (склониште од кише или сунца). 

Објекти се могу градити као: слободностојећи и прекинутом низу, максималне спратности П+0, са 

изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају. 

За комплекс рибњака није дата могућност парцелације, односно минимална величина и облик 

парцеле одговара планираној зони. 

Минимална површина слободног неизграђеног простора  је 20% (у изграђену површину улази 

водена површина). 

 

2.6. ЗОНА ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА И УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

Непосредно на улазу у комплекс је планиран угоститељски објекат који би могао да опслужи све 

садржаје простора обраде, обзиром на величину истог. У овој зони је омогућена изградња рекреативних 

садржаја за изгру и забаву деце и других ректреативних садржаја. 

Зона туристичких обејеката је планирана као један комплекс за изградњу туристичких објекта са 

пратећим садржајима, са могућношћу организације угоститељског објекта. 

Могуће је одстпање од дате организације простора у складу са наменом зоне, под условом да су 

задовбољени други урбанистички услови. 

Омогућено је формирање више грађевинских парцела посебно за сваку намену, под условом да има 

директан приступ на јавни пут и ширину уличнопг фронта од мин. 10m. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 30%. 

Спратност објеката је макс. П+Пот, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови 

дозвољавају. 
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2.7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

Заштитно зеленило на осталом земљишту је планирано као тампон зона измећу становања и 

спортско рекреативне зоне. На овом простору је омогућена изградња инфраструктуре, терена за игру и 

забаву деце, спортских терена, постављање рекламних табли и путоказа, урбаног мобилијара и других 

реквизита. 

Заштитно зеленило формирати у виду појасева претежно од аутохтоних врста високих и средње 

високих лишћара у комбинацији са четинарима и жбунастим формама. Врсте које се препоручују су Abies 

alba, Picea omorica и Betula alba у комбинацији са листопадним и четинарским жбуњем. Појасеве формирати 

тако да четинарске врсте буду у ободном делу који се граничи са приватним парцелама, због изостанка 

лишћа у јесен које би нарушавало изглед и залазило у суседне парцеле и могућности мање засене. Приликом 

садње водити рачуна о раздаљинама, како између дрвећа тако и између суседних појасева: удаљеност 

између два стабла треба да буде 4m, а удаљеност између појасева 3m. Распоред биљака у појасевима 

формирати системом "цик-цак". Уколико постоји могућност формирати већи број редова, а остатак 

површине затравити..  Удаљеност првог појаса који се граничи са међом приватних парцела треба да је 

најмање 4m.  

 

НАЧИН САДЊЕ 

Садња високог дрвећа лишћара и четинара старости до 5 година (10 година): 
Ископ јаме 100х80cm или 80х80cm или 80х60cm, у зависности од величине саднице. За сваку јаму 

субстрат обогатити са додатком (5kg) прегорелог- зрелог стајског ђубрива и нешто песка. При копању јаме 

земљу са горње површине издвојти са леве стране, а из дубqих слојева са десне стране. Врло важно је 

водити рачуна да црна земља приликом садње долази на жиле, и да жиле никада не иду директно на ђубре, 

на ђубре се ставе 2-3 лопате земље па онда жиле. У овако припремљене јаме поставити корен биљке тј. 

садити биљку. 

Паралелно са постављањем биљке у земљу, а пре других радњи, у јаму треба поред саднице до 50cm 

дубине забити колац висине 180cm. 

Земљом са горњег слоја-површине тј. са леве стране затрпати садницу и благо набити. Са истим 

слојем земље извршити "такирање" око ње. Након ових извршених операција, саднице треба причврстити за 

колац, овојницом од саргије и у облику баштенске осмице везати жицом. 

Посађене саднице потребно је заливати сваки дан у вечерњим часовима са 15-20 литара воде. 

Пре садње врло је битно, уколико је коренов систем пакован као бусен у саргији- обавезно коренов 

систем ослободити од саргије. 

Пре садње потребно је извршити благо редуковање (орезивање-модификација) кореновог система и 

стабла. 

При самој садњи врло битан моменат је дубина садње о коме треба водити рачуна. Дубина на којој 

се сади садница мора бити једнака дубини на којој је била посађена у расаднику, ни мања ни већа. 

 

Садња украсног шибља и жбунастих форми лишћара старости од 3-5 година: 
Ископати јаме 60х60 cm. 

За сваку јаму користити 3kg прегорелог стајског ђубрива и нешто песка да би се обогатио субстрат. 

На стајњак ставити 2-3 лопате земље да коренов систем не иде директно на стајњак. Као и у претходним 

случајевима при самој садњи водити рачуна да црна земља долази на жиле. У овом случају садња се обавља 

без анкеровања. 

Садња украсног зимзеленог шибља, жбунастих и пузећих форми: 

Ископати јаме 60х60 cm. 

Поступак садње је исти као под редним бројем 3. и у овом случају без анкеровања. 

 

3. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

Изградња објеката у оквиру планираних зона је дозвољена након формирања грађевинских парцела 

одређене намене, при чему сваку зону чини једна грађевинска парцела, осим комплекса отворених спортско 

- рекреативних терена и зоне туристичких и угоститељских објеката. 

Граница зона није дефинисана, тако да су могућа минимална померања истих. 

Положај објеката мора бити у складу са дефинисам грађевинским линијама, како је дато у 

графичком прилогу број 4, "Саобраћајна инфраструктура са регулацијом и нивелаијом и карактеристични 

попречни профили", при чему је минимална удаљеност од регулационе линије 5 m. 

Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa испaдимa) oд других мeђних линиjа je 1 m пoд услoвoм дa стрeхa 

нe прeлaзи мeђну линиjу и да је oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa нa 

сoпствeну пaрцeлу, или на уличну атмосферску канализацију. 

Кровови објеката су коси од одговарајућег материјала. 
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 Парцела се може оградити транспарентном оградом висине максимално 2 m,  која се поставља на 

међну линију, тако да ограда, стубови и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Унутар одрећене зоне је могуће постављање ограде којом је омогућена заштита одређених садржаја, 

при чему иста не може бити виша од дефинисане (изузетак су ограде које су дефинисане правилницима за 

одређену област).  

Комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 

електроинсталације, фекална канализација и др. 

Колско пешачки прилаз грађевинској парцели са јавне саобраћајнице, може бити директан или 

индиректан,  минималне ширине 3 m.  

За паркирање возила за сопствене потребе, власници обезбеђују простор на сопственој парцели, 

изван површине јавног пута. Изузетно за садржаје који се директно ослањају на јавну саобраћајницу, 

паркинг за посетиоце се може обезбедити на јавној површини, како је приказано у графичком прилогу, у 

складу са прописимна који их регулишу. 

Слободан неизграђен простор унутар грађевинске парцеле ће се озеленити. 

Зеленило ће се формирати у виду појасева претежно од аутохтоних врста високих и средње високих 

лишћара у комбинацији са четинарима и жбунастим формама. Врсте које се препоручују су Abies alba, Picea 

omorica и Betula alba у комбинацији са листопадним и четинарским жбуњем. Појасеве формирати тако да 

четинарске врсте буду у ободном делу који се граничи са суседним парцелама, због изостанка лишћа у јесен 

које би нарушавало изглед и залазило у суседне парцеле и могућности мање засене. Приликом садње водити 

рачуна о раздаљинама: удаљеност између два стабла треба да буде 4m.  Уколико постоји могућност 

формирати већи број редова, а остатак површине затравити. Удаљеност првог појаса који се граничи са 

међом приватних парцела треба да је најмање 4m.  

Планирани су дрвореди лишћарских врста који чине храст (Quercus robur), јасен (Fraxinus excelsior), 

јавор (Acer pseudoplatanus), липа (Tilia grandifolia) и црвенолисна шљива (Prunus pisardii var. `Atropurpurea`). 

Уколико постоји потреба и могућност ове врсте могу се заменити или допунити следећим врстама:  

високих и средњих лишћара: 

- Sophora japonica (софора) 

- Celtis occidentalis (копривић) 

- Quercus rubra (црвени храст) 

- Betula alba (бреза) 

- Laburnum anagiroides (златна киша) 

- Platanus acerifolia (платан) 

- Ulmus pumila (сибирски брест) ... 

 

и ниских лишћара    

- Acer palmatum A.ginala (јавор) 

- Catalpa bignonioides (каталпа) 

- Sorbus sp. (сорбус) 

- Cercis siliquastrum (јудино дрво) 

- Rhus typhina (руј)   

као и разне кугласте и жалосне форме јавора, јасена, брезе, врбе итд.    

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације блока број 23 у Раткову, садржи текстуални део који се објављује у 

"Службеном листу општине Оџаци" и графичке приказе израђене у четири примерка које својим потписом 

оверава председник Скупштине општине. По један примерак потписаног оригинала плана чува се у: 

Скупштини општине, Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и заштиту 

животне средине, ЈП "Дирекцији за изградњу" Оџаци и ЈП "Заводу за урбанизам Кула-Оџаци" Кула. 

Документациона основа овог плана чува се у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, 

имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Оџаци. 

 План детаљне регулације блока број 23 у Раткову, доступан је на увид јавности у згради Скупштине 

општине, Улица Кнез Михајла број 24 и путем интернета (www. odzaci.rs). 

 План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Оџаци". 

 

Број:011-44/2013-II 

Дана:19.07.2013.године       Председник Скупштине,  

   ОЏАЦИ            Милош Пејчић, с.р. 
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154. На основу члана 42. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/09, 81/09, 24/2011, 
121/12 и 50/13) и члана 5. Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Спортско рекреативне површине 

Бачки Грачац  ("Сл. лист општине Оџаци", број 9/2013),  објављује се текстуални део 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ БАЧКИ ГРАЧАЦ � � � �
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације спортско рекреативне површине у Бачком 

Грачацу ("Сл. лист општине Оџаци", број 2/2012), коју је донела Скупштина општине Оџаци, приступило се 

изради Плана детаљне регулације спортско рекреативне површине у Бачком Грачацу. 

План је рађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 

81/09, 24/2011), Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник 

РС", број 31/2010, 69/2010 и 16/11), Просторним планом општине Оџаци ("Сл. лист Општине Оџаци", брoj 

11/11 и 12/11) као и другим прописима и нормама који регулишу ову област, област изградње, саобраћаја, 

водопривреде, заштите животне средине и др. 

 

 

Чланом 48. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/2010-УС и 

24/2011) и чланом 52. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 

гласник РС", број 31/2010, 69/2010 и 16/11) утврђено је да Концепт урбанистичког плана садржи: општи део 

(опис граница плана, плански и правни основ за израду плана, смернице из планских докумената вишег 

реда, преглед прикупљених података и услова надлежних институција; анализу и оцену стања (оцену 

постојећег стања, преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и 

амбијенталних целина, предлог поделе на урбанистичке зоне и целине, оцену расположивих подлога за 

израду плана); концепт планског решења (циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи, 

оријентационо предвиђено грађевинско подручје са предлогом намене површина и површина јавне намене, 

оријентационо планиране капацитете мреже јавне комуналне инфраструктуре, предлог зона и целина за 

даљу урбанистичку разраду); графички део. 

За потребе израде Плана, коришћена је планска, информациона, студијска и техничка 

документација, као и подаци добијени од надлежних органа и институција.  

 

       

 

A) ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА  
 

1.1. Извод из Просторног плана општине Оџаци  

 

За подручје општине, донет је Просторни план општине Оџаци ("Сл. лист Општине Оџаци", број  

11/11 и 12/11).  

У формирању туристичког асортимана општине Оџаци, неопходно је активирање и неговање 

следећих видова туризма: 

• наутичког туризма, за шта је потребно да се на погодним локацијама, а пре свега Дунаву, изгради 

марина за пристајање пловила, са свим потребним садржајима (снабдевање, смештај, оправке и сервиси 

итд.), као и пружање додатних садржаја (изнајмљивање пловила, организовање посета станишту црне роде и 

другим заштићеним подручјима); 

• транзитног туризма, за шта је потребно да се повећају смештајни капацитети и обим и квалитет 

угоститељских услуга у насељима и на главним саобраћајним правцима; 
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• рекреативног туризма, за шта је потребно да се изграде потребне рекреативне површине било као 

самосталне целине (туристичко-рекреативна зона у Богојеву, поред већ постојећег камп насеља), било у 

склопу постојећих угоститељских објеката (као спортски терени уз мотел „Шумице″ и сл.), изградња 

бициклистичких стаза уз Дунав, стазе за трчање и пешачење итд; 

• излетничког туризма, где је потребно уредити потенцијалне просторе (уз водотокове или уз 

шуме); 

• манифестациони и културно-историјски, где је потребно развијати етничке особености 

становништва и културних и архитектонских вредности средине ради очувања и приказивања очуваних 

етнолошких вредности, као и подстицање развоја културних или спортских манифестација као форме 

повећања туристичке понуде; посебно треба дати акценат на простор организације тамбурашког фестивала 

"Тамбурица фест", затим простор - археолошко налазиште Доња Брањевина и археолошка артефакта са тог 

простора као значајне културне и историјске вредности, при чему је потребно да се поред уређења самог 

простора, уреди и потребна инфраструктура (прилазни путеви, смештај, објекти за заштиту и приказивање 

артефаката ако нису похрањени у неком од музеја, снабдевање и потребе и др); 

• природно-историјски, у комбинацији са излетничким, где је потребно уредити просторе који 

представљају геоморфолошке, биолошке или еколошке, туристичке производе тако да та заштићена 

подручја не буду угрожена прекомерним бројем туриста; 

• ловни и риболовни, где је потребно унапређење ловишта и простора за рекреативни и спортски 

риболов и смештајних капацитета према могућностима овог вида туризма; ту треба посебно имати у виду 

ловиште Камариште и приобаље Дунава (туристичко насеље и нова туристичко-рекреативна зона); 

• сеоског, где је потребно развијати већи број јединица мањег капацитета (4-8 лежајева), било у 

насељима било у атарима (салаши), уз задовољење основних потреба; ова туристичка форма захтева 

омогућавање конзумирања и других видова туризма, било као организованих активности од стране 

домаћина било као изборних од стране туриста; овај вид туризма је посебно погодан за мања насеља 

неоптерећена привредним објектима и у којима је очувана архитектонска и природна баштина. 

Заштићена природна и културно-историјска подручја, па чак и сеоска подручја, која се валоризују 

кроз туризам, морају се заштитити од прекомерног броја туриста и штета које могу из тога настати. Да би се 

то избегло, код планирања се примењује стандард "носећег капацитета простора″, који се дефинише бројем 

туриста који један простор може да поднесе без девастације у току неког временског периода (дан, недеља, 

месец, година).  

Планови детаљне регулације 

Планови детаљне регулације ће се радити за: 

• спортско – рекреативно – туристички комплекс "Штранд", 

• гранични прелаз "Богојево", 

• Лука "Богојево", 

• Богојевски рит, 

• марина на Дунаву, 

• археолошки локалитет "Доња Брањевина", 

• Стари рукавац реке Мостонге код Дероња, 

• "Тамбурица фест" Дероње, 

• спортско рекреативне површине код Каравукова, 

• трансфер станица комуналног отпада Оџаци, 

• спортско рекреативне површине код Бачког Грачаца, 

• планирана пристаништа – товаришта, 

• планиране радне зоне, 

• објекти намењени преради и финалној обради пољопривредних производа, 

• садржаји уз саобраћајне коридоре, 

• туристичко рекреативни садржаји, 

• куће за одмор и др.  

 � � � � � � 	 � � � � � � 	 � 	 � �  	 � � � 
 � � �  � � 
  � �  � � � 	 � � 
 � �  � � � � � � � 	 � � � � �  �
У природним срединама као што су шуме, језера, канали, рибњаци и др., могу се планирати објекти 

или комплекси у функцији туризма: излетнички, ловни, здравствено-рехабилитациони; спорта и рекреације: 

спортови на води, стрелишта, јахалишта, хиподроми, голф терени и др.; и образовања и културе: школе у 

природи, паркови, спомен обележја (уколико је неопходно утврдити општи интерес),  уметничке колоније, 

летење позорнице, амфитеатри и сл. 

За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене сагласности 

надлежних органа и служби за заштиту природе, водопривреде, енергетике, туристичке организације и др. 
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На постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији и изградњи, у складу са условима 

надлежних предузећа. 

 

 

1.2. Анализа постојећег стања 

Простор обраде се налази у североисточном, периферном делу насеља, делом  у блоку 13,  и делом у 

ванграђевинском подручју. Граничи се са блоковима 21 и 22,  који су планирани за зону становања, док се 

део простора обраде налази у ванграђевинском подручју и граничи се са простором који је у функцији 

пољопривредне производње. На простору обраде се налазе језера а остали део простора је неизграђен и 

инфраструктурно непотпуно опремљен.  

 

 
Геолошки састав терена на простору обраде као и на ширем подручју одликује се особинама које су 

карактеристичне за читав Панонски басен. Главно геолошко обележје простора  је обилан нанос леса на 

неогеној основи. Преко лесне подлоге распрострањени су различити педолошки слојеви који су се 

формирали под утицајем спољних и унутрашњих процеса. 

 

Морфологија терена  
Простор обраде  у геоморфолошком  погледу се налази на лесној тераси, односно на једном  

морфолошком елементу.  Главно обележје лесне терасе је обилан нанос леса на неогеној основи. Лес је 

наталожен у време хладне и суве зиме. Велики антициклонални акциони центри на планинама по ободу 

Панонске низије, навејавали су у ове крајеве прашину, која се хемијским и физичким процесима обликовала 

у лес. У микрорељефном погледу на простору се налазе две вештачке депресије – језера која тренутно нису 

испуњена водом. Дна ових језера се налазе на котама између 81 и 81,8 m н.м., те у хидролошком погледу 

могу да се пуне и подземним водама у време високог водостаја.  
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Сеизмичност 

На основу Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима  ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/92) по коме је  основа за планирање и 

пројектовање сеизмички интезитет приказан на карти за повратни период од 500 година, на ширем подручју, 

а самим тим и простору обраде је могуће очекивати максимални интезитет земљотреса од 8 степени МЦЗ 

скале. 

Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања како би се утврдили пројектни 

параметри  конкретних локација. 

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког хазарда је максимално очекивани земљотрес 

(вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално  хоризонтално убрзање у очекиваном 

фреквентном опсегу. 

 

Хидрологија  

У зони спортско ректеативних површина у Бачком Грачацу налазе се мелиоративни канали: канал 

3А у делу од km 0+850 до km 1+240. Овај канал одводњава североисточну зону насеља, па се може 

третирати као спојни канал који атмосферску воду насеља усмерава ка ДКМ. На овој   деоници канал се 

налази унутар грађевинског реона насеља  на парцели 1585 к.о. Бачки Грачац.  

  Непосредно уз простор обраде је и канал 97 од  km 0+000  (улив у канал 3А) до 0+475 се простире  

паралелно са пружним појасом железничке пруге Оџаци-Суботица и улива се у канал 3А на km 1+240. На 

овој деоници канал се налази на парцели 3800 к.о. Бачки Грачац.  Парцела овог канала се води на Ј.В.П. 

"Воде Војводине". Уз овај канал се налазе два језера. Ова језера нису водно земљиште  и немају функцију 

одоводњавања.  

На каналу 97 се налази  сепарациона устава са упустом за могућност пуњења језера и  сепарациона 

устава на низводном делу са намером да се оствари циркулација воде у језеру синхронизованим  

управљањем ових устава.  

На простору обраде се налазе и канали 2 и 2/1. Ови канали немају опредељену катастарску парцелу 

већ представљају путне ровове уз саобраћајницу која се налази у наставку улице Југословенске народне 

армије и уливају се у канал 3А. 

  Канали 2 и 2/1 су оштећени, али би се могли реконструисати и функционисати као регуларни водни 

објекти.  

На простору обраде и у његовој непосредној близини се не врше осматрања нивоа подземних вода. 

Бунар на којем се врши осматрање нивоа подземних вода се налази југоисточно од насељеног места у 

близини канала I. Према мерењима нивоа воде у периоду 1991. до 2009. године забележени максимални 

ниво воде је износио 83,01 а минимални 80,1 m нм. На основу овог податка може се закључити да део 

простора обраде није угрожен високим нивоом подземних вода, док се подземне воде могу у виду 

процедних вода појавити у језерима чије се коте дна налазе између 81 и 81,6 m н.м. 

 

Климатске карактеристике 
Клима овог простора, као и ширег окружења има карактеристике умерено-континенталне климе. С 

обзиром да се на овом простору не врше мерења климатских фактора узимају се подаци из најближе 

метеоролошке станице Сомбор.  

Годишња температура  (просечна) на овом простору је  10,8б°C,  просечна температура 

најхладнијег месеца (јануара) је -1,8б°C и просечна температура најтоплијег месеца (јула) је 21,3б°C. Јесен 

је у просеку топлија од пролећа за 0,6б°C. 

Годишња влажност (просечна)  ваздуха је 77,3%, а средња вредност највлажнијег месеца  

(децембра) је 88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими  (86,8%), а у току дана највлажније је 

јутро. 

Облачност је највећа у децембру (76%), а најмања  у августу (38%), док је просечна  годишња 

облачност 58%. 

Падавине су важан елеменат климе и манифестују се у годишњој количини од 589mm. Највише 

падавина се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 129,0mm. По месечним количинама  истиче се јуни 

(69,6mm), а најмање падавина је у марту  31,5mm. Просторно се смањује количина падавина идући од запада 

према истоку. 

Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број 

магловитих дана је 34,4. 

Ветровитост је такође важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост је 889‰, а тишине 

су 110‰. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146‰, и северозападног 142‰, а најређи ветар је из 

североисточног правца са 77‰. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s у септембру и октобру до 2,8  m/s у 

априлу. 
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1.3. Циљеви изградње и уређења 

Спортско рекреативне комплекс у Бачком Грачацу има повољан положај У односу на насеље. 

Налази се у североисточном делу насеља Бачки Грачац. Део простора обраде је у границама грађевинског 

подручја насеља Бачки Грачац (блок број 13), део простора је ван граница грађевинског подручја насеља.  

У границама овог кокплекса (простора обраде) налазе се вештачке депресије, језера која су се 

користила за купање. Језера су се напајала водом из постојећих мелиоративних канала. Планирано је 

задржавање језера која ће се користити за спортски риболов. 

 

У оквиру спортско рекреативног комплекса, поред језера за спортски риболов, планира се изградња: 

- спортско рекреативних терена и објеката; 

- летња позорница и дечија игралишта; 

- угоститељски и туристички објекти; 

- парковског зеленила; 

- зеленила у функцији рекреације; 

- неопходне инфраструктуре са паркинг простором за путничке аутомобиле. 

 

Циљеви доношења  Плана су: 

1. организација спортских, туристичких, рекреативних и других садржаја; 

2. дефинисање јавног интереса; 

3. опремање комуналним објектима; 

4. дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 

5. опремање објектима јавне намене и др. 

      

           
 

Б) ПЛАНСКИ ДЕО 

I  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
Простор обухвата Плана се може поделити на две карактеристичне просторне целине. 

 

Целина 1. – 

Обухвата источни део простора обраде. Ова целина је претежно намењена спортском риболову и 

обухвата зону језера (предвиђеног за спортски риболов), заједно са обалом и зону јавних зелених површина 

- парка. Са источне стране целина се граничи са мелиоративним каналом, уз који се пружа коридор 

железничке пруге, са јужне стране се ивичи са каналом иза којег се налази насеље, са севeрне стране се 

пружају њиве, док се са западне стане наставља спортско рекреативна површина обухваћена овим планом.  

Целина обухвата површину од око 60867,178. 

 

Целина 2. - 

Обухвата западни део простора обраде. Ова целина је намењена спорту и рекрацији и садржи 

спортске терене и објекте, дечије игралиште, зону зеленила са садржајима активне и пасивне спортске 

рекреације, угоститељско туристичке садржаје, летњу позорницу.. Са западне стране целина се граничи са 

атарским путем, са северне њивама, са јужне се ивичи са каналом иза којег се налази насеље, а са источне 

стране се налази зонa језера обухваћена овим планом.  

Обухвата површину од око 59644,8529. 

Целине дели пешачки појас, јавне намене, који почиње од парковске површине на југу и пружа се 

дуж обале језера, све до севeрне границе спортско рекреативне површине. 
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2. ПЛАН УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ФУНКЦИЈА 

 

2.1. Граница обухвата плана и граница грађевинског подручја 

2.1.1. Граница обухвата плана 
За почетну тачку описа утврђена је тачка број 1 на најисточнијој тачки међне линије катастарских 

парцела број 126 и 1585 К.о. Бачки Грачац (тачка број 1). Од ове тачке, граница обухвата плана се креће у 

правцу североистока, пресеца канал и железничку пругу, до тромеђе к.п. 2717, 2716 и 3824 К.о. Бачки 

Грачац (тачка број 2). Од ове тачке, граница обухвата плана, скреће у правцу севера, истоћном међном 

линијом к.п. број 3824 К.о.  Бачки Грачац, до тромеђе к.п. 2694, 2693 и 3824 К.о. Бачки Грачац (тачка број 

3). Од ове тачке, граница обухвата плана скреће у правцу запада, пресеца желазничку пругу и канал и 

долази до тромеђе к.п. 2540, 2547 и 3800 К.о. Бачки Грачац (тачка број 4). Од ове тачке, граница обухвата 

плана се креће у приближно истом правцу до тромеђе к.п. број 2540, 2546 и 2547 К.о. Бачки Грачац (тачка 

број 5). Од ове тачке, граница обухвата плана се креће у приближно истом правцу и долази до тромеђе к.п. 

број 2546, 2543 и 2540 К.о. Бачки Грачац (тачка број 6). Од ове тачке, граница се креће у правцу 

северозапада и долази до тромеђе к.п. број 2543, 2546 и 2553 К.о. Бачки Грачац (тачка број 7). Од ове тачке, 

граница скреће у истом правцу, пресеца пут и долази до пресека са међном линијом к.п. број 2551 и 2553 

К.о. Бачки Грачац (тачка број 8). Од ове тачке, граница скреће у правцу југозапада и долази до тромеђе к.п. 

2551, 2552 и 2553 К.о. Бачки Грачац (тачка број 9). Од ове тачке, граница се креће у приближно истом 

правцу и долази до тромеђе к.п. број 2551, 2553 и 1585 К.о. Бачки Грачац (тачка број 10). Од ове тачке, 

граница се креће у истом правцу, пресеца канал и долази до тачке пресеака са међном линијом к.п. број 1585 

и 1595 К.о. Бачки Грачац (тачка број 11). Од ове тачке, граница скреће у правцу југоистока, прати 

североисточну међну линију к.п. број 1585 К.о. Бачки Грачац (канал)  и долази до почетне тачке (тачка број 

1). 

Преглед катастарских парцела које су у обухвату плана:  

 к.п. К.о. 

Бачки 

Грачац 

површина 

ha-a-m2 

власник/корисник култура 

1. део 1585 57-60  

(1-36-98) 

јавна својина / општина Оџаци канал 

2. 2540 6-10-37 јавна својина / општина Оџаци остало земљиште 

3. 2541 2-41-66 јавна својина / Република Србија пољопривредно 

земљиште 

4. 2542 20-99 задружна својина / ЗЗ "Агролика" 

Бачки Грачац 

пољопривредно 

земљиште 

5. 2543 3-81-87 задружна својина / ЗЗ "Агролика" 

Бачки Грачац 

пољопривредно 

земљиште 

6. 2544 11-86 задружна својина / ЗЗ "Агролика" 

Бачки Грачац 

пољопривредно 

земљиште 

7. 2545 4-01 државна својина / Министарство 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Београд 

пољопривредно 

земљиште 

8. део 2553 (цело 88-31) задружна својина / ЗЗ "Агролика" 

Бачки Грачац 

насип 

9. део 3800 (1-69-01) државна својина / ЈВП "Воде 

Војводине", Нови Сад 

канал 

10. део 3824 (1-09-14) државна својина / ЈП "Железнице 

Србије", Београд 

железничка пруга 

 

2.1.2. Граница грађевинског подручја 

Граница грађевинског подручја се поклапа са границом обувата плана, с тим што: 

- граница грађевинског подручја насеља Бачки Грачац обухвата к.п. број 2540 и делове к.п. број 

3800 и 3824 К.о. Бачки Грачац (граница грађевинског подручја није спроведена, како је дефинисано 

Просторним планом општине Оџаци); 

- планирано грађевинско земљиште су катастарске парцеле број: 2541, 2542, 2543, 2544, 2545 и део 

2553 К.о. Бачки Грачац. 

 

2.2. Целине и зоне одређене планом 

У оквиру планираних целина Плана детаљне регулације формиране су зоне: 

1. Површине јавне намене: 

- улични коридор у јужном делу комплекса, 

- приступна саобраћајница, 
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- коридор пешачке саобраћајнице уз западну обалу језера,јавне зелене површине (паркови), 

- мелиоративни канал, 

коридор железничке пруге. 

 

2. Површине остале намене 

- зона језера за спортски риболов, 

- зона спортских терена и објеката, 

- зона дечијих игралишта, 

- зона централног трга са угоститељским (туристичким) садржајима, летња позорница, шеталиште и 

сл. 

- зона зеленила са садржајима активне и пасивне рекреације (трим стаза, теретана на отвореном, 

шеталишта и сл.) 

2.3. Површине јавне намене 

Површине јавне намене у обухвату Плана су јавне површине (улични коридори, приступна 

саобраћајница, коридор пешачке саобраћајнице, мелиоративни канал, коридор железничке пруге и јавне 

зелене површине) чије је коришћење, односно изградња од општег интереса. Све површине јавне намене, у 

обухвату плана су сврстане у две групе. То су: зона уличних коридора и зона јавних зелених површина. 

2.3.1. Зона уличних коридора 
Планирани улични и коридори су правилних и довољно широких регулација да обезбеде простор 

за изградњу и реконструкцију коловоза, пешачко-бициклистичких стаза, као и свих видова комуналне 

инфраструктуре: водовода, канализације, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе мреже. Све 

слободне (неизграђене) површине уличних коридора биће адекватно уређене и озелењене. 

Улични и саобраћајни коридори су површине од општег интереса и биће проглашене за јавно 

земљиште, у складу са Законом. За уличне и саобраћајне  коридоре у простору обухваћеног Планом 

предвиђена је укупна површина од 2,62 ha. 

2.3.2. Зона јавних зелених површина 

Планирана парковска површина, захвата површину од 5.277 m2. Ова зона се налази у јужном делу 

спортско рекреативног комплекса, непосредно уз језеро. Парку се може директно приступити из улице 

Милоша Обилића.  

Нацртом плана је предвиђено адекватно озелењавање парка, уз задржавање постојећих садница за 

које је процењено да их је вредно задржати и планирањем новог зеленила у складу са планираним пешачким 

правцима. 

Парк је озелењен младицама, али није опремљен вртним мобилијаром. За уређење парка могућа је, а 

не и обавезна израда урбанистичког пројекта. 

2.4. Површине остале намене 

Карактеристика површине остале намене је да оне немају једну искључиву намену, већ се на истим 

преплиће више функција, које живе и мењају се у складу са захтевима корисника простора, а у функцију су 

туризма и рекреације. Према преовлађујућој намени, површине остале намене су подељене на 

карактеристичне грађевинске зоне. То су: 

- зона језера за спортски риболов, 

- зона спортских терена и објеката, 

- зона дечијих игралишта, 

- зона централног трга са угоститељским (туристичким) садржајима, летња позорница, шеталиште и 

сл. 

- зона зеленила са садржајима активне и пасивне рекреације (трим стаза, теретана на отвореном, 

шеталишта и сл.) 

 

2.4.1. Зона језера за спортски риболов 

Ова зона обухвата језеро, као водену површину заједно са његовом обалом. Природно је подељено 

на два дела, а као целина се граничи са железничком пругом и мелиоративним каналом на истоку, са парком 

на југу, дуж његове западне стане се пружа пешачки коридор, а са северне стране се ивичи са 

пољопривредним земљиштем. Планирано је да језеро буде једна уређена површина оивичена пешачким 

стазама, намењено искључиво спортском риболову. Риболовци би језеро могли да користе са већ постојећих 

докова и платоа, који би били распоређени са разних страна језера, самосталним проналаском сопствених 

места за пецање или изнајмљивањем специјалних боксова за пецање. Боксови би се изнајмњивали, односно 

узимали у закуп (на пример, на годину дана), а представљали би мале оставе на води, које би риболовцима 

олакшале бављење овим спортом, јер би у њима могли да чувају прибор и сву опрему, без потребе да је 

сваки пут носе са собом.  
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2.4.2. Зона спортско рекреативних садржаја 

Ова зона подразумева спортске терене и објекте. Зона је планирана непосредно уз атарски пут како 

би била доступнија корисницима. На овом простору се могу организовати сви видови спорта и рекреације. 

Омогућено је озелењавање ових површина. 

 

2.4.3. Зона летње позорнице и игралишта 

Зона је планирана између зоне спортских терена и зоне језера.  

Замишљено је да се у делу зоне ближе парку организује простор за тинејџере, постављањем трибина 

и платоа за ролере (који би се у зимском периоду претварао у клизалиште), а да се у делу ближе туристичко 

угоститељској зони организује летња позорница као и простор за постављање мобилијара за игру и забаву 

деце. Оба дела би била адекватно озелењена и зеленилом обједињена у јединствену и компактну целину. 

 

2.4.4. Зона туристичких садржаја 

У централном делу комплекса је планирано постављање туристичко угоститељске зоне са објектом 

и платоом испред њега.  

Замишљено је да мултифункционални објекат садржи кафе, ресторан, клуб за риболовце, оставе за 

прибор риболоваца, складиште за храну за рибњак итд. 

Како се зона налази на укрштању главних пешачких праваца она уједно представља и главно место 

окупљања посетилаца и корисника комплекса. 

 

2.4.5. Зона зеленила  

 Планирана је у северо-источном делу комлекса као спортско парковска површина, опремљена трим 

стазом (и осталим садржајима који се налазе у саставу трим стазе, као што је, на пример, теретана на 

отвореном) и пешачким стазама, као и пратећим урбаним мобилијаром. 

 

3. БИЛАНС ПОВРШИНА  

Биланс површина: 

 

површина 

ha-a-m2 

% 

Обухват плана 15-07-40 100 

улични коридори 1-71-79 11,40 

железничка пруга 69-84 4,63 

улични и  

инфраструктурни 

коридори  мелиоративни канали 1-03-39 6,86 

п
о
в
р
ш
и
н
е 
 

ја
в
н
е 
н
ам

ен
е 

јавне зелене 

површине 

парковске површине 52-74 3,50 

језера за спортски риболов 5-58-30 37,04 

зона спортско рекреативних садржаја 1-78-70 11,85 

комплекс летње позорнице и игралишта 94-65 6,28 

туристичко угоститељски садржаји 31-51 2,09 

п
о
в
р
ш
и
н
е 

о
ст
ал
е 
н
ам

ен
е 

зеленило 2-44-50 16,22 

 
4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

4.1. Основна регулациона и нивелациона решења  

У графичким прилозима број 5. "План регулације и нивелације" дате су: 

- регулационе линије,  

- условима дефинисане грађевинске линије, 

- генерална нивелација саобраћајница. 
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Генерални план нивелације саобраћајних површина рађен је на основу геодетских подлога 

допуњених детаљним геодетским снимањем. 

Регулација и нивелација осталих објеката дефинисана је у правилима грађења.  

Планиране регулационе линије дефинисане су координатама тачака прелома (могућа су минимална 

одступања). 

 

4.2. Опис локација за површине јавне намене 

 

Површине јавне намене су дефинисане по карактеристичним грађевинским зонама и основној 

намени површина, а образују се од целих делова катастарских парцела, као је пописано у наредној табели: 

Катастарске парцеле К.о. Богојево Зона  

целе делови 

улични коридори  2540, 2541, 2542, 2543, 

2553 

железничка пруга  3824 

 

улични и  

инфраструктурни 

коридори мелиоративни канали  1585, 3800 

јавне зелене 

површине 

парковске површине  2540 

 

Табелом је дат попис катастарских парцела на основу података прибављених за потребе израде овог 

Плана. Могуће се измене и допуне наведеног списка парцела у датој табели, а на основу графичког прилога 

под бројем 5 ∀План регулације и нивелације∀.  

 

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана, а ради 

формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу пројекта парцелације и 

препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинских парцела, датих овим Планом за 

карактеристичне зоне основне намене. 

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора имати директан приступ 

на јавну површину – улични коридор, односно јавну саобраћајну површину. 

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из овог Плана, а 

према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу величине, облика, ширине, 

приступачности и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони у којој се налази. 

 

6. КОРИДОРИ, ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

6.1. Саобраћај 
На простору будућег спортско - рекреативног центра постоји издвојен један путни коридор са 

земљаном подлогом. Улицама Марка Орешковића, Народне Армије и Милоша Обилића  остварује се 

колско-пешачка веза овог простора са насељем. 

За ефикасно повезивање овог простора и планираних садржаја са насељем и ширим окружењем, 

планиране су три саобраћајнице у оквиру којих ће се изградити коловози, пешачке стазе, паркинзи за 

путничка возила и друга инфраструктура:  

- главна приступна, смештена у коридор постојећег атарског пута, која се пружа уз северозападну 

границу простора обраде и представља наставак коридора улице ЈНА, (к.п. 2553). Неопходна је изградња 

коловоза и реконструкција моста  на мелиоративном каналу, 

- приступна саобраћајница која се пружа паралелно са мелиоративним каналом и повезује овај 

комплекс са насељем преко улице Марка Орешковића и главне приступне саобраћајнице. Неопходна је 

реконструкција постојећег моста на каналу и изградња коловоза, 

- приступна саобраћајница планираном туристичком комплексу.  

         У оквиру коридора приступних јавних саобраћајница планирана су четири паркиралишта за 

путничка возила укупног капацитета око 72 места. У зони паркинга за путничка возила планирани су 

паркинзи за бицикле са постављањем држача бицикла. 

         Неопходне пешачко-бициклистичке стазе дате су на јавним површинама тако да обезбеђују везу 

овог комплекса насељем преко улица Милоша Обилића, Марка Орешковића и ЈНА док ће се уређење ових 

стаза на осталом земљишту дефинисати пројектном документацијом као намена и ближа локација објеката.  
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6.2. Водоснабдевање 

ВОДОЗАХВАТ (ВОДОСНАБДЕВАЊЕ) 

Обзиром да се простор обраде налази непосредно уз насеље Бачки Грачац, тачније уз 

североисточну периферију истога, планирани садржаји ће се хигијенски исправном водом у задовољавајућој 

количини снабдевати прикључењем на насељску водоводну мрежу. 

Постојеће стање водоснабдевања језера је недовољно, а подразумева напајање истом из канала 97, 

преко табластих устава. Осим постојећег, Планом се предвиђају два бунара за додатно прихрањивање језера. 

ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Тренутна покривеност простора обраде водоводном мрежом задовољава постојеће потребе. 

Наставак изградње исте планира се у прстенастом систему, изведена од савремених материјала, са 

довољним бројем затварачких шахтова, као и противпожарних хидраната. 

 

6.3. Aтмосферска канализација 

Тренутна евакуација вишка атмосферилија није артикулисана те подразумева  разливање по 

околним површинама. 

Колектори планиране атмосферске канализације требају условно чисте воде прикупљене са 

саобраћајница и бетонских платоа уз претходну сепарацију масти и уља са паркинг површина и коловозних 

платоа преко изливних грађевина да спроведу у канал 3А. 

 

6.4. Mрежа колектора фекалне канализације и уређај за пречишћавање отпадних вода 
Планирани садржаји ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. 

До изградње насељске мреже колектора фекалне канализације, отпадне воде са простора обраде ће 

се сакупљати у водонепропустне септичке јаме (без упојних бунара), те ће се даље исте празнити путем 

услуга надлежног комуналног предузећа.  

Обавеза је инвеститора да одмах по изградњи насељске мреже колектора фекалне канализације, 

све отпадне воде прикључе на исту. 

 

6.5. Коридори и капацитети за електренергетску инфраструктуру  

Eлектроенергетска инфраструктура 

Потрошачи на простору обухваћеним планом напајаће се електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система Србије.  

Основни објекат за снабдевање је трафостаница ТС 110/20 kV "Оџаци" са два инсталисана 

трансформатора по 31,5 MVA, преко 20 kV  извода  "Бачки Грачац".   

Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео намени и да би се стекли технички услови за 

прикључење потрошача електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система.  

За садржаје спортско-рекреативне површине снабдевање електричном енергијом се предвиђа из 

постојеће СТС 20/0,4 kV "Пашњачка - М.Орешковића, која је максималног капацитета 250 kVА, а 

инсталисан је трансформатор од 160 kVА, тако да се заменом трансформатора овде могу повећати 

капацитети.  

Са ове трафостанице би било могуће напајање објеката у простору обраде са максималном 

одобреном једновременом ангажованом снагом до 43,47 kW.  

Од мерног места које би се поставило на самој СТС или у њеној близини до разводног ормана 

електричне инсталације планираних објеката  планира се полагање кабловског вода мерене струје 

одговарајућег типа и пресека  према одобреној максималној снази.  

У случају да је за напајање планираних објеката неопходна већа једновремена ангажована снага 

потребно је планирати изградњу нове трафостанице 20/0,4 kV одговарајуће снаге, у складу са потребама.   

 Нова трафостаница може бити МБТС или зидана, мада иста по захтеву микролокације може бити и 

уграђена у објекат или СТС. Изградњу нове трафо станице треба планирати на јавној површини или у 

оквиру грађевинских парцела у оквиру спортско-рекреативног комплекса. За изградњу дистрибутивне трафо 

станице потребно је планирати слободне површине димензија 6,3 m x 5,8 m за једноструку и 7,1 m x 6,3 m за 

двоструку монтажно-бетонску трафостаницу, снаге до 630 kVА.  

За прикључак нове ТС планирана је изградња новог 20 kV  средњенапонског вода од постојећег 

мешовитог вода на углу улица ЈНА и Пашњачке.  

 Прикључак објеката извести НН кабловима одговарајућег типа и пресека из нове ТС, према решењу 

пројектаната. 
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Јавно осветљење  

Неопходно је у потпуности планирати јавно осветљење према потребама и карактеру простора, на 

основу стандарда и норматива, с циљем да исто како у функционалном, безбедносном и амбијенталном, 

тако и у еколошком погледу испуни своју улогу. 

Дуж саобраћајница и пешачких стаза предвидети осветљавање светиљкама на стубовима 

одговарајуће висине, као и светиљкама постављеним на објекте, у складу са новим технологијама развоја 

истих. 

Заштиту од атмосферских пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику 

Фарадејевог кавеза, или применом хватаљки са уређајима за рано стартовање , према класи нивоа заштите 

објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96).  

 

6.6. Телекомуникациона инфраструктура 

 За потребе прикључења на претплатничку ТТ мрежу планираних објеката  планирана је траса за 

подземне оптичке и бакарне ТТ каблове поред сваког планираног коловоза и мора се омогућити приступ до 

сваке парцеле. 

Место могућег прикључења планираних објеката на претплатничку ТТ мрежу је постојећи ИРО 

(изводни-разводни орман) који се налази у зеленом појасу испред објекта у  улици Марка Орешковића број 

6. 

 За обезбеђивање кабловског повезивања (оптичким или мрежним кабловима) потребно је планирати 

одговарајуће коридоре дуж сваке саобраћајнице. Нове приводне каблове градити кабловима нове генерације 

који су предвиђени за широкопојасни пренос или оптичким кабловима. 

 Оптичку мрежу, као и приступну мрежу са бакарним проводницима планирати искључиво 

подземним кабловима. 

 За потребе мобилних телекомуникација могу се градити базне радио-станице на погодним 

локацијама у обухвату Плана, у складу са плановима развоја оператера и условима из овог Плана. 

 

6.7. Гасна мрежа 

Планирана је гасификација простора обраде прикључком на дистрибутивни насељски гасовод, који 

је изведен, али није јошу функцији. 

 

7. ОПШТА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

 

7.1 Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину 
 На oснoву члана 5. став 2. и члана 9. став 1. и 3. Закoна o стратeшкoj прoцeни утицаjа на живoтну 

срeдину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010)  и прибављеног Мишљења Одељења за комунално 

стамбне послове урбанизам и заштиту животне средине,  Скупштина oпштинe Oџаци je дoнeла Oдлуку o не 

приступању изради Стратeшкe прoцeнe утицаjа на живoтну срeдину за План детаљне рeгулациje спортско- 

рекреативних површина у Бачком Грачацу. 

На простору обраде неће бити дозвољено обављање делатности (изузев рибњака) које се налазе на 

Уредбом дефинисаној Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08), 

односно према важећој законској  регулативи којом се регулише израда процена утицаја на животну 

средину.  

Заштита  животне средине на овом  простору  ће бити усаглашена  са важећим  законским 

прописима из области заштите животне средине, подзаконским акатима који из њих произилазе, 

правилницима и прописима за обављање одређених делатности, условима  надлежних органа и организација 

које су Законом  одређене да их утврђују. 

 Реализација планских решења уз примену наведених прописа, треба да омогући да се  негативни 

утицаји на животну средину сведу у дозвољене границе. 

 

7.2. Општи услови за уређење и изградњу простора 
У oпштe услoвe изградњe спада и стeпeн сeизмичнoсти кojи на овом прoстoру и ширe   изнoси  8 

стeпeни пo МЦЗ  скали.  

Подацима о нивоу подземних вода на простору обраде не располажемо, јер се бунар на којем се 

врши осматрање нивоа подземних вода налази југоисточно од насељеног места у близини канала I. Према 

мерењима нивоа воде у овом бунару, у  периоду од 1991. до 2009. године, забележени максимални ниво воде 

износи 84,01 а минимални 80,10 m нм., међутим овај податак не може бити меродаван за простор обраде 

овог Плана. 
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 По питању заштите животне средине, на простору обраде неће бити дозвољено обављање 

делатности (изузев рибњака) које се налазе на Уредбом дефинисаној Листи пројеката за које је обавезна 

процена утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08), односно према важећој законској  регулативи којом се 

регулише израда процена утицаја на животну средину (изузев рибњака).  

Остале активности и делатности које се планирају на овом простору морају се обављати у складу 

са законском регулативом и условима надлежних органа и организација које их прописују. Приликом 

обављања ових активности мора се водити рачуна о буци и другим штетним дејствима по животну средину, 

односно емисија загађујућих материја мора бити у нивоу  законском регулативом дозвољених емисија. 

 

7.3. Заштита непокретних културних добара 

Према подацима добијеним од Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада на 

простору обухвата Плана након увида у документацију и на основу  археолошког рекогнисцирања терена 

могуће је предпоставити постојање археолошког локалитета. Стога је неопходно пре било какве изградње 

спровести сондажна археолошка ископавања, да би се најпре утврдио карактер локалитета. 

Обавезује се Инвеститор да у случају извођења било каквих земљаних радова благовремено 

обавести Покрајински завод за заштиту споменика културе о дану почетка радова, ради спровођења 

претходних заштитних археолошких радова. 

  

7.4. Заштита природних добара 
  Покрајински завод за заштиту природе, за потребе израде Плана,  доставио је  следеће услове 

заштите природе: 

- Очувати постојеће зеленило, размотрити могућност  за повећање процента зелених површина, 

броја и разноврсности постојећих категорија зеленила и повезати постојеће и планиране зелене површине у 

целину без прекидања континуитета  тих површина другим садржајима и наменама, 

- Концептом озелењавања подручја Плана треба обезбедити вешеспратност и разноврсност 

категорија зеленила, што већим процентом аутохтоних врста, користити и примерке егзота  за које је 

потврђено  да се добро адаптирају датим условима средине и избегавати примену инвазивних врста. 
- На нашим подручјима инвазивним се сматрају следеће врсте: циганско перје,  јасенолисни јавор, 

кисело дрво, багремац, западни копривић, пенсилвански длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни 

бршљан, касна сремза, јапанска фалопа, багрем, сибирски брест. 

- Водно земљиште користити на начин којим се не утиче штетно на воде и приобалне екосистеме у 

складу са чланом 10. Закона о водама ("Службени гласник РС", брoj 30/10). Уређењем континуираног појаса 

вишеспратног заштитног зеленила , очувати појас приобалне  вегетације (врбака и мочварне вегетације) на 

што већој дужини обале канала  којим се доводи вода за вештачка језера и обезбедити што већи проценат 

(најмање 50 %)  и аутохтоних  врста плавног подручја (тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак 

итд.) који је неопходно обогатити жбунастим врстама плавног подручја. 

- Покровност вештачких (поплочаних, бетонираних)  површина у границама обухвата Плана свести 

на минимум, тежити да што већи део ових површина буде засенчен крошњама високих лишћара, 

- У наредном периоду обавезно је прикључење објеката на канализациону мрежу  насеља (или 

обезбеђење индивидуалног третмана ефлуента) – коришћење водонепропусне септичке јаме могуће је само 

као привремено решење. Евентуално настале зауљене отпадне атмосферске воде треба да буду пречишћене 

на сепаратору уља и масти, 

- У циљу избегавања контакта вештачких водних тела (која се тренутно користе за купање) са 

подземним водама, начело предострожности Закона о заштити животне средине захтева примену најбољих 

расположивих и доступних технологија, техника и опреме. У предметном случају (планирана комбинација 

уређеног купалишта и рибњака) овај захтев односи се на изолацију од околног простора коришћењем 

непропусне подлоге (нпр. глине) примену система за пречишћавање воде до нивоа дозвољеног за упуштање 

у природни реципијент и сл. 

- Евентуално коришћење простора  за узгој риба мора узети у обзир и члан 117. Закона о водама, 

којим се захтева издавање водних услова за рибњак (тачка 23.), као и захтеве других чланова који су везани 

за проблематику изградње и коришћење рибњака (члан 97. тачка 2. која прописује мере заштите квалитета 

воде која је у контакту са подземном водом и сл.). У складу са чланом 87. Закона о водама, правно, односно 

физичко лице које је порибљавањем акомулација и канала угрозило прописани квалитет воде и опстанак 

акватичних екосистема, сноси трошкове враћања у добар статус површинске воде. 

- У случају порибљавања вештачког језера користити аутохтоне рибље врсте као насадни 

материјал. Важно је изабрати најповољнију локацију за упуштање рибе. Приликом порибљавања користити 

врсте из породице шарана. 
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- На нашим подручјима инвазивним се сматрају следеће рибље врсте: бабушка, сунчаница, 

цверглан односно терпан или патуљасти амерички сомић, црни патуљасти амерички сомић, амурски 

чебачок или брадавичарка, амурски спавач, великоусти бас, сиви толстолобик, бели толстолобик и амур. За 

порибљавање се препоручују врсте које  најбоље подносе услове у плитким стајаћим водама, то су 

представници из породице шарана: шаран, бодорка, црвенперка, деверика, а могуће је унети и грабљиве 

врсте:  штука, бандар, сом. 

- Приликом извођења радова пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, 

кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави 

надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 

оштећења или крађе. 

Подносилац захтева је дужан да радове и  и активности изведе у свему у складу са издатим 

условима из 1. овог Решења. За све радове и објекте који нису обухваћени достављеном пројектном 

документацијом потребно је тражити посебне услове овог Завода. 

   Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не отпочне радове и 

активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико 

дође  до измена захтевом наведених активности, или промене локације/ подручја, као и за наредне 

фазе/године истраживања, носилац активности дужан је да поднесе Покрајинском заводу за заштиту 

природе нов захтев за издавање акта о условима заштите природе. 

 

7.5.  Водни услови 
На простору обраде и у његовој непосредној близини се не врше осматрања нивоа подземних вода. 

Бунар на којем се врши осматрање нивоа подземних вода се налази југоисточно од насељеног места 

у близини канала I. Према мерењима нивоа воде у периоду 1991. до 2009. година забележени максимални 

ниво воде износи 83,01 а минимални 80,1 m нм. На основу овог податка може се закључити да део простора 

обраде није угрожен високим нивоом подземних вода, док се подземне воде могу у виду процедних вода 

појавити у језерима чије се коте дна налазе између 81 m н.м. и 81,6 m н.м. 

У зони спортско – рекреативних површина у Бачком Грачацу се налазе мелиоративни канали 3А, 97, 

2 и 2/1. 

За израду овог плана од Ј.В.П. "Воде Војводине" је достављено Мишљење у поступку издавања 

водних услова (број: I-926/5-12 од 14. 11. 2012. године). На основу овог Мишљења Покрајински 

секретаријат за пољопривреду водопривреду и шумарство је издао  Решење о водним условима број: 104-

325-1287/2012-01 од 18. 01. 2013. године. Овим решењем су дефинисани следећи водни услови за израду 

овог Плана: 

- У  поступку пипреме и израде планске документације обезбедити све подлоге и спровести 

одговарајуће анализе и обраде решења које ће бити у складу са законским прописима. Планску 

документацију усагласити са плановима вишег реда. Планском   документацијом   предвидети   потпуну   

заштиту   земљишта  и површинских и подземних вода од загађења. Приликом израде Плана морају се 

испоштовати услови дати општим концептом  снабдевања водом, каналисања, пречишћавања и диспозиције 

отпадних вода на нивоу општине Оџаци. 

- При изради Плана уважити услове осталих надлежних органа и важеће Законске регулативе:Закон 

о водама ("Службени гласник Републике Србије", број 30/10, 93/12), Закон о заштити животне средине 

("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 36/09), Уредба о граничним вредностима емисије 

приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 

достизање ("Службени гласник Републике Србије", број 35/11), Уредба о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Службени гласник Републике Србије", 

број 67/11) и Уредба о изменама и допунама Уредбе о граничним  вредностима емисије загађујућих материја 

у водама и роковима за њихово достизање ("Службени гласник Републике Србије", број  48/12). 

- Приликом израде плана поштовати принцип да је у отворене водотоке, акомулације, ретензије, 

мелиорационе и друге канале, као и друге реципијенте, забрањено испуштати непречишћене отпадне воде, 

осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији одговарају II класи 

воде. Уколико се планира  испуштање осталих отпадних вода исте се морају комплетно пречистити 

(примарно и секундарно) тако да задовољавају критеријуме II класе воде. 

На подручју обухваћеном планом се налазе следећи водни објекти: 

- канал 3А у делу стационаже  km 0+850  до  km 1+240, 

- канал 97 у делу стационаже km 0+000 до 0+475, који се улива у канал 3А на стационажи km 1+240 

и има упусни орган и сепарациону уставу (опремљену табластим затварачем који није у функцији) на 

стационажи km 0+250 и испиусни орган на стационажи km 0+040; 

- канал 2 и 2/1, оба у стационажи km 0+000 (улив у канал 3А) до km +350, који представљају путне 

ровове уз саобраћајницу. 

-  
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Планом предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање условно чистих 

атмосферских вода, посебно за зауљене атмосферске воде и посебно за санитарно- фекалне и технолошке 

отпадне воде. 

Приликом израде плана потребно је условити одређивање укупних количина отпадних вода и 

сходно томе, уз консултацију надлежних органа водопривреде, проценити могућност прихвата дефинисаних 

количина у планираним реципијентима. У случају да су процењене количине упуштени атмосферских вода 

веће од оних на које су димензионисани делови каналске мреже у које се предвиђа упуштање, потребно је 

предвидети могућност реконструкције (повећање протицајног профила и сл.)  

У планским документима дефинисати евентуалну локацију упуштања отпадних вода у канале, у 

односу на стационаже канала. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина, и условно чисте -

технолошке (расхладне) воде, чији квалитет одговра II класи вода, према Уредби о категоризацији водотока 

и Уредби о класификацији вода, може се  се без пречишћавања упуштати у атмосферску канализацију на 

зелене површине у путни јарак канал и сл., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, и који не 

залази у протицајни профил реципијента. 

Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (саобраћајне површине, манипулативне 

површине, бензинске пумпе, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент, предвидети одговарајући 

предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класе воде у 

реципијенту, а у складу са Уредбом о класификацији воде ("Сл. глaсник СРС", брoj 5/68) и Правилника о 

опасним материјама у водама ("Сл. глaсник СРС", брoj 31/82). 

У реципијент – мелиоративни канал когу се упуштати само воде без таложљивих и муљевитих 

материјала, које одговарају II класи воде, које ће одржавати одговарајући квалитет воде у каналу. У случају 

потребе предвидети одговарајући објекат за пречишћавање прикључених атмосферских вода са целокупне 

предметне површине (предталожнике са решеткама и сепараоте) пре излива у мелиоративни канал 

Санитарно – фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у  у јавну 

канализациону мрежу а потом одвести на централни УПОВ. За технолошке отпадне воде, уколико је 

потребно, треба предвидети одговарајући предтретман да би квалитет ових вода задовољио потребне 

санитарно техничке услове за испуштање отпадних вода у градску канализациону мрежу. Услове и 

сагласности  за прикључење прибавити од надлежног ЈКП-а. Уколико у насељу не постоји изграђена 

канализациона мрежа, санитарно-фекалне отпадне воде, до изградње исте, испуштати у водонепропусне 

септичке јаме. Пражњење  септичких јама треба поверити надлежном комуналном предузећу. 

При изради плана уважити све друге услове које, за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних 

вода, пропише надлежно комунално предузеће 

На локацијама где је изграђена фекална канализација забранити коришћење септичких јама, како се  

не би користиле као упојне и загађивале подземне воде 

Водоснабдевање предметног подручја планирати преко насељске водоводне мреже. Услове 

заприкључење и трасирање планиране водоводне мреже прибавити од надлежног комуналног предузећа.  

Техничка документација треба да садржи податке о положају цевовода и инсталација у односу на 

водопривредне објекте, са јасно назначеним преломним тачкама трасе  цевовода  на свим локацијама 

укрштања са водним објектима. Преломне тачке везати за стационажу канала, односно важећу катастарску 

подлогу. 

На месту укрштања планираних садржаја са мелиорационим каналима, канали у целости морају 

задржати садашњу функцију. У зони  експропријације канала, минималне ширине 5 m  не могу се градити 

објекти, постављати ограде, садити зеленило и сл.  

Како би тај појас као радно-инспекциона стаза, био стално проходан за тешку механизацију која 

одржава канал. Уколико се планира постављање линијских инсталација у зони канала (струја, тт и слично) 

потребно је исте водити на минималном одстојању од линије експропријације, при чему се у каналском 

појасу није дозвољена изградња надземних објеката као што су шахтови, вeнтили, ознаке и сл. Проходност 

радно-инспекционе стазе мора бити стално обезбеђена. Сва евентуална укрштања инсталација са каналом 

планирати под углом од 90 степени. 

Планском документацијом је потребно  предвидети таква техничка решења, којим се за време 

експлоатације планираних садржаја неће наносити оштећења на водопривредним објектима. Предвиђено је 

уређење парцела и њихово коришћење не сме да ремети функцију водних објеката и могућност и услове 

њиховог одржавања.  

Саобраћајне површине планирати ван зоне експропријације канала. Прелазе (пропусте, мостове) 

планирати у складу са очекиваним саобраћајним оптерећењем, али тако да се омогући потребан протицај у 

профилу пропуста или моста, ако и да се обезбеди постојећи водни режим и одржи стабилност дна косина 

канала 

 Пројекте евентуалне санације стања језера и других водних објеката и елемената потребно је 

дефинисати на основу накнадно и посебно издатих водних услова. 



            “Службени лист општине Оџаци” 10/2013   23.07.2013.године        

 

408 
                                   

Границе и намена земљишта чији је корисник-власник ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, не могу се 

мењати без њихове посебне  сагласности  

За све планиране активности које ће се обављати у оквиру предметне локације, планирати адекватна 

техничка решења у циљу спречавања загађења подземних и површинских вода 

Важност ових водних услова престаје по истеку 2 (две) године од датума издавања, ако у том року 

није поднет захтев за издавање водне сагласности 

По завршетку израде техничке документације обратити се Покрајинском секретаријату за  

пољоппривреду, водопривреду и шумарство захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима. 

 

7.6. Општи и посебни услови Железнице Србије 
Према Закону о железници и Закону о безбедности у железничком саобраћају, као и другим 

прописима који важе на железници, примењиваће се: 

Општи услови: 

- Железничку инфраструктуру чине железничке пруге (доњи и горњи строј пруге), објекти, 

електроенергетска и стабилна постројења електричне вуче са припадајућим објектима, телекомуникациона и 

информатичка постројења и уређаји, сигнално – сигурносна постројења и уређаји са припадајићим 

објектима, опрема пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остали објекти на 

железничким станицама који су у функцији железничког саобраћаја, земљиште у пружном и заштитном 

појасу пруге. 

- Пружни појас је простор између железничких колосека, и поред крајњих колосека, на одстојању 

од најмање 8 метара, а ако железничка пруга пролази кроз насељено место, на одстојању од најмање 6 

метара, рачунајући од осе крајњих колосека, као и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 

14 m од далековода напона преко 220 kV, рачунајући од горње ивице шине. 

- У заштитном пружном појасу, ширине 200 метара, не могу се градити зграде, постављати 

постројења и уређаји и градити други објекти на удаљености мањој од 25 метара рачунајући од осе крајњих 

колосека, осим објеката у функцији железничког саобраћаја. 

- на растојању мањем од 25 метара могу се постављати и водити паралелно са железничком пругом, 

каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и 

водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације, цевоводи и други водови и 

слични објекти и постројења, ван граница железничког земљишта, али не ближе од 8 метара од осе крајњег 

колосека, а на основу издате сагласности управљача. 

- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је 

могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина 

укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1, 8 метара, мерено од коте горње ивице прага 

до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода и других водова). 

- У заштитном пружном појасу могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити 

пословни, помоћни и слични објекти на удаљености већој од 25 метара рачунајући од осе крајњег колосека. 

Објекти као што су рудници, циглане, кречане, каменоломи, индустријксе зграде, постројења и слични 

објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући од осе крајњег 

колосека. 

- На растојању мањем од 25 метара могуће је планирати уређење простора изградњом 

саобраћајница, паркинг простора, али на растојању већем од 8 m у односу на осу колосека железничке 

пруге. 

- Укрштај железничке пруге са јабним путевима изводи се њиховим свођењем на најнеопходнији 

број, усмеравањем два или више јавних путева на нзаједничко место укрштања. Размак између два укрштаја 

пруге и јавног пута не може да буде мањи од 2000 m. Укрштање железничке пруге са некатегорисаним 

путевима изводи се удмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном пругом. 

Ако то није могуће, треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са пругом 

на заједничком месту. 

- Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом али тако да размак између 

железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни 

за обављање саобраћаја на прузи  и путу, с тим да износи најмање 8 метара рачунајући од осовине најближег 

колосека до најближе тачке горњег строја пута. 

- Пре дефинисање саобраћајница у плану, потребно је за сваки планирани укрштај градске и 

железничке инфраструктуре појединачно, прибавити сагласност АД "Железнице Србије". 

- При планирању денивелисаних укрштаја пруге и пута изградњом друмских надвожњака и 

подвожњака, сви елементи ових објеката требају бити усклађени са елементима пруге на којој се ови објекти 

планирају. Висина доње ивице конструкције друмског надвожњака изнад пруге, или висина светлог отвора 

друмског подвожњака, биће дефинисана у оквиру посебних техничких услова АД "Железнице Србије". 
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- При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу, 

као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 

електроенергетски каблови и др.) инвеститор односно његов пројектант је дужан да се обрати АД 

"Железнице Србије", Сектору за стратегију и развој, за давање услова за пројектовање, као и због 

сагласности на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке 

пруге, а у складу са Законом о железници ("Службени глaсник РС", брoj 18/05) и Законом о безбедности у 

железничком саобраћају ("Службени лист СРЈ", 60/98). 

 

7.7. Санитарни услoви    

Oд Покрaјинскoг сeкрeтaриjaтa зa здрaвствo, сoциjaлну пoлитику и демографију, Сeктoрa зa 

сaнитaрни нaдзoр прoписaни  су слeдeћи услoви: 

- Зaкoнoм o сaнитaрнoм нaдзoру ("Сл. глaсник РС", бр 125/04), oдрeђeнa je врстa кojи су у 

нaдлeжнoсти Сaнитaрнe инспeкциje, a тo су oбjeкти: 

- зa прoизвoдњу и прoмeт живoтних нaмирницa и прeдмeтa oпштe упoтрeбe, 

- за  снaбдeвaње стaнoвништвa вoдoм зa пићe, 

- индустријски, 

- за одлагање и депоновање смећа и других отпадних материја из насеља,   

- индустријских и здравствених објеката, 

- канализације и постројења за испуштање, пречишћавање и одстрањивање о       

- отпадних вода и других отпадних материја, 

- јавног саобраћаја, 

- угоститељски, 

- школски и предшколски, 

- културе, физичке културе, спорта и рекреације 

Општи и посебни санитарни услови за  објекте ове врсте прописани су Правилником о општим 

санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору ("Сл. глaсник РС", 

брoj 125/04),  Правилником о ближим условима за обављање делатности у области физичке културе ("Сл. 

глaсник СРС", брoj 2/84 и 28/89), Правилником о условима за обављање спортских актиности и делатности 

("Сл. глaсник РС", брoj: 30/99). 

На основу члана 16. и 17. а у вези са чланом 7. и 8. Закона о санитарном надзору ("Службени 

глaсник РС", брoj 125/04), санитарни инспектор не учествује у овери техничке документације, већ по 

службеној дужности врши контролу испуњености тих услова за напред наведени објекат. 

 

7.8.  Противпожарни услови 

Од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Сомбору, достављено  је да  сходно члану 29. Закона о заштити пожара, поред услова 

прописаних посебним законом, просторни и урбанистички план садрже: 

- изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне 

количине воде за гашење пожара, 

- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за 

индустријске објекте и објекте специјалне намене 

- приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката, 

- безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара. 

Орган надлежан за доношење просторног, односно урбанистичког плана, дужан је да у року од 60 

дана од дана одређеног за разматрање обавести Министарство о доношењу просторног и урбанистичког 

плана. 

 

7.9. Заштита од ратних разарања и елементарних непогода 

Под елементарним непогодама подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари, 

поплаве, високе подземне воде, епидемије болести већих размера и друге несреће. 

На простору обраде ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода, које 

настају као последица сеизмичких, климатских, хидролошких и осталих карактеристика на овом простору. 

 

Заштита од земљотреса 
Простор који је планиран  за спортско-рекреативне површине у Бачком Грачацу се налази у зони са 

могућим интезитетом земљотреса од  8 степени  по МЦЗ скали за повратни период од 500 година. 

Мере које је потребно предузети су првенствено мере техничке заштите, које се  огледају у 

поштовању прописа за пројектовање и изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 
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Заштита од екстремно неповољних климатских карактеристика 

На подручју општине Оџаци, а самим тим и на простору обраде могу се јавити у одређеним 

условима, екстремно неповољне вредности климатских фактора, који могу неповољно утицати на насељске 

и ваннасељске просторе и на ремећење редовних активности становништва. 

 

Ветар 

Ветрови који дувају у току године  се одликују особинама карактеристичним за шире подручје 

средње Бачке. Доминантни правци дувања ветра су из југоисточног и северозападног правца. Број дана са 

јаким ветром од 6 и више Бофора износи на годишњем нивоу у просеку 18 дана. 

Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско-техничких мера при пројектовању, 

постављањем објеката дужом страном у правцу дувања ветра где год је то могуће. Дендролошке мере се 

огледају у подизању зелених појасева. На простору планираном за спортско-рекреативне површине у 

Бачком Грачацу  је планирано и подизање  зеленила, на тај начин ће  се смањити удари ветра. 

 

Падавине 
Падавине су важан елеменат климе и  на метеоролошкој станици Сомбор манифестују се у 

просечној годишњој количини од 589mm. Највише падавина се изручи зими  178,7mm, а најмање у лето 

129,0mm. По месечним количинама  истиче се јуни (69,6mm), а најмање падавина је у марту 31,5mm. 

Максимална дневна количина падавина у метеоролошкој станици Сомбор измерена је 2005. године и 

износила је 69,0 mm  или 69 литара по једном m². Овај податак се мора имати у виду код решавања 

атмосферске канализације са простора обухвата плана.  

 

Пожари 
Угроженост и повредљивост од пожара зависи од врсте објеката и његове конструкције, узајамног 

положаја неизграђених површина, степена искоришћености простора, количине запаљивог материјала и 

атмосферско - климатских услова. 

Да би се смањила опасност од избијања пожара и евантуално брзо интервенисање у случају потреба 

потребно је придржавати се услова и мера датим од стране Министарства унутрашњих послова – Одељења 

за ванредне ситуације. 

  

Угроженост  од поплава  
Простор обухвата Плана није директно изложен поплавама које би могле настати услед изливања 

водотокова, јер између овог простора и Дунава налази прва и дуга линија насипа за одбрану од поплава. 

Опасност од поплава више је везана за могућност плављења подземним водама, јер постоји могућност у 

случају екстремно великих количина падавина и високог нивоа подземних вода да постојећа мрежа 

атмосферских и мелиоративних канала  не би могла да прихвати све количине површинских и подземних 

вода. Из тог разлога је потребно одржавати систем канала у функционалном стању. 

Заштита од површинских вода спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског 

система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода тереба да одговара појави меродавне 

падавине и према којој ће се димензионисати каналска мрежа. 

Заштита од подземних вода решиће се изградњом канализације атмосферских вода, 

реконструкцијом и одржавањем отворене каналске мреже мелиорационих система. 

                                                                                                                                                                                                              � � � � � � � � � � � 	 
 � � � �  	 � � � � 	 � 	 � � � � �  � 	 � � � � �  �
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне 

самоуправе, привредна друштва и друга правна лица у оквиру својих права и дужности, дужна су да 

обезбеде да се становништво, односно запослени склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.  

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање  и коришћење постојећих 

склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење  

за заштиту од природних и других несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стмбеним и 

другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други 

природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни 

објекти, испод површине тла, прилагођени за склањање. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање 

становништва врши се у складу са прописима. 
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7.10. Инжењерско геолошки услови 

Простор обраде се налази на лесној тераси. Лесна тераса је веома важан геоморфолошки елеменат 

на територији Оџачке општине. Главно обележје лесне терасе је обилан нанос леса на неогеној основи, а 

преко лесне подлоге заступљени су веома плодни хумусоидни слојеви. 

С обзиром су познате само опште геолошке и геомеханичке карактеристике   седимената лесне 

терасе, а да нису познате геолошке и геомеханичке карактеристике  самог простора обраде, код изградње 

објеката веће носивости  неопходно је  да се изврше  ижењерско-геолошка истраживања  терена у складу са 

Законом о геолошким истраживањима и  другом важећом законском регулативом.  

 

7.11. Мере енергетске ефикасности изградње 
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње 

енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све 

мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 

Енергетска ефикасност уређења простора постиже се:  

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије, 

- сопственом производњом енергије, 

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, 

- подизањем свих врста зеленила, 

- смањење коришћења моторних возила и др. 

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске 

ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената, обновљивим 

- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним 

- изолација простора  

- замена дотрајале столарије  

- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије 

- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл. 

 

Коришћење алтернативних облика енергије 

Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и 

личног стандарда. Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда, 

очување и заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија 

ветра, минихидроелектране и друго. 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 

подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим 

зградама, ради смањења текућих трошкова. 

Енергетска ефикасност изградње и уређења простора постиже се: 

- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђење унутарнасељског и 

међублоковског комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 

- подизањем уличног зеленила (смањују се загревања тла и ствара се природни амбијент за шетњу и 

вожњу бицикла); 

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, исложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; 

- сопственом производњом енергије и другим факторима; 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије) 

и изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 

загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, 

природна вентилација и сл.; 

- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); 

- замена или санација врата и прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере); 

- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, 

прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних 

подстаница, регулација температуре, уградња термостатких вентила, делитеља и мерача топлоте и друге 

мере; 

- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација 

свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, 

могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 
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- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета 

осветљености).  

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са 

другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење зграде.  

 

7.12. Услови за обезбеђење приступачности површина и објеката јавне намене лицима са потребним 

потребама у простору 
Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, 

тргова, шеталишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са инвалидитетом, у простору су 

међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а 

изузетно 8,3% (1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних коридора и пешачких стаза управно на правац кретања износи 

2%. 

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су добро осветљена, означена и са 

обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања. 

Ради несметаног кретања особа са инвалидитетом ширина уличних тротоара и пешачких стаза 

износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи 

најмање 90 cm. 

Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. 

На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала 

обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу. 

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 

препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. 

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл. Као и доњи делови крошњи 

дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину 

по којој се пешак креће. 

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 

Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.  

Поред осталих услова, изградња јавних површина и јавних објеката, мора бити у складу и са 

Правилником о техничким стандардима приступачности  ("Сл. гласник РС", број 19/2012) и другим 

правилницима који регулишу ову област.  

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачким стаза, пешачких прелаза, 

места за паркирање и сл. у оквиру улица и других јавних површина, по којима се крећу лица са посебним 

потребама, као и прилази до објеката, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним објектима и 

објектима за јавно коришћење, морају се обезбедити услови за несметано кретање лица са посебним 

потребама у простору. 

 

7.13. Остали услови 
Трасе инфраструктурних коридора, по правилу ће се постављати у уличној регулацији, изузетно и 

на осталом грађевинском земљишту на основу права службености пролаза. Могућа је етапна изградња трасе 

инфраструктуре, као и одступање од датих траса, што ће бити регулисано пројектно техничком 

документацијом. 

Oмогућена је изградња инфраструктурних објеката (трафостанице, мерно регулационе станице и 

друго) и на осталом грађевинском земљишту, као и на локацијама које су економски и технички оправдане, 

а разликују се од дефинисаних овим Урбанистичким планом, што ће бити дефинисано пројектно техничком 

документацијом. За исте је омогућено формирање грађевинске парцеле у складу са условима и потребама. 

 

 

8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  
 Израда урбанистичког пројекта за потребе спровођења планских решења и поставки овог Плана 

могућа је (не и обавезна) у следећим случајевима: 

- за обимнију и сложенију изградњу и уређење простора унутар формираних грађевинских парцела; 

- за изградњу и уређење парковске површине. 
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II. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1.1. Зона уличних коридора и комуналне инфраструктуре 

 

1.1.1. Саобраћајна инфраструктура 

Све саобраћјнице изградити тако да експлоатационо-техничке карактеристике свих елемената 

одговарају функцији  саобрћајница.  

Приступне саобраћајнице, изградити са следећим основним карактеристикама:  

- коловозна конструкција за минимално осовинско оптерећење од 6 t, 

- коловоз са једностраним попречним нагибом са две саобраћајне траке најмање ширине од 2,5 m, 

- минимална ширина банкине минимум 1 m, 

- за одводњавање саобраћајних површина извести путни јарак, 

 

Кoлскo пeшaчке прилaзе зони туристичко-угоститељских објеката извести у ширини најмање 3 m, 

а прикључењем на jaвну сaoбрaћajницу нe сме се нaрушaвaти oдвoдњaвaњe и нивeлeте кoлoвoзa и трoтoaрa.  

На прелазу колског прилаза преко путног јарка извести цевасти пропуст у дужини ширине колског 

прилаза увећане за 0,7m на обе стране, а линијску инфраструктуру поставити у заштитне цеви одговарајућег 

пречника. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 3 мeтaрa. 

Паркиралишта за путничка возила извести за управно паркирање са минималним димензијама 

паркинг места 2,5х 5 m.и колским прилазом ширине 6 m.   

 

Пешачке стазе 
Пешачке стазе радити најмање ширине од 1,8 m, односно у складу са Правилником о техничким 

стандардима приступачности  ("Службени гласник РС", брoj 19/2012). 

Собзиром на намену простора неопходно је, постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације, 

ограничити улазак теретних возила.  

Јавни паркинзи за путничка возила, за дуготрајно паркирање, организовани су по ортогоналној 

шеми са димензијама паркинг места 2,5х 5 m, а приступни коловози су ширине 6 m за двострано и 5 m за 

једнострано паркирање.  

Пешашачке стазе у комплексу радити најмање ширине од 1,8m, односно у складу са Правилником о 

техничким стандардима приступачности  ("Службени гласник РС", брoj 19/2012). 

 

1.1.2. Водопривредна инфраструктура 
Водозахват 

Планом се предвиђају локације за два нова дубоко бушена бунара. Исти би требало да својим 

каспацитетом допунски прихрањују водом језера уз која су позиционирани. Наиме, постојећа прихрана 

језера из канала 97 је недовољна и увелико несигурна обзиром да ниво воде у истоме осцилира у великој 

мери. Неопходно је у сваком случају, имајући у виду намену језера, предвидети уређаје за оваздушавање 

воде. 

Снабдевање осталих садржаја простора обраде планира се са постојећег насељског водозахвата са 

којег ће се допремати довољне количине санитарно исправне воде под одговарајућим притиском.           

У сваком случају треба предвидети да се евентуални пожари унутар простора обраде морају 

гасити са водоводне мреже (уз одговарајући број хидраната) те предметна количина воде за гашење пожара 

мора бити обезбеђена на насељском изворишту. 

 

Водоводна мрежа 

Планирани прстен водоводне мреже се прикључује на постојећу насељску водоводну мрежу у 

тачкама контакта у улици Марка Орешковића и улици Југословенске Народне Армије.  

Приликом изградње нових деоница, посебну пажњу посветити врсти цеви које се уграђују, у 

смуслу пречника који мора одговарати хидрауличком прорачуну, као и врсти материјала од којих су цеви 

направљене. Модерно схватање изградње водоводне мреже подразумева употребу PVC односно PE цеви, 

што се планским решењем и сугерише. Реконструкција, односно изградња подразумева и употребу 

квалитетних фазонских комада, као и довољан број подземних хидраната. За предметно простор се 

приликом хидрауличног прорачуна мора узети у обзир, гашење пожара са водоводне мреже а сходно 

″Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара″ (″Службени лист СФРЈ″ 

број 30/91). 

Траса којом се требају постављати водоводне цеви предвиђа се у појасу дефинисаном графичким 

прилогом. Водоводне цеви постављају се у ров ширине 1,00м, на минималној дубини укопавања од 1 m. 

Цевовод мора бити постављен на слој песка дебљине минимум 15cm, у потпуности затрпан песком (сама 

цев), те висине пешчаног слоја од 30цм изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова 
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из које су одстрањени камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 500m израде спојеви цеви и 

поставе бетонска осигурања на луковима и рачвама приступа се делимичном затрпавању цеви. Циљ овог 

затрпавања је да се цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене деонице. Након овога 

се приступа испитивању на хидраулични притисак. Цеви од тврдог PVC-апосле пуњења треба да стоје 12 

часова  под притиском 1,3 пута већим од номиналног. Након тога се врши допуњавање водом да би се 

успоставио исти притисак. За време од 30мин. На сваких 100m дужине деонице која се испитује (али не 

мање од 2 часа) контролише се цевовод. Притисак не сме да опадне за више од 0,2x10
5
 паскала на час, 

ацевовод не сме показивати недовољну заптивеност. Цеви од тврдог PE после пуњења треба да стоје 12 

часова под притиском од 1,3 пута већим од номиналног. Свака 2 часа допуњава се цевовод ради одржавања 

притиска и мери се допуњена количина воде. Допуштени пад притиска од 12 до 14 часова износи 0,1x10
5
 

паскала. После пробе на притисак ров се затрпава у слојевима од 30cm уз набијање ручним набијачем. Песак 

се мора добро набити испод цеви и око ње да би се избегло слегање. Након тога се цевовод мора испрати од 

нечистоће. За испирање се користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Прилико испирања је 

неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5m/s. Испирање се врши док на испуст не 

потече бистра вода. Напокон се на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор 

натријумхипохлорита чија је концентрација 150g активног хлора у једном литру. � � � � � � �  � � � � � � � � 	 � � � 	 � �
Сакупљање атмосферилија са уличног профила врши се нивелационим решењем овог планског 

документа. Дакле атмосферилије сакупљене са тротоара, платоа, саобраћајница и сл. оријентишу се ка 

планским решењем предвиђеним уличним јарковима атмосферске канализације. Јаркови се планирају 

обострано у односу на саобраћајницуу појасу ширине око 1,5m који се налази на око 2 m од ивице 

саобраћајнице. За простор ове величине, а имајући у виду и постојеће изведену атмосферску канализацију, 

прикладније решење су отворени канали. Зацевљена атмосферска канализације се планира само у деоницама 

испод паркинг простора, проширења коловоза, укрштању са саобраћајницама и томе слично. Подужни пад 

колектора атмосферске канализације, због што мање количине земљаних радоватребао би да прати пад 

терена о чему се водило рачуна приликом израде планског решења, али дозвољава се и решење делимично 

другачијег слива од планског, уколико се због непредвиђених околности укаже потреба за његовом 

изменом, што ће се у сваком случају морати разрадити идејним решењем атмосферске канализације.  

 

РЕЦИПИЈЕНТИ Атмосферске и условно чисте воде чији квалитет одговара 2.б. класи квалитета 

вода, могу се без пречишћавања упуштати у канал 3А, преко изливне грађевине. За атмосферске воде са 

зауљених и запрљаних површина пре улива у атмосферску канализацију или отворене канале потребно би 

било предвидети одговарајући предтретман. Забрањено је упуштати у канал 3А било какве воде осим 

атмосферских или условно чистих вода које по Уредби о класификацији вода одговарају 2.б. класи. 

 � � � � � � � � � � � � 	 � � � 	 � �
Планским документом су дате трасе планираних колектора фекалне канализације, који се 

прикључују на планирану мрежу колектора насељске фекалне канализације у улици Југословенске Народне 

Армије. 

Због што боље организације инфраструктурних објеката у профилу улице, као и водећи рачуна о 

минималној међусобној удаљености различитих подземних и надземних инсталација, планира се 

постављање колектора фекалне канализације у појасу ширине око 1 m непосредно уз ивицу коловоза. 

Материјал од кога се гради улична каналска мрежа мора да буде чврст, трајан и непропустљив за 

воду. Канали морају бити јефтини, имати глатку унутрашњу површину, да буду отпорни на корозију и тако 

пројектовани да се могу брзо и ефикасно градити. Предвиђа се извођење колектора фекалне канализације од 

тврдих пластичних маса (ПВЦ). Ровове за постављање фекалне канализације треба копати са вертикалним 

зидовима, уз подграђивање на већим дубинама. Ширина рова треба да буде што мања, како би се на тај 

начин смањили трошкови земљаног ископа. Она треба да буде најмање једнака унутрашњој ширини цеви 

увећаној за 0,7m. На неопходним каналима, као што је овде случај, ревизиони силази се постављају на свим 

спојевима бочних канала, на местима скретања трасе, промене профила, промене нагиба дна, на местима где 

су каскаде и томе слично, као и на правим деоницама на удаљености 30 до 60m. На местима где се указује 

потреба за дизањем воде из дубоко укопаних канала у плиће указује се потреба израде црпних станица. 

Након извођења појединих деоница, пре него што се пређе на затрпавање ровова у које су положени, цевни 

канали се морају испитати на унутрашњи притисак. Кад су наглавци у целој једној деоници између два 

ревизиона силаза заптивени, треба још незатрпане цеви испитати на непропустљивост спојева. Цевни 

канали са спојевима испитују се на пробни притисак чак и до 5×10
5
 паскала. На тај начин се постиже већа 

сигурност канализационе мреже. Испитивање се врши запушавањем канала код ревизионих силаза и 

стављањем цеви под притисак воде као и код испитивања водовода. Затрпавање ровова је за сигурност цеви 

необично важна грађевинска мера, коју треба што брижљивије извршити. При томе удари могу бити 

најчешћи узрок оштећења цеви. При откопавању рова поремећена је равнотежа земљишта. Да би се после 
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затрпавања рова постигли услови што сличнији условима у непоремећеном шемљишту, ров треба да се 

затрпава само земљом једноликих особина, коју вода не може да испере или да раствори (најбоље песак или 

ситан шљунак). При затрпавању рова мора се земља, којом се затрпавање изводи, наносити у равномерно 

распоређеним слојевима од 12 до 15cm до висине од око 30cm изнад темена цеви. После тога земља се може 

наносити на исти начин у слојевима од 20 до 30cm. Свака поједини слој треба што је могуће боље набити. 

При затрпавању цеви треба обратити сву могућу пажњу, јер је најчешћи узрок лому цеви, не рђав њихов 

квалитет, него погрешно затрпавање рова и набијање земље у рову и штетни удари при набијању земље. 

 

1.1.3. Електроенергетска инфраструктура 

 Целокупну електроенергетску инфраструктуру градити на основу главних пројеката, осим посебних 

врста објеката за које се не издаје грађевинска дозвола и који се граде на основу идејних пројеката, у складу 

са важећим законским прописима. 

 

Правила за изградњу трафостаница 

- Трафо станице градити по правилу као СТС или МБТС, лоциране на јавном грађевинском 

земљишту, мада по потреби могу бити и на парцелама корисника, или уграђене у објекте. 

- Дистрибутивне трафостанице у уличном коридору (површини јавне намене) градити као монтажно-

бетонске, за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким условима 

надлежног ЕД предузећа. 

- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m. 

- Монтажно-бетонске (зидане или узидане) трафостанице, градиће се као слободностојећи објекти. 

Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 8 НН извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 16 НН извода). 

- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних димензија 6,3 

m x 5,8 m за једноструку и 7,1 m x 6,3 m за двоструку монтажно-бетонску трафостаницу. 

- Поред ових објеката обавезно предвидети слободан простор за смештај слободностојећих ормана 

мерног места за мерење утрошене електричне енергије јавног осветљења. 

 

Правила за изградњу подземне електроенергетске мреже 

- Електроенергетску мрежу на оба напонска нивоа (ВН и НН) планирати подземно, мада, ако се то 

покаже као економски оправдано, тамо где иста не угрожава организацију простора, иста се може планирати 

и надземно. 

- Каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, уз минималну 

удаљеност 1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачке стазе. 

- Дубина полагања треба да буде минимално 0,8 m. 

- При слободном полагању кабловске водове полагати у ров чија дубина износи 0,8 m. Ширина рова 

износи 0,4 m, односно за више каблова у складу са препорукама пословне заједнице Електродистрибуције 

Србије. Одступања од наведене дубине су дозвољена само на местима   укрштања са другим подземним 

инсталацијама. Да би се утврдило да на пројектованој траси нема подземних инсталација копају се пробне 

јаме. Ровови и јаме не треба дуго да остају отворени. У случају постојања других подземних инсталација 

обавезан је ручни ископ рова.  

- Полагањe каблова мора се обавити на температури вишој од  +5°C,  за новопласт, а -10° C за 

новотен каблове. 

- Пре почетка полагања добош са каблом се мора подићи на носаче за развлачење, тако да се 

одмотавање врши са горње стране. Смер обртања увек мора да буде супротан од смера стрелица на добошу. 

- Забрањенo je: развлачење кабла са моторних возила, вучење по земљи, упредање кабла, бацање 

кабла у ров, ломљење и савијање преко граница које су дате у табели ради спречавања оштећења изолације 

и антикоронарне заштите. 

- На целој дужини кабловски водови морају бити положени са благим кривинама змијолико. 

- Између кабловских водова 20 kV у истом рову, треба да је најмање 10 cm. 

- Каблове у ров полагати у слој постељице од ситнозрнасте земље дебљине 20 cm. Положене каблове 

заштити пластичним штитником положеним на уситњену земљу, а затим ров затрпати земљом, набијајући је 

у слојевима по 20 cm. 

- Изнад каблова на дубини 0,4  m  од коте терена поставити упозоравајућу траку за каблове.  

- На местима укрштања са бетонским површинама и другим инсталацијама предвиђа се полагање 

каблова у заштитне цеви од тврде пластикe. Испод постојећих коловоза заштитну цев положити 

подбушивањем, а на осталим местима раскопавањем. 

- Дужина заштитне цеви треба да  је већа од ширине укрштања ради заштите положеног кабла и тога 

се треба придржавати. Након увлачења ел. кабла у цев извршити затрпавање (дихтовање) отвора цеви, да би 
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се спречио продор воде и наношење земље и сличног растреситог материјала у отворе. Место 

укрштања тј. крајеве заштитне цеви обележити стандардним кабловским ознакама на бетонским темељима.  

- Место прелаза надземног вода у кабловски зависи од енергетских захтева потрошача. Кабловски 

вод на прелазу мора бити механички заштићен најмање 1,7 m изнад земље и 0,3 m у земљи. 

- По завршеном полагању кабла, пре постављања другог слоја постељице, кабловски вод и 

спојнице морају бити снимљени од стране надлежне Геодетске управе. По извршеном снимању приступа се 

завршним радовима, како би се површине довеле у првобитно стање. 

 �  � � 	 � � � � 	 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
- Светиљке за јавно осветљење поставити на одговарајуће расветне стубове (канделабере) чију 

висину прилагодити намени и врсти светлосног извора. 

- Стубове лоцирати поред саобраћајница, на минималном растојању 1 m од коловоза, а на 

међусобном растојању не већем од 40 m и ван колских прилаза објектима. 

- Планирати светиљке у складу са новим технологијама развоја.  

- Применом нових технолошких решења и савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки 

обезбедити ефикасан и рационалан систем јавног осветљења. 

- Тачан распоред, врсте расветних тела, висина и тип стубова ће се одредити главним пројектом.  

 

1.1.4. Термоенергетске инфраструктуре 

Гасна мрежа 

Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, компресорске 

станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентитли са издувавањем, морају се лоцирати да 

задовоље прописана растојања од различитих објеката. Гасна мрежа гасом ће се снабдевати из регулационе 

станице. Планиран је сложени дистрибутивни систем, чиме ће се снабдевање дистрибутивне гасне мреже 

вршити из неколико повезаних праваца. Приликом, изградње трасе гасовода потребно је обезбедити 

стручни археолошки надзор за извођење земљаних радова на полагању гасовода. Инвеститор радова је 

обавезан да прибави конзерваторске услове и сагласност Покрајинског завода за заштиту споменика културе 

за планирану трасу гасовода и планиране радове.  

 

1.1.5. Телекомуникациона инфраструктура 

Правила за изградњу подземене телекомуникационе мреже 

- Целокупну ТТ мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима. 

- Минимално хоризонтално (паралелан ход) и вертикално растојање (при укрштању) између трасе 

постојећих ТТ инсталација и трасе свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и 

фекална канализација, електроенергетски кабел за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и 

ниског притиска) мора бити 0,50 m. 

- Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског електроенергетског кабла 20 kV на 

деоници приближавања (на деоници паралелног вођења) у односу на трасу  постојећих ТТ каблова мора 

бити 1,00 m. 

- Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може постићи, на тим местима је 

неопходно ВН електроенергетски кабел поставити у гвоздену цев и уземљити га на свакој спојници деонице 

приближавања, с  тим што уземљивач мора бити удаљен од ТТ инсталације најмање 2,00 m. 

- Минимална вертикална удаљеност при укрштању ВН електроенергетског кабла у односу на 

претплатничке ТТ каблове мора бити 0,5 m. 

- Уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба поставити у 

заштитне цеви у дужини 2,00-3,00 m, а вертикална удаљеност не може бити мања од 0,30 m. 

- Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро проводљивог материјала, а за 

ТТ каблове од лоше проводљивог материјала. 

- На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод трасе 

наведених постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90°, али не сме бити мањи 

од 45°. 

- Уколико се у непосредној близини трасе подземних ТТ каблова планирају колски прилази, 

коловози, индустријски путеви, паркинг простори, ивица истих мора бити на минималном хоризонталном 

растојању од трасе ТТ каблова од: 1,00 m. 

- Минимално хоризонтално растојање између постојећих рачвастих кабловских наставака на 

претплатничким кабловима, изводних ТТ стубова и ивице будућих колских прилаза, паркинг простора или 

неких других површина са тврдим застором, мора бити: 1,00 m. 
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- Уколико планирани индустријски путеви, коловози, колски прилази, паркинг простори или неке 

друге површине са тврдим застором, прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити 

израђени од решеткастих "МЕБА" елемената да би се омогућио сталан приступ ТТ кабловима, или се на 

целој дужини ТТ кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор мора планирати полагање 

празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око 0,80 - 1,00 m), 

чија дужина мора бити таква да излази са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинга за: 0,50 m.  

- Геодетски снимак положених празних ПВЦ цеви пречника 110 mm, потребно је доставити 

"Телекому", ради евиденције истих у књигу техничке евиденције оптичког кабла и графички попис месне 

мреже. 

- На делу изградње планираних путева са изградњом проширења лепезе коловоза и укрштањем са 

магистралним оптичким каблом, претплатничким кабловима месне ТТ мреже, сви радови морају се 

изводити искључиво пажљивим ручним ископом, никако машински, а сви постојећи каблови у случају 

нивелације земљишта морају остати на већ положеној дубини. 

 

Правила за постављање телекомуникационе опреме и уређаја 
- Уређајe и опрему поставити у метално кућиште – слободностојећи орман на јавној површини у 

оквиру уличних коридора или зелених површина, према условима надлежног предузећа. 

 

Правила за изградњу комплекса радио-базне станице 

- Минимална парцела за изградњу комплекса РБС треба да буде 10 m x 10 m. 

- За потребе садржаја изградиће се стуб као носач антене. 

- Обезбедити колски прилаз објекту минималне ширине 3 m са приступне саобраћајнице, као и 

пешачки пролаз. 

- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели треба адекватно озеленити и 

хортикултурно уредити. 

- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору са 

суседом. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

- Минимална висина ограде је 2 m 

 

1.1.6. Улично зеленило 
Опредељење за форму и вид озелењавања улица проистекао је из потреба које произилазе из концепта 

урбанизације, а у циљу непосредне заштите и побољшања санитарно-хигијенских услова уличног простора. 

Улично зеленило чине дрвореди дуж уличних коридора које прате травњаци. Састоји се у линеарном 

распореду дрвореда лишћарских врста, а по потреби додају се четинари, жбунасте или неке ниже биљне 

врсте. 

У уличним коридорима, у зависности од инсталација и ширине регулације, формираће се линијско 

зеленило искључиво од лишћарских врста високих и средње високих, и жбунастих форми, а четинари ће 

бити заступљени само у пејзажно озелењеним улицама и то са учешћем до 10%, под условом да таква 

потреба постоји. 

 

Предлог неких врста које би могле наћи своје место у уличном зеленилу: 

Високи и средње високи лишћари: 

- Platanus acerifolia  (платан), 

- Acer pseudoplatanus  (горски јавор), 

- Fraxinus excelsior  (јасен), 

- Quercus robur  (храст лужњак), 

- Salix sp.  (врба), 

- Populus sp.  (тополе), 

- Sophora japonica  (софора), 

- Betula alba  (бреза), 

- Laburnum anagiroides  (златна киша), 

- Acer palmatum, A. ginala  (јавори), 

- Tilia sp.  (липе), 

- Celtis australis  (копривић) итд. 

Нижи лишћари: 

- Sorbus sp.  (јаребика), 

- Prunus cerasifera var. Pissardi  (јапанска шљива), 

- Catalpa bignonioides  (каталпа), 

- Cercis siliquastrum  (јудино дрво), 
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- Koelreuteria paniculata  (келреутерија), 

- Laburnum anagyroides  (зановет), 

- Rhus sp.  (руј), 

- разне кугласте и жалосне форме (јавора, јасена, брезе, врбе, каталпе итд.) итд. 

 

1.2. Парковска површина 

У овој зони је планирано фирмирање зеленила типа парк, постављање елемената урбаног мобилијара, 

формирање пешачких стаза, одморишта. Постојећи објекат трибина, као и дечије игралиште, је могуће 

задржати уколико се исходује сагласност надлежне институције у погледу удаљености од канала. 

Парк је зелена целина пејзажног стила, високе естетске и функционалне вредности са наменом 

коришћења за одмор како пасиван тако и активан, обогаћен пратећим елементима и приступачан свим 

старосним добима. Парковско зеленило, између осталог, сугестивно делује на регенерацију људских 

осећања и доприноси побољшању психолошке и радне способности човека, подиже општу културу и 

хигијену живљења. 

Предлог неких врста из мноштва, које би могле наћи своју примену у парковском типу зеленила: 

Високи и средње високи лишћари: 

- Acer pseudoplatanus  (јавор), 

- Fraxinus excelsior  (јасен), 

- Sophora japonica  (софора), 

- Celtis australis  (копривић), 

- Quercus rubra  (црвени храст), 

- Quercus robur  (лужњак), 

- Castanea sativa  (питоми кестен), 

- Betula alba  (бреза), 

- Platanus acerifolia  (платан), 

- Tilia sp.  (липа), 

- Robinia pseudoacacia ''Umbraculifera'' (кугласти багрем), 

- Salix sp. (врбе) итд. 

Нижи лишћари: 

- Laburnum anagiroides  (зановет, златна киша), 

- Acer palmatum, A. ginala  (јавори), 

- Catalpa bignonioides  (каталпа), 

- Cercis siliquastrum  (јудино дрво), 

- Rhus sp.  (руј) итд. 

Жбунасте врсте и форме лишћара: 

- Forsythia sp. 

- Spirea sp.  (суручица), 

- Jasminum sp.  (јасмин), 

- Berberis sp.   

- Cotoneaster sp.  (дуњарица), 

- Hibiscus syriacus  (сиријска ружа) итд. 

Високи четинари: 

- Abis alba, A. cocolor  (јела), 

- Picea omorica  (Панчићева оморика), 

- Cedrus atlantica, C. deodara  (кедар), 

- Larix sp.  (ариш), 

- Pinus nigra  (црни бор) итд. 

Средње високи и нижи четинари: 

- Chamaecyparis sp.  (пачемпреси), 

- Cupressus sp.  (чемпреси), 

- Juniperus sp.  (клеке), 

- Taxus sp.  (тисе), 

- Thuja sp.  (тује) итд. 

Зимзелено жбуње, ниске, и полегле форме: 

- Berberis sp., 

- Buxus sp.  (шимшир), 

- Cotoneaster sp.  (дуњарица), 

- Ilex aquifolium  (божиковина), 

- Pyracantha sp.  (ватрени трн), 

- Juniperus horisontalis  (пузеће клеке) итд. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

2.1. Зона језера за спортски риболов 
Главни објекат је: рибњак за спортски риболов. 

Помоћни и пратећи објекти: пословни објекат рибњака (објекат у функцији изнајмљивања опреме за 

риболов); надстрешница (склониште од кише или сунца), унутар дефинисане грађевинске линије (графички 

прилог број 5). 

Објекти се могу градити као: слободностојећи максималне спратности П+0, са изградњом подрума, 

уколико то хидролошки услови дозвољавају. 

На комплексу језера за спортски риболов је могуће формирање две грађевинске парцеле, како би се 

омогућило засебно коришћење вештачких депресија. 

Минимална површина слободног неизграђеног простора  је 20% (у изграђену површину улази 

водена површина). 

2.2. Зона спортско рекреативних садржаја 

У склопу овог комплекса планирана је изградња спортских терена за групне спортове, који могу 

бити функционално одвојени или мултифункционални.  

У овој зони је дозвољена изградња управног објекта са неопходним пратећим санитарним 

просторијама и свлачионицама и угоститељских садржаја типа кафеа. 

Максимални индекс заузетости на нивоу комплекса са наведеним објектима је 10%, а максимална 

спратност објеката је П+0. Терени са завршним слојем не улазе у обрачун индекса заузетости. У склопу 

комплекса је дозвољено постављање помоћних објеката: надстрешница, трибине, урбани мобилијар и сл. 

Удаљеност између терена зависи од величине терена, као и постизање несметане функционалност 

сваког по на особ. 

Граћевинске парцеле се могу формирати за сваки спортски терен, под условом да је приступачан са 

јавне површине (како је дефинисано у правилима парцелације), где је однос спортског терена према 

слободном простору 3:1. 

2.3. Зона летње позорнице и игралишта 

У склопу овог комплекса планирана је изградња летње позорнице и дечијих игралишта.  

Дата је могућност парцелације, у односу на разноликост самих функција (игралишта и летња 

позорница). 

Игралишта би била подељена у две подгрупе: део за тинејџере (са платоом за рошуле у летњем, 

односно клизање у зимском периоду) и део за децу. 

Целокупан пратећи мобилијар који ће се поставити на игралишта мора бити у складу са 

сигурносним нормама и прописима. 

У овој зони је дозвољена изградња пратећих објеката, односно надстрешница (склониште од кише 

или сунца). 

Максимални индекс заузетости на нивоу комплекса са наведеним објектима је 10%, а максимална 

спратност објеката је П+0. Терени са завршним слојем не улазе у обрачун индекса заузетости. 

2.4. Зона туристичких садржаја 
Ова зона представља централно место окупљања, с обзиром на положај саме зоне и карактер 

простора обраде, на којој је планирана изградња и уређење туристичких, рекреативних, угоститељских и 

услужних садржаја. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, је нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe 

jaвнoг путa. 

У овој зони је омогућено формирање само једне грађевинске парцеле за потребе туристичких 

садржаја. 

Планиран је директан приступ са јавне саобраћајнице. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 30%.  

Спратност објеката је макс. П+Пот, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови 

дозвољавају. Објекат је слободностојећи, а зона изградње је оријентационо дата на графичком приказу. 

2.5. Зона зеленила 

Ова зона има улогу да оплемени простор у делу комлекса у коме се налази.  

Поред самог зеленила она садржи још пешачке стазе, трим стазу, као и пратећи урбани мобилијар.  

Трим стаза представља терен за масовну рекреацију. Иако није могуће да буде стандардне дужине, 

она треба у што већој мери да испуни услове које трим стаза треба да задовољи. То значи да ће се у склопу 

саме стазе организовати пунктови (трим станице) у којима ће се налазити справе за вежбање и 

информативне табле са описом вежби. Основни захтев који трим стаза треба да испуни је мека и адекватно 

дренирана подлога.  

Планирана зона је лако доступна с обзиром на положај који заузима, јер се налази непосредно уз 

планирани саобраћајни коридор. 
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3. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

Изградња објеката у оквиру планираних зона је дозвољена након формирања грађевинских парцела 

одређене намене. 

Положај објеката мора бити у унутар зона грађења дефинисаних грађевинским линијама, како је 

дато у графичком прилогу број 5, "План регулације и нивелације", при чему је минимална удаљеност од 

регулационе линије 5 m. 

Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa испaдимa) oд других мeђних линиjа je 1 m пoд услoвoм дa стрeхa 

нe прeлaзи мeђну линиjу и да је oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa нa 

сoпствeну пaрцeлу, или на уличну атмосферску канализацију. 

Кровови објеката су коси од одговарајућег материјала. 

Парцела се може оградити транспарентном оградом висине максимално 2 m, која се поставља на 

међну линију, тако да ограда, стубови и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није 

дозвољено ограђивање зоне зеленила. 

Унутар одрећене зоне је могуће постављање ограде којом је омогућена заштита одређених садржаја, 

при чему иста не може бити виша од дефинисане (изузетак су ограде које су дефинисане правилницима за 

одређену област).  

Сваки комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, 

електроинсталације, фекална канализација и др. 

Колско пешачки прилаз грађевинској парцели са јавне саобраћајнице, је директан, минималне 

ширине 3 m.  

За паркирање возила за сопствене потребе, власници обезбеђују простор на сопственој парцели, 

изван површине јавног пута. Изузетно за садржаје који се директно ослањају на јавну саобраћајницу, 

паркинг за посетиоце се може обезбедити на јавној површини, како је приказано у графичком прилогу, у 

складу са прописимна који их регулишу. 

Слободан неизграђен простор унутар грађевинске парцеле ће се озеленити. 

Зеленило ће се формирати у виду појасева претежно од аутохтоних врста високих и средње високих 

лишћара у комбинацији са четинарима и жбунастим формама. Врсте које се препоручују су Abies alba, Picea 

omorica и Betula alba у комбинацији са листопадним и четинарским жбуњем. Појасеве формирати тако да 

четинарске врсте буду у ободном делу који се граничи са суседним парцелама, због изостанка лишћа у јесен 

које би нарушавало изглед и залазило у суседне парцеле и могућности мање засене. Приликом садње водити 

рачуна о раздаљинама: удаљеност између два стабла треба да буде 4m.  Уколико постоји могућност 

формирати већи број редова, а остатак површине затравити..  Удаљеност првог појаса који се граничи са 

међом приватних парцела треба да је најмање 4m.  

Планирани су дрвореди лишћарских врста који чине храст (Quercus robur), јасен (Fraxinus excelsior), 

јавор (Acer pseudoplatanus), липа (Tilia grandifolia) и црвенолисна шљива (Prunus pisardii var. `Atropurpurea`). 

Уколико постоји потреба и могућност ове врсте могу се заменити или допунити следећим врстама:  

високих и средњих лишћара: Sophora japonica (софора); Celtis occidentalis (копривић); Quercus rubra 

(црвени храст); Betula alba (бреза); Laburnum anagiroides (златна киша); Platanus acerifolia (платан); Ulmus 

pumila (сибирски брест). 

и ниских лишћара: Acer palmatum A.ginala (јавор); Catalpa bignonioides (каталпа); Sorbus sp. (сорбус); 

Cercis siliquastrum (јудино дрво); Rhus typhina (руј); као и разне кугласте и жалосне форме јавора, јасена, 

брезе, врбе итд.    

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План детаљне регулације спортско рекреативне површине у Бачком Грачацу, садржи текстуални део 

који се објављује у "Службеном листу општине Оџаци" и графичке приказе израђене у четири примерка које 

својим потписом оверава председник Скупштине општине. По један примерак потписаног оригинала плана 

чува се у: Скупштини општине, Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове и 

заштиту животне средине, ЈП "Дирекцији за изградњу" Оџаци и ЈП "Заводу за урбанизам Кула-Оџаци" Кула. 

Документациона основа овог плана чува се у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, 

имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Оџаци. 

 План детаљне регулације спортско рекреативне површине у Бачком Грачацу доступан је на увид 

јавности у згради Скупштине општине, Улица Кнез Михајла број 24 и путем интернета (www. odzaci.rs). 

 План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Оџаци". 

 

 

Број:011-43/2013-II 

Дана:19.07.2013.године        Председник Скупштине,  

   ОЏАЦИ               Милош Пејчић, с.р. 
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155. На основу члана 42. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/09, 81/09, 24/2011, 
121/12 и 50/13) и члана 5. Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Луке Дунав Богојево  ("Сл. лист 

општине Оџаци", број 9/2013),  објављује се текстуални део 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛУКЕ ДУНАВ БОГОЈЕВО � � � �
Плански основ за израду Плана детаљне регулације луке Дунав Богојево је Просторни план општине 

Оџаци ("Сл. лист Општине Оџаци", брoj 11/11 и 12/11) и Одлука о изради Плана детаљне регулације луке 

Дунав Богојево (∀Сл. лист општине Оџаци∀, број 29/10).    

План детаљне регулације луке Дунав Богојево је урађен у складу са: члановима 27. 28. и 29. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС и 50/13-одлука УС), Просторним планом општине Оџаци ("Сл. лист Општине Оџаци", брoj 11/11, 

12/12), Концептом Плана детаљне регулације луке Дунав Богојево и Извештајем о извршеној стручној 

контроли Концепта Плана детаљне регулације луке Дунав Богојево. 

Чланом 28. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС) и чланом 29. Правилника о садржини, начину 

и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", број 31/10, 69/10 и 16/11) утврђено је да план 

детаљне регулације садржи: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне 

целине и зоне; детаљну намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске 

линије са елементима са за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; 

попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите културно - историјских споменика и 

заштићених природних целина; локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује 

конкурс; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; друге елементе значајне за спровођење 

плана детаљне регулације. 

    

 

A) ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА  

1.1. Извод из Просторног плана општине Оџаци  

За подручје општине, донет је Просторни план општине Оџаци ("Сл. лист Општине Оџаци", број  

11/11 и 12/11).  

Простор обраде се налази у зони приобаља реке Дунав. 

ПРИОБАЉЕ РЕКЕ ДУНАВ је формирано уз међународни пловни пут Дунав, који чини кичму 

државног пловног система и по робном промету је друга река у Европи, иза Рајне и омогућава пловидбу 

речно-морских бродова носивости до 2000 t на целој дужини. У циљу економског развоја општине, 

неопходно је максимално искоришћење овог природног ресурса до границе одрживог развоја.  

Планирано је да се постојеће локације у овој зони, које се већ користе као хидротехнички и 

инфраструктурни објекти, задрже и додатано опреме новим садржајима, који су у функцији постојеће 

намене или у функцији развоја туризма. 

Зона граничног прелаза за међународни друмски, железнички и речни саобраћај; планирана је 

потпуна реконструкција граничног друмског и железничког прелаза, користећи постојећу друмску и 

железничку повезаност са суседном Републиком Хрватском. Како је Лука Богојево регистрована као 

међународно пристаниште, реконструкцијом постојећег вертикалног кеја и индустријског колосека ће се 

извршити модернизација пристаништа уз формирање свих садржаја неопходних за функционисање. 

Присутност  сва три вида међународног саобраћаја, као и постојећи складишни капацитети на овом 

простору су омогућили планирање робно-транспортног центра.  

Узимајући у обзир комплексност простора, неопходна је урбанистичка разрада истог, уз максимално 

задовољење услова заштите животне средине и других услова који регулишу поједине области. 
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У складу са Студијом мреже марина на Дунаву у Војводини, у непосредној близини преводнице 

канала Богојево-Бечеј, је планирана изградња марине, за минимално 250 везова. Карактерише је саобраћајна 

доступност као и повезаност са мрежом канала ХС ДТД.  

Обале Дунава и приобални појас је погодан за развој туризма. Вегетацију приобалног појаса је неопходно 

одржавати у природном или полуприродном стању, а развој туризма мора бити усаглашен са заштитом 

биодиверзитета и животне средине. 

У небрањеном делу алувиона Дунава је планирано задржавање постојећих викенд објеката, у складу 

са водопривредним условима. 

Ловиште „Камариште″ такође припада шеми туристичких садржаја. 

Спортско рекреативни центар „Штранд″ се користи као полууређено купалиште на природно 

створеном језеру. Изградња смештајних капацитета у овој зони представљаће значајан елеменат у 

туристичкој понуди. На истој локацији су изграђени викенд објекти. 

Приобаље реке Дунав као значајна привредна зона општине је саобраћајно повезана, преко постојећих и 

планираних локалних путева, уз реконструкцију и одржавање постојећих хидротехничких објеката (насип 1. 

одбрамбене линије, црпне станице, преводнице и др.). 

 

Водно земљиште – У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не 

угрожавају природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и 

животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. 

Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном и уз водно земљиште се могу 

градити следећи садржаји: 

• изградња објеката у функцији водопривреде, одржавање и реконструкција водотока, пловних 

путева, речног саобраћаја; 

• изградња објеката инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом; 

• изградња објеката мелирационих система; 

• изградња малих хидроелектрана; 

• изградња објеката за експлоатацију речног материјала; 

• изградња пристаништа – товаришта; 

• изградња објеката марине; 

• реконструкција и доградња постојеће луке Богојево; 

• изградња објеката свих видова туризма и рекреације, риболова и друго, а све у складу са условима 

надлежног Водопривредног предузећа. 

Изградња ових објеката ће се вршити у складу са: Законом о водама, условима и сагласности 

надлежног водопривредног предузећа, као и другим законима и правилницима који дефинишу ову област, а 

на основу смерница овог плана, или на основу урбанистичког плана. 

 

Лука Богојево - Лука Богојево је Просторним планом Републике Србије дефинисана као 

пристаниште које заслужује пажњу. Чињеница да се лука Богојево налази на Дунаву у непосредној близини 

друмског и железничког међународног граничног прелаза даје овом објекту посебан третман у оквиру 

Просторног плана општине Оџаци. 

Лука Богојево је од специјализоване луке за претовар зрнастих расутих терета, захваљујући 

одличном географском положају на Дунаву, одличним копненим саобраћајницама које је окружују, 

индустријски и пољопривредно развијеним залеђима, добила много већи значај отварањем наше земље 

према свету. 

Захваљујући претходној чињеници, лука Богојево има све услове да постане робно-транспортни 

центар (РТЦ). Како лука располаже потребном инфраструктуром (саобраћајнице, складишта, механизација 

итд.), постоје сви просторно-технички услови да се, уз потребна улагања у модернизацију и допуну 

претоварне механизације обезбеде услови за несметан рад РТЦ Богојево. Како се лука Богојево налази на 

цца 50km од Сомбора, цца 100km од Суботице, цца 50km од Куле, цца 60km од Врбаса, а сви ови градови су 

значајни привредни центри и сви су саобраћајно повезани са Богојевом, ово речно пристаниште има све 

услове да постане матична речна лука за привреду овог дела Бачке. 

Лука Богојево има значај и за републику Хрватску, јер је својом (тренутном) специјализацијом за 

расуте зрнасте терете, одлична супституција непотребном улагању у развој неке своје луке за ове намене. 

Поред тога, лука Богојево има услове да постане и алтернативна лука луци Осијек, посебно у 

моментима када због ниског водостаја Драва престане бити пловна, а лука у Вуковару не располаже 

потребним капацитетима за претовар. 

Функција слободне зоне се намеће као логична, с обзиром на величину простора, саобраћајну 

повезаност, близину потенцијалних тржишта, релативно ниских инвестационих улагања у производне 

погоне, расположивост квалификоване и јефтине радне снаге, повољну законску регулативу итд. 
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Саобраћајна инфраструктура  

У наредном планском периоду простор општине Оџаци опслуживаће три вида саобраћаја: друмски - 

као примарни, железнички и водни, као секундарни, уз могућност интегралног повезивања при вршењу 

транспортног рада већег обима. Успостављање интегралног транспорта завређује пажњу на простору луке 

Богојево, где би се формирао робно-транспортни центар с обзиром на присуство инфраструктуре и 

терминала три вида транспорта. 

Основно стратешко определење у области друмског саобраћаја за наредни плански период је: 

успостављање новог коридора државног пута IБ реда на правцу  од државне границе Србије са Хрватском, 

код Богојева, до планираног магистралног пута  Сомбор  - Врбас (Е75) и даље – Бечеј - Кикинда до државне 

границе Србије са Румунијом (постојећи правац  М-3)  и  модернизација постојећег државног пута И реда 

бр. М-18 са корекцијом трасе изградњом обилазница код насеља: Српски Милетић, Оџаци и Дероње. С 

обзиром да се не очекује скора изградња новог путног правца И реда на целом потезу, неопходно је у првој 

фази изградити обилазницу постојећег магистралног пута М-3 код насеља Лалић. Овако  планиране трасе  

основних путних праваца  привући ће сав транзитни саобраћај и омогућити висок ниво саобраћајне услуге у 

међурегионалном и међународном повезивању, као и ниво конфора и безбедности свим учесницима у 

саобраћају. 

Железнички саобраћај на простору општине Оџаци у наредном периоду треба да доживи 

афирмацију кроз електрификацију железничких пруга Нови  Сад - Богојево, Суботица - Богојево и 

Каравуково - Бач, реконструкцију пограничне железничке станице Богојево, железничког моста на Дунаву и 

колосека од железничке станице до Луке „Богојево". Број пружних прелаза ће се оптимизирати и опремити 

тако да одвијање оба вида саобраћаја буде на сигурносно-безбедном нивоу. Железничке станице у функцији 

садржаја имају просторне могућности да задовоље потребе за изградњом нових садржаја чак и за 

интегрални транспорт.   

Водни саобраћај на простору општине  Оџаци треба да се афирмише у наредном периду, 

захваљујући  присутним пловним путевима: река Дунав, канали Бачки Петровац - Каравуково, Бечеј - 

Богојево и Оџаци - Сомбор.  

Лука Богојево, као  пристаниште за међународни речни саобраћај, својим  капацитетима и 

просторним могућностима за развој, добра су основа за формирање робно-транспортног центра имајући у 

виду изражену потребу за реконструкцијом железничког колосека од железничке станице Богојево до  

оперативне обале луке и добру повезаност са основном мрежом друмских путева IБ и II реда.  

Такође се намеће потреба да се изгради део луке за путнички саобраћај с обзиром да простор 

општине има потенцијала за богату туристичку понуду.  

За употпуњавање туристичке понуде планирана је опремање марине код преводнице канала 

Богојево - Бечеј као и уређење бициклистичких стаза дуж Дунава. 

 

Робно транспортни центар   
Простор луке Богојево, која треба да постане робно-транспортни центар (РТЦ), неопходно је 

разрадити урбанистичким планом како би се ближе дефинисао потребан простор  за потребе ширење луке, 

односно РТЦ. Израдом плана пожељно је обухватити и садржаје у непосредној близини луке (друмски и 

железнички гранични прелаз, погранична железничка станица и др.). 

На овом простору планирати изградњу нових објеката за складиштење, паковање и претовар робе. 

Планирати објекте и опрему неопходну за остваривање међусобне повезаности воденог, друмског и 

железничког саобраћаја ради бржег и економичнијег превоза робе. Проширити капацитет оперативне обале, 

постојећи железнички колосек од железничке станице до луке реконструисати. Обезбедити добре везе са 

мрежом државних путева друмског саобраћаја. 

За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене сагласности 

надлежних органа и служби за заштиту природе, водопривреде, енергетике, туристичке организације и др. 

На постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији и изградњи, у складу са условима 

надлежних предузећа. 

                            

Оцена расположивих подлога за израду плана  
За потребе израде плана извршено је додатно геодетско снимање простора обраде плана, пошто је 

стање у катастарским плановима неажурно, на основу ког је урађена геодетска подлога Р 1:1000, оверена од 

стране "РГЗ - служба за катастар непокретности у Оџацима".   

За израду плана користиће се и планови државног премара са висинском представом Р 1:5000.  
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1.2. Aнализа и оцена постојећег стања  
 

1.2.1. Природне карактеристике 

Геолошке карактеристике 
Простор обраде  се налази на левој обали  реке Дунав, на његовoј алувијалној равни. Дунавска 

алувијална раван представља морфолошки елеманат формиран флувиоерозивним  процесима реке, њу 

карактерише најужа веза са Дунавом који је њен главни морфолошки агенс.Састављена је од флувијалних 

елемената  (шљунка, песка, муља). 

Флувијалне творевине представљене су дилувијалним и алувијалним седиментима. Дилувијални 

шљункови и глиновити пескови, глиновито муљевити материјал, чист песак флувијалног порекла и други 

невезани седименти срећу  се и у површинском слоју различите моћности. 

С обзиром су познате  само опште  геолошке и геомеханичке карактеристике ширег простора, а да 

нису познате геолошке и геомеханичке карактеристике  самог простора обраде, неопходно је  да се изврше 

детаљна ижењерско - геолошка истраживања  терена у складу са Законом о геолошким истраживањима, 

односно другом важећом законском регулативом.  

Сеизмика 

На простору обраде нису вршена микросеизмичка испитивања терена.  

Законска  регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и довољно 

усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби Правилник о техничким нормативима 

за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима  ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 

21/88 и 52/92) по коме су основа за планирање и пројектовање сеизмички интезитет приказан на карти за 

повратни период од 500  година. 

По основу овог Правилника на простору Војводине, што значи и на простору општине Оџаци, а 

самим тим и на простору обраде је могуће очекивати максимални интезитет земљотреса од 8°°°° МЦЗ скале 

(за повратни период 500 година). 

Морфологија  терена  

Простор обраде се налази  на алувијалној равни Дунава.  Дунавска алувијална раван је формирана на 

тај начин што се ток Дунава мењао са водостајем, тако да  је   за време високог водостаја Дунав плавио своју 

долину и депоновао флувијалне седименте. Из тог разлога за развој дунавске алувијалне равни флувио-

ерозивни процеси имају највећи значај. Алувијална раван Дунава има одређена негативна својства 

инундационих зона, јер се налази под директним утицајем реке. Изградњом насипа  дунавска алувијална 

раван је подељена на брањени и небрањени део. Простор обраде се налази у њеном небрањеном делу.  

Висина алувијалне равни Дунава на простору обраде  се креће између од 79 до 84 m н.м. 

Део простора обраде се граничи са насипом прве линије одбране од поплава реке Дунав, и то на  

деоници насипа од 96+930 до 97+830. На овом потезу кота круне насипа је  88,01 m н.м. рачунски ниво 

стогодишње воде реке износи 86,15 m н.м., а максимално забележени ниво 86,53 m н.м. 

Педологија 
Земљиште  уз реку Дунав се локацијски подудара са рељефним елементом алувијалне равни. 

Непосредно уз корито Дунава се наилази на песковито-иловичаста тла. Ова алувијална тла су настала  

периодичним плављењем Дунава током ближе геолошке проишлости, због чега се у њима разликује више 

слојева  којима  педогенетски процеси нису дали изразиту зоналност.  

Алувијална песковита тла карактерише велика пропустљивост. Алувијални седименти обликовали 

су педосферу, која у  брањеној зони даје добре приносе. 

Хидрологија   

Лука Богојево се налази на левој облали реке Дунав, у небрањеном делу алувијалне равни Дунава 

између насипа и корита реке. Река Дунав је међународни пловни пут  класе VIc, на којем се лука Богојево 

налази на потезу од 1366,73km до 1367,42 km. У луци се налази водомерна станица Богојево (на коти 77,46 

m.н.м.) где је најнижи пловидбени ниво (ЕН) на коти 78,25 m.н.м. а високи пловидбени ниво  (НВПН) је на 

коти 83,59 m.н.м. 

Према подацима преузетим  од Републичког хидрометеоролошког завода Србије (http:// www. 

hidromet. sr. gov. yu) у извештајној станици Богојево чија је  кота "0" на 77,46 m н.м. средњи водостај Дунава 

у периоду март – септембар за период вишегодишњег осматрања се кретао између 80,46 m н.м. до 81,46 m 

н.м., а  максимално забележени ниво воде се налазио на коти  86,53 m н.м. 

Простор обраде плана се налази, како је већ наведено, на левој обали реке Дунав у небрањеном делу 

алувијалне равни између обале и насипа прве линије одбране од поплава на деоници од km 96+930 до km 

97+830. Кота круне насипа на km 96+930 је 87,55 m н.м. а на km 97+830 је 88,07 m н.м.  

Река Дунав је природни еколошки коридор од међународног значаја који је саставни део Паневропске 

еколошке мреже, с тога је његова заштита регулисана међународним конвенцијама, као што је ИЦПДР. 

Међународна комисија за заштиту реке Дунав је донела План управљања водама слива Дунава.  
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Климатске карактеристике 

Клима овог простора, као и ширег окружења има карактеристике умерено-континенталне климе. С 

обзиром да се на овом простору не врше мерења климатских фактора узимају се подаци из најближе 

метеоролошке станице Сомбор.  

Годишња температура  (просечна) на овом простору је  10,8б°C,  просечна температура 

најхладнијег месеца (јануара) је -1,8б°C и просечна температура најтоплијег месеца (јула) је 21,3б°C. Јесен 

је у просеку топлија од пролећа за 0,66°C. 

 

Годишња влажност (просечна) ваздуха је 77,3%, а средња вредност  највлажнијег месеца  

(децембра) је 88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими  (86,8%), а у току дана највлажније је 

јутро. 

Облачност је највећа у децембру (76%), а најмања  у августу (38%), док је просечна  годишња 

облачност 58%. 

Падавине су важан елеменат климе и манифестују се у годишњој количини од 589mm. Највише 

падавина се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 129mm. По месечним количинама  истиче се јуни 

(69,6mm), а најмање падавина је у марту  31,5mm. Просторно се смањује количина падавина идући од запада 

према истоку. 

 

Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број 

магловитих дана је 34,4. 

Ветровитост је такође важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост је 889‰, а тишине 

су 110‰. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146‰, и северозападног 142‰, а најређи ветар је из 

североисточног правца са 77‰. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s у септембру и октобру до 2,8 m/s у 

априлу. 

 

1.2.2. Постојећа намена простора 

Лука Дунав Богојево налази се на левој обали реке Дунав (коридор VII), на потезу од 1366,73 до 

1367,42 km, у непосредној близини граничног прелаза из Србије према Хрватској. Удаљена је око 40 

километара од друмског коридора 10 (аутопута Е75). То је и најближа тачка према Европској Унији. Од јуна 

2005. године, лука има статус међународне луке на реци Дунав која је међународни пловни пут  класе VIc. 

Лука Дунав - Богојево повезана је са системом железница Србије локалном пругом: ЖС "Богојево"- 

Дунав (обала), која нажалост није у функцији, а са мрежом државних путева преко државног пута IB реда 

брoj 31.  

Ова лука по положају и облику припада обалским лукама јер се пружа паралелно са пловним путем, 

а према намени је теретна лука опште намене. 

Оператер у луци је Д.О.О. Лука "Дунав- Богојево" у власништву компаније "Хибрид" Д.О.О. 

(60%) и државе (40%).  

Лука Дунав-Богојево представља оптималну локацију терминала за претовар и складиштење 

житарица. Према Мастер плану лука Србије, који подржава Европска агенција за реконструкцију, Лука 

Богојево је дефинисана као претоварни терминал првенствено за житарице, али и за вештачко ђубриво. У 

том смислу, главне делатности које се обављају у луци јесу претовар и складиштење житарица и минералног 

ђубрива.  

Житарице се допремају у луку камионима који прво долазе на вагу лоцирану на самом улазу у луку. 

Након мерења, житарице из камиона стижу у утоварни левак те их даље тракасти транспортер пребацује у 

силосе или у сушару за житарице која се користи према потребама клијената. Баржама носивости до 2.500 

тона житарице се даље транспортују до луке Констанца на Црном мору, где се налази регионални центар за 

складиштење житарица.  

Лука Дунав Богојево је лука отвореног типа. У делу оперативне обале изграђен је вертикални 

зид кеја дужине 88 метара. Лука има простора за више терминала, мада је тренутно у употреби један 

привез за једновремени претовар пловила.  
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Лука располаже са: две друмске ваге, два друмска усипна коша, железнички усипни кош, 

вертикалним кејом дужине 88m, порталном дизалицом носивости 20 тона, тракастим транспортером 

носивости 400 тона на час, утоварним левком и силосима капацитета 30.000 тона, сушаром за зрнасте 

производе капацитета 40 тона на час, силосима за житарице капацитета 30.000 тона, подним 

складиштма за минерална ђубрива 9.000m�,  хидрантом и резервоаром за воду, трафостаницом, 

резервоаром за пропан-бутан гас, мерно регулационом станицом за гас и осталом инфраструктуром 

(саобраћајнице, водоводна и хидрантсска мрежа, електро и тт мрежа, гасна мрежа и др.). 

 

Р.б. Број к.п. 

к.о.Богојево 

власник површина 

 (ha-а-m2) 

намена-култура 

1. 3016 ЈВП "Воде Војводине" НС 25-06-12 река Дунав 

2. 2044/1 Лука "Богојево" д.д. БГД 03-89-85 ливада, бара 

3. 2047 Лука  "Дунав- Богојево" д.о.о. БГД 08-39-69 силоси и сушара за 

житарице, кол. вага, 

ливада и др. 

4. 3115 Лука  "Дунав Богојево" д.о.о. БГД 00-54-41  

5. 2048 "Хибрид" д.о.о. БГД 00-11-01 подна складишта  

6. 2051/1 "Хибрид" д.о.о. БГД 02-31-95 подна складишта 

7. 2046 ВПО Сомбор 00-08-27 пословни објекат 

8. 3030/1 ЈВП "Воде Војводине" НС 04-40-

73(део)  

Одбрамбени насип, пут  

9. 3030/2 РС Управа Царина БГД 01-39-19 

(део) 

Одбрамбени насип, пут 

10

. 

3046/1 ЈП „Железнице Србије“ БГД 00-87-90 

(део) 

локална железничка пруга  

11

. 

3114 Општина Оџаци 00-47- 60 земљани пут 

12

. 

2045 Скенџић Милан 00-19-68 пор. становање 

Укупно: 48-73-00  

 

1.3. Циљеви изградње и уређења 

Циљ доношења  плана је проширење територије и капацитета луке изградњом и уређењем следећих 

садржаја: 

1. изградња новог и реконструкцијом постојећег кеја са вертикалним потпорним зидом за теретни 

саобраћај (узводно од постојећег у дужини од цца 264m  и низводно реконструкцијом постојећег кеја у 

дужини цца 130 m), 

2. кеја са вертикалниом зидом са рампама за прекрцај у дужини цца 55 m за путничко 

пристаниште, 

3. нових складишта за житарице и минерална ђубрива,  

4. складишта за комадну робу и расуте терете (шљунљк, песак),  

5. терминала за контејнере, 

6. терминала (складишта) за нафту и нафтне деривате,  

7. објеката намењених производним делатностима и сервисима, 

8. станица за снабдевање возила погонским горивом са паркингом за теретна и путничких возила, 

9. дефинисање траса, коридора и капацитета неопходне инфраструктуре за функционисање 

планираних садржаја на овом комплексу. 

 

1.4. Подела грађевинског подручја на зоне   
Укупна површина простора обраде од цца 48ha 73a припада водном земљишту планом је подељена 

на две целине: јавно грађевинско земљиште на којем се налазе међународна река Дунав, одбрамбени 

насип, државни путеви и општински приступни пут до путничког пристаништа и остало грађевинско 

земљиште, намењено копненом делу лучке територије за обављање лучких делатности у површини од цца 

20h 39а. 
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Ове целине су подељене према намени на мање целине- зоне:  

- оперативна обала, 

- складишта за житарице и минерална ђубрива, 

- складишта за расуте терете, 

- производне делатности сервиси и складишта за комадну робу, 

- терминали за контејнере, 

- терминали за нафту и нафтне деривате, 

- путничко пристаниште за прекрцавање путника, 

- коридори јавних путева, одбрамбеног насипа и интерних друмских саобраћајница дуж којих ће се 

поставити линијска инфраструктура, 

- коридори јавних путева, одбрамбеног насипа и интерних друмских саобраћајница дуж којих ће се 

поставити линијска инфраструктура, 

- паркинзи за путничка и теретна возила, станица за снабдевање возила горивом и мазивом и 

површине заштитног зеленила, 

- заштитног и другог зеленила, 

- водозахвата, 

- уређај за пречишћавање отпадних вода. 

 

Б) ПЛАНСКИ ДЕО 

 

I  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
Простор обраде је, према претежној намени, подељен на три карактеристичне просторне целине: 

Целина 1. - Као највећа просторна целина, која заузима југозападни део простора обраде, издваја се 

акваторија река Дунав, чији део уз обалу се користи за акваторију луке. Обухвата површину од око 24 ha 88 

a.  

Целина 2. –Територија луке која обухвата копнени део теретне и путничке луке површине око 20 ha 39а. 

Простор је намењен за изградњу оперативне обале, објеката за складиштење, производњу, сервисе, станице 

за снабдевање возила горивом, зграде путничог пристаништа, паркинга и неопходне инфраструктуре за 

опслуживање свих садржаја.  

На овом простору издвајају се следеђе подцелине-зоне:  

- оперативна обала -теретне и путничке луке (2 ha 6 а), 

- складишта, сервиси и производња (14 ha 34 a), 

- паркинзи за возила са станицом за снадевање возила горивом (3 ha 68 а), 

- путничко пристаниште (15 а), 

- водозахват (44 а), 

- уређај за пречишћавање отпадних вода (16 ha 55 a). 

Целина 3. - Коридори државних путева и одбрамбеног насипа 

           На овом простору површине око 3 ha 11а налазе се деонице постојећих државних путева IБ број 31 и 

II реда и насип за одбрану од поплава, који са североистока и југоистока оивичавају простор обраде. 

 

2. ПЛАН УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ФУНКЦИЈА 

2.1. Граница обухвата плана и граница грађевинског подручја 

2.1.1. Граница обухвата плана 
Обухват границе плана одређен је површинама целих и делова катастарских парцела у катастарској 

општини Богојево и обухвата простор који је планиран за развој луке Дунав Богојево и државних 

инфраструктурних коридора. Граница обухвата плана дата је у графичком прилогу број 3, "Граница 

обухвата плана и грађевинског подручја" координатама тачака од 1 - 9 и постојећом осовином коловоза 

планираног државног пута II реда. 

 

Преглед катастарских парцела које су у обухвату плана:  

 к.п. К.о. 

Богојево 

власник/корисник површина 

(ha-a-m2) 

култура 

1 3016 ЈВП "Воде Војводине" НС 25-06-12 река Дунав 

2 2044/1 Лука "Богојево" д.д. БГД 03-89-85 ливада, бара 

3 2047 Лука  "Дунав- Богојево" д.о.о.  08-39-69 силоси и сушара за 

житарице, ливада и др. 

4 3115 Лука  "Дунав Богојево" д.о.о.  00-54- 41 приступни пут 
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5 2048 "Хибрид"д.о.о.  00-11-01 подна складишта  

6 2051/1 "Хибрид"д.о.о.  02-31-95 подна складишта 

7 2046 ВПО Сомбор 00-08-27 пословни објекат 

8 3030/1 ЈВП "Воде Војводине" 04-40-73 (део)  одбрамбени насип, пут  

9 3030/2 РС Управа Царина БГД 01-39-19 (део) одбрамбени насип, пут 

10 3046/1 ЈП„Железнице Србије“ БГД 00-87-90 (део) локална железничка пруга  

11 3114 Општина Оџаци 00-47-60 земљани пут 

12 2045 Скенџић Милан 00-19-68 пор. становање 

Укупно: 48-73-00  

 

2.1.2. Граница грађевинског подручја  
Граница грађевинског подручја је идентична са границом обухвата плана  и дата је у графичком 

прилогу бр.3:"Граница обухвата плана и грађевинског подручја". Исте су дефинисане координатама тачака 

од броја 1 до 9 и постојећом осовином коловоза планираног државног пута II реда. 

2.2. Целине и зоне одређене планом 
У оквиру планираних целина Плана детаљне регулације Луке Дунав Богојево, су формиране зоне:  

1. Површине јавне намене: 

- међународна река Дунав, 

- одбрамбени насипи и државни путеви,  

- приступна саобраћајница до путничког пристаништа - општински пут. 

2. Површине остале намене: 

- оперативна обала, 

- складишта житарица, 

- складишта минералних ђубрива, 

- производње, сервиса и складишта комадне робе, 

- контејнерски терминал, 

- складишта  за расуту робу, 

- терминал за складиштење нафте, 

- путничко пристаниште, 

- интерне саобраћајнице луке, 

- станица за снабдевање возила горивом,  

- паркинг за теретна и путничка  возила, 

- заштитно и друго зеленило, 

- водозахват, 

- уређај за пречишћавање отпадних вода. 

2.3. Површине јавне намене 

Површине јавне намене у обухвату Плана су јавне површине и објекти чије је коришћење, односно 

изградња од општег интереса. Све површине јавне намене, у обухвату плана су сврстане у две групе: 

- зона међународне река Дунав- водно земљиште 

- зона одбрамбеног насипа и јавних саобраћајница (државни путеви, и приступна саобраћајница до 

путничког пристаништа - општински пут). 

 

2.3.1. Зона међународне реке Дунав 
Граница, односно регулациона линија, међународне реке Дунав је планом промењена тако да се пружа 

горњом ивицом обалоутврде. Нова регулациона линија дефинисана је координатама тачака прелома праваца 

и налазисе на коти цца 86,75m. Планирани коридор реке Дунав припада јавном водном земљишту, а граница 

истог се поклапа са планираном регулационом линијом. 

 

2.3.2. Зона одбрамбеног насипа и јавних саобраћајница  

 

Ова зона обухвата део коридора, до осовина коловоза, државног пута IБ реда број 31, државни пут II 

реда и коридор приступне саобраћајнице до путничког пристаништа - општински пут, као и део коридора 

насипа за одбрану од поплава, такође до осовине. 

Коридор одбрамбеног насипа, чијом круном се пружа и траса државног пута II реда је утврђен новом 

регулационом линијом на простору обухвата, како би се проширила територија луке. Планом је предвиђено 

насипање терена од круне насипа до обале Дунава тако да ће нагиб насипа ка Дунаву износити око 0,14%.   
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Планирано је проширење коловоза на путу II реда за једну саобраћајну траку из правца Апатина за 

потребе возила која улазе у луку. На овај начин колоне возила које се формирају у време откупа житарица 

не би угрожавале проток транзитног саобраћаја на овом путу.  

 Коридор приступне саобраћајнице до путничког пристаништа планиран је тако што је постојећи 

општински  пут проширен утврђивањем нових регулационих линија.            

У коридору путу II реда, односно одбрамбеног насипа, с обзиром да се терен насипа, могуће је 

подићи зеленило уз територију луке, као и у коридору приступне саобрађајнице до путничког пристаништа. 

Планирана укупна површина јавних коридора у обухвату плана износи око 03ha 76a. 

        

2.4. Површине остале намене 
Према преовлаћујућој намени, површине остале намене су подељене на карактеристичне 

грађевинске зоне (приказано у графичком прилогу број 7 ∀Подела простора обраде на зоне и целине∀): 

- оперативна обала, 

- складишта житарица, 

- складишта минералних ђубрива, 

- производња, сервиси и складишта комадне робе, 

- контејнерски терминал, 

- складишта  за расуту робу, 

- терминал за складиштење нафте, 

- путничко пристаниште, 

- интерне саобраћајнице луке, 

- станица за снабдевање возила горвом и паркинзи за теретна и путничка возила, 

- заштитно и друго зеленило, 

- водозахват, 

- уређај за пречишћавање отпадних вода. 

 

2.4.1. Зона оперативне обале  

Оперативна обала конципирана је тако лука Дунав-Богојево према облику и положају задржава 

карактер обалске луке са малим проширењем пловног пута на планираном делу оперативне обале и то под 

углом од 8º, односно 142º, у односу на постојећи вертикални кеј, а према намени задржава карактер теретне 

луке опште намене којој се додаје и мање путничко пристаниште. Овако планирана оперативна обала луке је 

условила измену границе (регулационе линије) реке Дунав. 

Оперативна обала луке обухвата терторију луке, у површини од око 02ha 06a, уз акваторију реке 

Дунав. Овде су заступљени следећи садржаји: обалоутврда-кеј, коловози и радне површине за саобраћај 

друмских возила и рад претоварне механизације и железнички колосеци.  

Планом је предвиђено повећање капацитета теретне луке проширењем оперативне обале изградњом 

новог и реконструкцијом постојећег кеја, тако да би укупна дужина радног дела кеја са вертикалним 

потпорним зидом за теретни саобраћај износила цца 484m (узводно од постојећег у дужини од цца 264m и 

низводно реконструкцијом постојећег кеја у дужини цца 130 m), као и изградња кеја са вертикалниом зидом 

са рампама за прекрцај у дужини цца 55 m за путничко пристаниште. Остали део обале у дужини од цца 155 

m би се обезбедио са косим потпорним зидом. 

Кеј са вертикалним зидом обезбеђује пристајање и привез теретних и путничких пловила 

меродавних карактеристика: дужине - 80m, ширине - 11m, газа 3m и носивости цца 1.700t. 

Дуж радне површине уз вертикални кеј за теретни саобраћај, може се проширити постојећи колосек 

за лучки кран. Такође дуж радне површине кеја планирана су и два индустријска железничка колосека, 

коловози и платои који ће омогућити приступ  возила и претоварне механизације. 

На радној површини вертикалног кеја неопходно је обезбедити одговарајућу опрему: битве, 

заштитну конструкцију за пристајање пловила (фендери), рампе за прекрцај путника и точеће места за 

снабдевање пловила погонским горивом. 

Кота кеја на регулационој линији према Дунаву планирана је на 86,56м, колико износи кота 

постојећег кеја са вертикалним зидом.  

              

2.4.2. Зона складишта житарица 

У овој зони налазе се изграђени објекти који се задржавају: силос за житарице, сушара за житарице, 

управна зграда, радионица и бунар са хидрантском кућицом. Ова зона је проширена са  90,5a на око 2ha 63a. 

Ова зона се наслања на оперативну обалу у дужини од око 165m.  

У овој зони дозвољава се изградња свих типова објеката намењених складиштењу ове врсте робе с 

тим да  максималан индекс заузетости у зони не прелази 50%, уз испуњење свих санитарно-техничких 

услова. Унутар зоне могуће је озелењавање слободних површина.  
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2.4.3. Зона складишта минералних ђубрива 

У овој зони налазе се изграћена два подна складишта минералних ђубрива,једно подно складиште у 

изградњи, објекат за гаражирање возила са радионицом и трпезаријом, цистерна за пропан - бутан гас и 

гасна МРС. Планом је зона проширена са 1ha 6a на 1ha 90a за потребе изградње нових складишта за 

минерална ђубрива.  

У овој зони дозвољава се изградња свих типова објеката намењених складиштењу ове врсте робе 

стим да  максималан индекс заузетости у зони не прелази 80%, уз испуњење свих санитарно-техничких 

услова. Унутар зоне могуће је озелењавање слободних површина. 

 

2.4.4. Зона производње, сервиса и складишта комадне робе 

Ова зона формирана је на неизграђеном грађевинском земљишту у површини од око 2ha 36a са 

претежном наменом за изградњу складишта за комадну робу. Дозвољава се и изградња објеката за 

производњу и сервиса, уколико се задовоље водопривредни услови и услови заштите пан-европског 

еколошког коридора реке Дунав. 

У овој зони могу се градити и складишта за житарице уколико буде потребе за већим капацитетима 

од планираних у зони за ову намену. У овој зони дозвољава се изградња свих типова објеката намењених 

складиштењу ове врсте робе с тим да  максималан индекс заузетости у зони не прелази 80%, уз испуњење 

свих санитарно-техничких услова. Унутар зоне могуће је озелењавање слободних површина. 

 

2.4.5.  Зона контејнерског терминала 

  За потребе интермодалног транспорта планирано је складиште за одлагање универзалних 

контејнера, који се могу транспортовати превозним средствима друмског, железничког и водног саобраћаја, 

планирана је површина од око 43а на неизграђеном земљишту. Лагеровање контејнера ће се вршити на 

начин да се омогући рад претоварне механизације и приступ превозним средствима.  

  Ова зона се наслања на оперативну обалу луке у дужини од 80m. Максималан индекс заузетости у 

зони износи 80%, уз испуњење свих санитарно - техничких услова. Ову зону могуће је делимично 

озеленити. 

 

2.4.6. Зона складишта  за расуту робу 

За потребе складиштења расутих терета, а превасходно шљунка и песка за потребе грађевинарства, а 

и других расутих терета на које немају негативног утицаја атмосферске прилике собзиром да су складшта 

отвореног типа, планирана је површина од око 73а на неизграђеном земљишту. У овој зони могуће је 

поставити опрему за сепарацију шљунка и градити објекте за производњу грађевинске галантерије.  

Ова зона се наслања на оперативну обалу луке у дужини од 90m.  Максималан индекс заузетости у 

зони износи 80%, уз испуњење свих санитарно-техничких услова.  

 

2.4.7. Зона терминала за складиштење нафте 

За потребе складиштења максимум 123m� нафте и нафтних деривата на неизграђеном 

грађевинском земљишту планирана је површина од око 42а за изградњу резервоара за складиштење нафте и 

нафтних деривата.  

Обавезна је израда елабората о процени утицаја на животну средину и испоштовати све санитарно-

технишке услове који ће се утврдити истом. Процена утицаја треба да да одговор на то да ли резервоаре 

радити као укопане или надземне имајуђи у виду све аспекте заштите животне средине.  

 Индекс заузетости зоне условљена је бројем и укупним капацитетом резервоара (123m�). Ову зону 

могуће је по ободу озеленити.  

 

2.4.8. Зона путничког пристаништа 

           Зона путничког пристаништа планирана је највеђим делом на изграђеном грађевинском земљишту 

(к.п. брoj 245 и 246 K.o. Богојево) и обухвата површину од око 39а на којој ће се изградити  пристанишна 

зграда и извршити уређење дворишта.  

Ова зона наслања се на оперативну обалу у дужини цца 55 m намењену за ово пристаниште, која је 

планирана са вертикалним кејским зидом и рампама за прекрцај путника. Максималан индекс заузетости у 

зони износи 30%, уз испуњење свих санитарно-техничких услова. Ову зону неопходно је  озеленити. 

 

2.4.9.  Зона интерних саобраћајница луке 

За међусобну повезаност садржаја унутар комплекса планиране су површине за саобраћјнице 

друмског саобраћаја чија је регулациона ширина 20 m у оквиру које ће се постављати и линијска 

инфраструктура. Зона интерних саобрађајница луке захвата површину од око 83 ара где нису урачунате 

саобраћајнице у склопу оперативне обале. 
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Формирање коридора интерних саобраћајница није обавезно за саобраћајнице чија регулација је 

дефинисана тачкама број:  28, 29, 37, 38; 66, 67, 68, 69; па се тај простор може припојити суседним зонама 

зависно од потреба. Саобраћајнице чије су регулације дефинисане су ширине коловоза мин 7 m са 

уздигнутим ивичњацима за несметано одвијање двосмерног саобраћаја теретних возила.  

 

2.4.10. Зона станице за снабдевање возила горивом и  паркинга за теретна и путничка возила 

Ова зона планирана је на неизграђеном грађевинском земљишту које је припојено територији луке 

од државног земљишта. Површина ове зоне износи око 1 hа, а намењена је за изградњу садржаја за 

снабдевање возила погонским горивом и паркирање као и контролни улаз са контролном кућицом.  

 Испред постојећег улаза у теретну луку, са леве стране, планиран је паркинг за путничка возила 

капацитета 72 паркинг места и контролна кућица, а унутар луке планиран је паркинг за тешка теретна 

возила капацитета 52 места и станица за снабдевање возила погонским горивом и мазивом.  

Обавезна је израда елабората о процени утицаја на животну средину и испоштовати све санитарно-

технишке услове који ће се утврдити истом. Процена утицаја треба да да одговор на то да ли резервоаре 

радити као укопане или надземне имајуђи у виду све аспекте заштите животне средине. 

                

2.4.11. Зона заштитног и другог зеленила 

Зона заштитног зеленила планирана је на осталом земљишту на две локације и то уз коридор 

државног пута IБ реда број 31, делом уз планирани коридор одбрамбеног насипа односно државног пута II 

реда и делом уз коридор приступног пута путничком пристаништу. Укупна површина заштитног зеленила је 

око 1ha 80a.  

У  коридорима интерних саобраћајница, у зависности од инсталација и ширине регулације, 

формираће се линијско зеленило искључиво од лишћарских врста високих, средње високих и жбунастих 

форми. Заштитно зеленило формирати уз саобраћајнице користећи врсте са ужим кореновим системом како 

би се испоштовала правила сађења. Ово зеленило, пре свега, треба да изолује просторе других намена од 

саобраћаја и спречи негативне утицаје издувних гасова, буке и вибрације на околне садржаје. При 

формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним 

путевима. 

Заштитно зеленило формирати у виду појасева и група аутохтоних врста високих и средње високих 

лишћара у комбинацији са жбунастим формама уз по које стабло високих четинара. 

    

2.4.12. Зона водозахвата 

Простор, површине око 45a, је планиран за нови водозахват како би се планиране потребе простора 

обраде задовољиле, како пијаћом, тако и водом потребном за гашење пожара. 

 

2.4.13. Зона пречистача отпадних вода 
Простор, површине око 16a, је планиран уређај за пречишћавање отпадних вода. 

 

3. БИЛАНС ПОВРШИНА  

          

Површина (ха а м�)  

Р.б. 

 

Намена површина и објеката постојећа план 

Карактер 

земљишта-

план 

1. Зона међународне реке Дунав  

 

24 95 90 24 88 33 јавно водно 

земљиште 

2. Зона одбрамбеног насипа и државних 

путева 

04 40 73  03 10 93 јавно 

3. Зона општинског јавног пута 00 48 21 00 65 58 јавно 

4. Зона оперативне обале 01 01 55 02 30 50 остало 

5. Зона складишта житарица 00 90 44  02 63 19 остало 

6. Зона складишта минералних ђубрива 01 05 95 01 89 65 остало 

7. Зона производње, сервиса и складишта 

комадне робе 

- 02 36 13 остало 

8. Зона контејнерског терминала  00 42 77 остало 

9. Зона складишта  за расуту робу - 00 73 20 остало 

10. Зона нафтног терминала  - 00 77 55 остало 

11. Зона путничког пристаништа - 00 15 00 остало 
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12. Зона интерних саобраћајница луке 00 83 37 05 72 83 остало 

13. Зона станице за горво за возила - 00 38 15 остало 

14. паркинга за теретна возила - 00 88 77 остало 

15. паркинга за путничка возила - 00 85 18 остало 

16. Зона заштитног зеленила - 01 16 19 остало 

17. Зона водозахвата 00 10 00 00 80 00 остало 

18. Зона уређаја за преч. отпадних вода  00 16 79 остало 

19. Остале површине 30 21 47 -  

 У К У П Н О: 48 73 00 48 73 00  

 

4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

4.1. Основна регулациона и нивелациона решења  
У графичком прилогу број 5. "План регулације и нивелације" дате су: 

- регулационе линије, 

- генерална нивелација саобраћајница. 

Генерални план нивелације саобраћајних површина рађен је на основу геодетских подлога 

допуњених детаљним геодетским снимањем. 

 Планирано је насипање копненог дела лучке територије, и дела јавног земљишта које припада 

насипу за одбрану од поплава и јавном путу, тако да ће терен бити изнивелисан да пада (просечан наги 

0,14%) од овог насипа према оперативној обали (од коте 87,5m ка коти 86,56m).  

Регулација и нивелација осталих објеката дефинисана је у правилима грађења.  

Планиране регулационе линије дефинисане су координатама тачака прелома (могућа су минимална 

одступања). 

Формирање коридора интерних саобраћајница није обавезно формирати за саобраћајнице чија 

регулација је дефинисана тачкама број: 28, 29, 37, 38; 66,67,68,69; па се тај простор може припојити 

суседним зонама зависно од потреба. 

 

4.2. Опис локација за површине јавне намене 

Површине јавне намене су дефинисане по карактеристичним грађевинским зонама и основној 

намени површина, а образују се од целих катастраских парцела и делова катастарских парцела, како је 

пописано у наредној табели: 

Катастарске парцеле К.о. Богојево Зона намена 

целе делови 

Водно земљиште међународна река Дунав   3016, 2046, 2044, 3046/1 

државни пут IБ реда број 31  3116 

одбрамбени насип и 

државни пут II реда  

 3030/1, 3030/2 

 

 

Саобраћајнице и 

одбрамбени насип 

приступни - општински пут 3114 2045, 2046, 3030/1 

Табелом је дат попис катастарских парцела на основу података прибављених за потребе израде овог 

Плана.  

 

5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана, а ради 

формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу пројекта парцелације и 

препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинских парцела, датих овим Планом за 

карактеристичне зоне основне намене. 

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора имати директан приступ 

на коридор интерне саобраћајнице. 

Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из овог Плана и 

Закона о планирању и изградњи, а имајући у виду одредбе Закона о водама које регулишу јавно водно 

добро, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу величине, облика, 

ширине, приступачности и других услова који су прописани за грађевинску парцелу у зони у којој се налази. 

 

6. КОРИДОРИ, ТРАСЕ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

6.1. Саобраћај 

За ефикасније одвијање саобраћаја унутар комплекса луке и повећање проточности саобраћаја 

планирано је проширење коловоза на планираном путу II реда за једну саобраћајну траку из правца Апатина 

за потребе возила која улазе у луку.  
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Планом су задржане постојеће приступне саобраћајнице и прикључци истих на планирани пут II 

реда. Приступна саобраћајница путничком пристаништу ће се реконструисати. Ова саобраћајница може се 

користити и за приступ теретној луци у вршним саобраћајним оптерећењима, како би се избегло формирање 

колона на јавном путу већ на унутрашњим саобраћајницама. 

Планом се предвиђа реконструкција постојеће локалне железничке пруге ЖС "Богојево"- Дунав 

(обала) и доградња два индустријска колосека дужине 560м дуж планиране оперативне обале. Планом је 

предвиђено да ова пруга добије категорију индустријске пруге на лучкој територији.  

За међусобну повезаност садржаја унутар комплекса планиране су површине за саобраћјнице 

друмског саобраћаја чија је регулациона ширина 20m у оквиру које ће се постављати и линијска 

инфраструктура. 

Ако власник земљишта буде желео да понуди другим инвеститорима грађевинске парцеле за 

изградњу објеката у складу са овим планом, неопходно је формирати грађевинске парцеле унутрашњих 

саобраћајница како би се лакше регулисало питање приступа граћевинским парцелама и повезивање са 

мрежом јавних путева. 

За потребе паркирања путничких возила планирани су паркинзи на улазима у теретну луку (72 

паркинг места) и путничко пристаниште (10 паркинг места), а унутар луке планиран је паркинг капацитета 

52 места за тешка теретна возила као и станица за снабдевање возила погонским горивом и мазивом. 

За снабдевање пловила погонским горивом и мазивом, обезбедиће се на најпогоднијем месту на 

кеју, точећа места повезана са терминалом за нафту и нафтне деривате. 

6.2. Водоснабдевање 

Водозахват 

Планом је предвиђено отварање новог водозахвата. Бушењем нових бунара, ће се омогућити 

захватање задовољавајуће количине воде, те након тога њеном прерадом у смислу побољшања квалитета и 

усклађивања са правилницима, задовољити потребе корисника за довољном количином пијаће воде, под 

одговарајућим притиском и задовољавајућег квалитета. Предлаже се захватање воде из водене издани која 

ће имати задовољавајући повлатни слој, како зоне и појасеви заштите извора водоснабдевања не би 

угрозиле само функционисање простора обраде. 

Постојећи водозахват се може користити до изградње новог, и након тога за дистрибуцију 

недостајућих количина, а све у намери како би планиране потребе простора обраде задовољиле, како 

пијаћом, тако и водом потребном за гашење пожара. Оваква просторно издвојена јединица морала би 

садржати сву потребну инфраструктуру за захватање и потискивање воде.  

Водоводна мрежа 

Тренутна покривеност простора обраде водоводном мрежом задовољава постојеће потребе. 

Наставак изградње исте планира се у прстенастом систему, изведена од савремених материјала, са 

довољним бројем затварачких шахтова, као и противпожарних хидраната. 

Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити и замени дотрајалих водоводних цеви. 

6.3. Атмосферска канализација 

Тренутна евакуација вишка атмосферилија подразумева усмеравање риголима и разливање по 

околним површинама. 

Колектори планиране атмосферске канализације требају условно чисте воде  прикупљене са 

саобраћајница и бетонских платоа уз претходну сепарацију масти и уља са паркинг површина и коловозних 

платоа преко изливне грађевине да спроведу у Дунав. Квалитет ефлуента мора бити у складу са Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово достизање ("Службени гласник 

Републике Србије," број  67/11). 

6.4. Мрежа колектора фекалне канализације и уређај за пречишћавање отпадних вода 

Задатак планираних колектора фекалне канализације је одвођење фекалних и технолошких 

(примарно прерађених) отпадних вода, од точећих места, до планираног уређаја за прераду отпадних вода 

(УПОВ). Водонепропустне септичке јаме се дају као прелазно решење до изградње УПОВ-а. Пражњење 

истих се планира редовно, путем услуга надлежног комуналног предузећа. Изливање прерађених отпадних 

вода се планира преко изливне грађевине у реку Дунав. Квалитет ефлуента мора бити у складу са Уредбом о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја и роковима за њихово достизање ("Службени гласник 

Републике Србије", број 67/11). 

6.5. Коридори и капацитети за електренергетску инфраструктуру  

Електроенергетска инфраструктура у оквиру обухвата Плана је задовољавајућег капацитета за 

постојеће садржаје. 

У оквиру граница Плана детаљне регулације луке Богојево на постоји ниједан електроенергетски 

објекат 400 kV, 220 kV и 110 kV који је у надлежности ЈП "ЕМС" Београд. 

На предметном подручју обраде налази се 20 kV надземни и кабловски вод за МБТС 20/0,4 kV 2х630 

kVА "Силос", која се напаја са 20 kV одвода "Млади борац", а постоји могућност напајања са 20 kV  одвода 

"Лука Богојево".  
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Потрошачи на простору обухваћеним планом напајаће се електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система Србије. Према "Студији  перспективног развоја преносне мреже Србије до 2020. 

(2025.) године" не планира се изградња објеката напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV у оквиру граница 

Плана детаљне регулације луке Богојево.  

Основни објекат за снабдевање је трафостаница ТС 110/20 kV "Оџаци" са два инсталисана 

трансформатора по 31,5 MVA, преко 20 kV извода "Млади борац", а постоји могућност напајања са 20 kV  

одвода "Лука Богојево".   

Да би се у простору у оквиру обухвата Плана стекли технички услови за прикључење планираних 

објеката за складиштење, паковање и претовар робе, као и објеката и опреме неопходне за међусобно 

повезиваности ради бржег и економичнијег превоза робе потребно је планирати изградњу нових ТС 20/0,4 

kV типа МБТС или ЗТС са стално доступним прилазом, према пројектном решењу. 

Нове трафостанице биће по правилу МБТС и зидане, мада исте по захтеву микролокације могу бити 

и уграђене у објекат. За изградњу дистрибутивних трафостаница потребно је планирати слободне површине 

димензија 6,3 m x 5,8 m за једноструку и 7,1 m x 6,3 m за двоструку монтажно-бетонску трафостаницу, снаге 

до 630 kVА.  

За прикључак нових ТС потребно је планирати изградњу нових 20 kV  средњенапонских водова 

унутар зоне обраде, по принципу "улаз - излаз", од постојећг 20 kV вода за МБТС 20/0,4 kV  "Силос", а све 

према пројектном решењу.  

Постојећа НН мрежа делом је изведена као подземна.  

Прикључак нових објеката извести НН кабловима одговарајућег типа и пресека из нових ТС, према 

решењу пројектаната. 

Неопходно је у потпуности планирати јавно осветљење према потребама и карактеру простора, на 

основу стандарда и норматива, с циљем да исто како у функционалном, безбедносном и амбијенталном, 

тако и у еколошком погледу испуни своју улогу. 

Дуж саобраћајница и пешачких стаза предвидети осветљавање светиљкама на стубовима 

одговарајуће висине, као и светиљкама постављеним на објекте, у складу са новим технологијама развоја 

истих. 

Избегавати директно освељавање обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са 

еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора, минимални ниво осветљености), у 

складу са потребама.  

Заштиту од атмосферских пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику 

Фарадејевог кавеза, или применом хватаљки са уређајима за рано стартовање, према класи нивоа заштите 

објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", број 11/96).  

6.6. Телекомуникациона инфраструктура 

На простору обраде пошта нема никакве капацитете нити планира отварање поште на тој локацији. 

Уколико се укаже потреба за пружањем поштанских услуга, постоји могућност да се то реализује преко 

корпоративних или уговорних издвојених шалтера. 

Телекомуникациону инфраструктуру у границама обухвата плана чине траса магистралног оптичког 

кабла Нови Сад-Сомбор, деоница Сонта - Лука Богојево и мрежни кабел који напаја постојеће објекта на 

граничном прелазу, а који су положени дуж границе обухвата плана. 

Магистрални оптички кабел је типа TOSM 03 (3x6)xIIx0,4x3, CMAN и положен је у цев. Мрежни 

кабел типа TKOOV 35x4x0,4 има један извод на изводном стубу. Положен је директно у земљу поред 

оптичког кабла. Постојећа разводна мрежа до садашњих просторија у луци Богојево је надземна. 

У изнајмљеном објекту у кругу теретне жељезничке станице су завршени садашњи мрежни каблови 

и оптички каблови и ту ће бити монтиран MСAН који ће по постојећем оптичком каблу бити везан у 

телекомуникациону мрежу. Капацитет МСАН је могуће проширивати до потребних капацитета. Постојећи 

простор има адекватну површину и има паростора за сва потребна проширења. Ограничавајући фактор је 

удаљеност од саме луке Богојево, јер је пожељно да због будућих широкопојасних сервиса удаљеност од 

чвора буде испод 1000 m. 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим телефонским прикључцима као и преласка на 

нове технологије у области телекомуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима 

путем телекомуникационе канализације.  

Прилаз подручју планирати канализацијом дуж приступног пута за објекте око силоса који треба да 

прође испод пута на стационажи 0+100 m и да настави до постојећег изводног стуба или да прелаз пута буде 

код изводног стуба и да се заврши у окну са друге стране коловоза. 

Расположиви капацитет је 70 пари укупно за гранични прелаз и објекте у зони Плана детаљне 

регулације. Уколико тај капацитет не буде задовољавао потребе потребно је градити нови кабел по траси 

постојећег кабла до објекта у теретној жељезничкој станици, где ће бити МСАН или планирати нови МСАН 

у кругу луке Богојево. 
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Од новоизграђених окана према пословним објектима потребно је планирати кабловску 

канализацију пвц цевима  које завршавају у помоћном окну испред објекта. Од места концентрације у 

објектима до помоћних окана планирати окитен цев. Уколико има више концентрација у објекту свака мора 

бити на исти начин повезана са помоћним окном. Положај цеви одредити у зависности од ситуације на 

терену, односно од положаја подземних инсталација комуналне инфраструктуре. 

У складу са наведеним условима потребно је урадити синхрон план подземних инсталација којим ће 

се предвидети коридори за планирану тк канализацију дуж наведених саобраћајница и прилаза пословним 

објектима у оквиру граница плана. 

У објектима планирати инсталацију са ДСЛ кабловима ХФФР конструкције која се полаже у 

инсталационе цеви и обавезно планирати једну празну ребрасту цев поред цеви за инсталацију са ДСЛ 

кабловима намењену за полагање оптичких разводних каблова. 

Обзиром да није могуће утврдити потребе за телекомуникационим капацитетима у случају да 

потребе превазилазе стотинак прикључак планирати постављање једног "оутдоор" кућишта за МСАН. 

Постојећа базна станица МТС је монтирана на силосу у луци и "Телеком" не планира монтирање 

нових базних станица на том подручју. 

За потребе мобилних телекомуникација могу се градити базне радио-станице на погодним 

локацијама у обухвату Плана, у складу са плановима развоја оператера и условима из овог Плана. 

6.7. Гасна мрежа 
До комплекса луке је из ГМРС насеља Богојево изведен средњепритисни гасовод  где је урађена и 

МРС за потребе луке и то у зони складишта минералних ђубрива. 

Дистрибутивна гасна мрежа у луци радиће се до објеката где буде неопходан гас за грејање или 

процес производње, па ће се трасе ближе дефинисати локацијском дозволом. 

 

 

7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА 

7.1. Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину 

На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (∀Службени 

гласник РС∀, број 135/04 и 88/10), као и прибављеног мишљења Одељења за урбанизам комунално 

стамбене послове и заштиту животне средине, Општинске управе Оџаци, Скупштина општине Оџаци је 

донела Одлуку о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације луке "Богојево" на животну 

средину која је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације луке "Богојево". 

Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину се ради као посебан Извештај и  

саставни је део документационе основе Плана. 

Поред наведеног мора се нагласити да ће заштита животне средине на простору обухвата Плана 

бити усаглашена са важећим законским прописима из области заштите животне средине, подзаконских 

аката који из њих произилазе, правилницима и прописима за обављање одређених делатности, условима 

надлежних органа и организација које су Законом  одређене да их утврђују. 

Реализацијом планских решења уз примену наведених прописа, негативни утицаји на животну 

средину ће се свести у дозвољене границе. 

7.2. Општи услови за уређење и изградњу простора 

У oпштe услoвe изградњe насеља спада стeпeн сeизмичнoсти, кojи на овом прoстoру и ширe изнoси 

VIII стeпeни пo МЦЗ скали. 

Према подацима преузетим  од Републичког хидрометеоролошког завода Србије (http:// www. 

hidromet. sr. gov. yu) у извештајној станици Богојево чија је  кота "0" на 77,46 m н.м. средњи водостај Дунава 

у периоду март – септембар за период вишегодишњег осматрања се кретao између 80,46 m н.м. до 81,46 m 

н.м., а  максимално забележени ниво воде се налазио на коти 86,53 m н.м. С обзиром да водостај Дунава 

директно утиче на функционисање простора, односно објеката који се на њему планирају, да би се могла 

вршити изградња услов је да се изврши насипање терена изнад коте максимално забележеног водостаја 

Дунава, односно  до коте 86,56m н.м. 

На простору обраде биће дозвољено обављање делатности које се налазе на Уредбом дефинисаној 

Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листи пројеката за које се може захтевати процена 

утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08), односно према важећој 

законској  регулативи којом се регулише израда процена утицаја на животну средину. 

Мере које се буду утврдиле приликом израде процена утицаја на животну средину, код објеката и 

радова који подлежу изради процена утицаја, се морају применити на овом простору.  

Остале делатности, које се не налазе на Уредбом дефинисаним Листама, се могу такође обављати на 

овом простору, с тим да се обављање делатности мора вршити у складу са законском регулативом и 

условима надлежних органа и организација који се прописују за одређене врсте делатности. Приликом 

обављања ових делатности мора се водити рачуна о буци и другим штетним дејствима по животну средину, 

односно емисија загађујућих материја мора бити у нивоу законском регулативом дозвољених емисија. 
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7.3. Заштита нeпoкрeтних културних дoбара 

Према подацима добијеним од Покрајинског завода за заштиту споменика културе на простору 

обухвата Плане не постоје евидентирани објекти нити археолошки локалитети који би условљавали 

издавање услова и мера техничке заштите за израду предметног Плана. 

 

7.4. Заштита прирoдних добара 

Покрајински завод за заштиту природе је увидом у Регистар заштићених природних добара утврдио 

да је деоница Дунава са приобаљем која је у обухвату плана међународни еколошки коридор, који је утвђен 

Уредбом о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", број 102/10).  Да би се обезбедила заштита еколошке 

мреже морају се предузети мере ради очувања биолошке и предеоне  разноврсности. 

Границе еколошке мреже на овом простору и шире  нису дефинисане, те ће у складу са наведеном 

Уредбом у наредном периоду, тачније до краја 2012. године, Завод за заштиту природе у сарадњи са 

Републичким геодетским заводом  индентификовати границе еколошке мреже.  

Обавезе везане за реку Дунав заснивају се на Конвенцији о заштити реке Дунав коју су 29. јуна 

1994. године потписале подунавске земље и Европска унија, при чему је формирана Међународна комисија 

за заштиту реке Дунав (ICPDR) коју чине земље подунавског региона. Мисија ове комисије је да 

координира и промовише одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и 

рационалну употребу вода.  

 У непосредној близини простора обухвата Плана налази се Специјални резерват природе "Горње 

Подунавље" ("Службени гласник РС", број 45/01 и 107/09) и станишта заштићених и строго заштићених 

врста од националног значаја ОДА02 Богојевски рит, који је планиран за заштиту. 

 У циљу заштите еколошког коридора и окружења, Покрајински завод за заштиту природе, је доставио 

следеће услове заштите природе: 

1. У планирању и уређењу корита и обале деонице Дунава, који је утврђен као еколошки коридор од 

међународног значаја, очувати природни и блиско-природни изглед и облик обала и корита: 

- поплочавање и изградњу обала  свести на најнеопходнији минимум (што краћу деоницу), 

- поплочани или бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45%, изузев пристана, а 

структура њихове површине треба да омогући кретање  животиња малих и средњих димензија, 

- испод моста предвидети посебне пролазе и прелазе за животиње приликом реконструкције и 

прибавити посебне услове од Завода за израду техничке документације обнављања објекта, 

- избегавати директно осветљење  обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са 

еколошком функцијом локације. 

 

2. Успостављањем континуитета зелених површина чија структура подржава функције  екоошког 

коридора, очувати и унапредити вегетацију приобаља Дунава: 

- ради очувања функционалности коридора, неопходно је одржавати природне физичке особине 

обале и приобални појас вегетације у природном или полуприродном стању. Обезбедити опстанак дрвореда 

и зељасте вегетације на што већој дужини обале предметног простора, очувати и обнављати природну 

вегетацију врба, аутохтоних топола и јасена уз обалу, 

- приликом формирања зелених површина између насипа и обале који су саставни делови 

еколошког коридора, учешће аутохтоних врста у дендро-матеијалу треба да буде 50 %. Неопходно је 

сачувати разноврсност физиогномије (спратовност, флористичка и старосна разноврсност) дрвенасте 

вегетације, 

- Обезбедити  очување и редовно одржавање  травнате вегетације насипа, будући да насип уз 

обалу, нарачито страна окрнута према реци је коридор који омогућује миграцију ситним врстама сувих 

травнатих станишта, 

- забрањено је сађење инвазивних врста у обухвату Плана.  На нашим просторима  инвазивним се 

сматрају следеће биљне врсте: циганско перје, јасенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни копривић, 

дафина, пенсилвански длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљан, касна сремза, јапанска 

фалопа, багрем, сибирски брест. Током уређења зелених површина одстранити присутне самоникле јединке 

инвазивних врста и обезбедити редовно одржавање зелених површина 

3. Решење инфраструктуре подручја Плана усагласити са свим важећим прописима како би се обезбедила 

заштита земљишта, воде и ваздуха.  

Образложење  услова које је утврдио Покрајински завод за заштиту природе  налази се у документационој 

основи Плана. 

 

7.5. Водни услови 
Покрајински секретаријат је на кон прибављања  мишљења у поступку издавања водних услова од 

Ј.В.П." Воде Војводине", за потребе израде Плана детаљне регулације Луке Богојево издао следеће водне 

услове: 
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1. у  постуку пипреме и израде планске документације обезбедити све подлоге и спровести 

одговарајуће анализе и обраде решења које ће бити у складу са важећим  законским прописима, 

2. планску документацију усагласити са плановима вишег  реда, 

3. планском документацијом предвидети потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних 

вода од загађивања, 

4. границе и намена земљишта чији је корисник - власник ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад и ВД 

"Дунав" а.д. Бачка Паланка не могу се мењати без посебне сагласности ЈВП "Воде  Војводине" Нови Сад, 

5. планом предвидети таква решења којима се водни објекти  неће оштећивати, нити нарушавати  

њихова стабилност ни функционалност, 

6. забрањује се било каква градња у зони насипа, 

7. забрањује се било какво укопавање у тело и косину насипа, 

8. забрањује се било какав саобраћај косином и ножицом насипа, 

9. појас ширине мин. 10 метара у зони насипа прве одбрамбене линије за одбрану од великих вода 

реке Дунав, треба да остане слободан и у свако доба проходан за радно - инспекциону стазу службе за 

одбрану од поплава, 

10.  појас ширине 10 m уз основно корито Дунава мора бити слободан за радно -инспекциону стазу  

службе за одбрану од поплава, 

11.  у небрањеној зони насипа налази се шумско - заштитни појасу ширини од 50 m од ножице 

насипа према водотоку и уколико се планрају радови у том делу потребно је тражити посебне водне услове, 

12.  забрањено је копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 50 m од 

небрањене ножице насипа према водотоку, 

13.  током високих вода Дунава не врши се одбрана од поплава за објекте који се налазе у 

небрањеној зони насипа, 

14.  евентуалне штете на објектима у небрањеној зони насипа, настале током високих вода реке 

Дунав не сноси ВД "Дунав" а.д. Бачка Паланка нити ЈВП "Воде  Војводине" Нови Сад, 

15.  за евентуални прелазак инсталација преко насипа потребно је прибавити посебне водне услове, 

16.  приликом израде Плана уважавати саледеће пројектоване елементе насипа прве одбрамбене 

линије за одбрану од великих вода реке Дунав, као и коту рачунског водостаја за 1% Q, дате у Мишљењу 

ЈВП Воде Војводине број I628/6–12 од 23. 07. 2012. године 

17.  забрањено је на водном земљишту: 

- градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,  

- складиштити материјал на начин  којим се ремете услови проласка   великих вода 

18.  у инундационом подручју забрањено је градити објекте на начин којим се омета протицање 

воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном  подручју, 

19.  забрањено је одлагати чврст отпад и друге материјале у водотоке, упуштати загађене воде или 

друге материје и вршити радње којима се може оштетити корито и обале водотока, утицати на промену 

његове трасе, нивоа воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних 

објеката или отежати одржавање водног система, 

20.  забрањено је вршити без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обале, 

преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго), 

21.  забрањено је изводити друге радове који би могли  да угрозе стабилност и отежају одржавање  

регулационих, заштитних и других водних објеката, 

22.  израда Плана мора бити у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и 

диспозиције отпадних вода општине Оџаци. Приликом израде Плана морају се испоштовати сви дати 

услови и решења у вези са напред наведеним  концептом, 

23.  план израдити у складу са прописима о заштити површинских и подземних вода уважавајући 

следећа законска акта: 

- Закон о водама ("Службени гласник Републике Србије", број  30/10,  93/12), 

- Уредба о граничним  вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово 

достизање ("Службени гласник Републике Србије", број  67/11), 

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/04 и 36/09) 

24.  предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање условно чистих атмосферских и 

посебно за санитарно -  фекалне и технолошке отпадне воде, 

25.  атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II 

класи воде, могу се без пречишћавања одвести у јавну канализациону мрежу, а затим преко уређених 

испуста у реку Дунав, 

26.  за амосферске воде са зауљених и запрљаних површина пре улива у реципијент предвидети 

одговарајући предтертман (сепаратор уља, таложник), 

27.  санитарно – фекалне  отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у јавну 

канализациону мрежу уколико је изграђена у предметној зони,  
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28.  у зависности од потреба, пре испуста у јавну канализациону мрежу  предвидети предтретман за 

технолошке отпадне воде код сваког загађивача  као и редовно пречишћавање на пречистачу, 

29.  испуштање вода у реку Дунав је могуће само након потпуног пречишћавања. Квалитет 

ефлуента мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја и 

роковима за њихово достизање ("Службени гласник Републике Србије" бр. 67/11), 

30.  у реку Дунав и друге отворене токове забрањено је испуштати било какве воде осим 

атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији одговарају II класи воде. 

Уколико се планира  испуштање осталих отпадних вода исте се морају комплетно пречистити (примарно и 

секундарно) како не би нарушиле захтевану II класу воде у реципијенту, 

31.  за све друге  активности мора се предвидети адекватно решење у циљу  спречавања загађења и 

промене режима поврешинских и подземних вода, 

32.  у случају израде главних пројеката, инвеститор је у обавези да исходује редовне водне услове, 

33.  инвеститор је у обавези да писменим путем обавести овај Секретаријат и ЈВП Воде Војодине о 

почетку излагања на јавни увид планског документа и да достави на увид плански документ у графичкој и 

електронској форми. 

 

7.6. Наутички услови 

За потребе израде Плана, Министарство саобраћаја, Лучка капетанија Апатин,  је доставила следеће 

наутичке улове: 

- Приликом планирања за проширење оперативне обале луке треба продужетак нове оперативне 

обале пројектовати под углом од 5 до 8 степени у односу на постојећу оперативну обалу леве ивице пловног 

пута, 

- Продужетак оперативне обале урадити уз помоћ шипова или талпи (због тога што се лука не 

налази у акваторијуму због велике ерозије обале), 

- Коту новог платоа треба одредити тако  да се обезбеди висински континуитет са платооом старог, 

узимајући у обзир и довољну заштиту од великих вода, 

- Ако се наручилац пројекта одлучи за шипове потребно је са унутрашње стране сваког шипа 

поставити битве на растојању од 2m почев од ниског пловидбеног нивоа па све до горње ивице платоа, 

- Ако се наручилац посла одлучи за талпе потребно је на растојању од 30 до 40m исто поставити 

битве (увучене) на растојању од 2m почев од ниског пловидбеног нивоа па све до горње ивице платоа, 

- Да се у акваторији луке обезбеди и одржава захтевна дубина од 2,8m у односу на најнижи 

забележени водостај-86 односно кота на 76,60, 

- Неопходну дужину у акваторији и прилазном пловном путу потребно је у континуитету 

одржавати, ради неометаног функционисања луке и безбедног саобраћаја на поменутој локацији, 

- Дуж оперативне обале поставити ограду у висини 1,1 m, 

- Обезбедити подручје на копну и водени простор на коме се може вршити безбедан прилаз, 

пристајање и привез бродова, 

- Обезбедити обалу која ће омогућити безбедан привез и заштиту бродова у свим временским 

околностима, 

- Обезбедити уређење и осветљење стазе као и радне површине које служе за укрцавање односно 

искрцавање терета, и за рад и кретање особља и возила, 

- Обезбедити средства, опрему и особље за заштиту од пожара у обиму који зависи од намене луке, 

- Ове услове треба схватити као опште услове и применити их у зависности од намене израде 

пројектних документација. За објекте који би се градили у предметној деонци реке Дунав, неопходно је 

исходовати пројектне услове. 

 

7.7. Општи и посебни услови ЈП "Железнице Србије" 

Јавно предузеће "Железнице Србије" је доставило следеће услове везане за израду Плана: 

- Могуће је  планирати иузградњу индустријских  колосечних постројења луке Дунав-Богојево у 

Богојеву тако да се матични индустријски колосек луке у Богојеву планира у продужетку или одвајањем  од 

пружног колосека железничке пруге број 64, Богојево-Дунавска обала. 

- У оквиру комплекса "Дунав-Богојево" могуће је планирати изградњу више индустријских 

колосека. 

- Минимални полупречник кривине на траси индустријског колосека мора износити 180 m, где 

саобраћају локомотиве ЈП " Железнице Србије". 

- Максимални  подужни нагиб нивелете индустријских колосека на утоварно-истоварним местима 

не сме бити већи од 2,5 ‰. На осталим деловима нагиб колосека може бити до 25 ‰. 

- Сви кракови индустријског колосека морају бити завршени прописаним грудобранима. 
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- У складу са чланом 46. Закона о железници, унутар комплекса луке Богојево је могуће планирати 

индустријске објекте и постројења на удаљености мањој од 50m, а остале објекте на удаљености мањој од 

25m мерено од осовине крајњег колосека, с тим да растојање од крајње ивице планираног објекта до осовине 

индустријског колосека не може бити мање од 6m. Према члану 17. Закона о безбедности у железничком 

саобраћају, у пружном појасу на растојању мањем од 6m од осе индустријских колосека који служе за 

утовар/истовар могу се градити објекти и постројења али тако да не угрожавају слободан профил на 

индустријском колосеку који омогућава примену товарног профила UIC-GC. 

  

7.8. Санитарни услови 
Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор, Одељење у Сомбору је за 

потребе израде Плана  доставило да се на основу члана 16. а у вези са чланом 7. и 8.  Закона о санитарном 

надзору, у Плану детаљне регулације луке Богојево морају предвидети: 

- општи услови који су дефинисани Правилником о  општим санитарним условима које морају да 

испуне објекти који подлежу санитарном надзору ("Сл. глaсник РС", број 46/06), 

- Посебни услови који су дефинисани Правилником о санитарно-хигијенским условима за објекте у 

којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе. У делу III посебни 

санитарно-хигијенски услови, тачка 3. Објекти за промет животних намирница ("Сл. глaсник РС", број 6/97 

и 52/97). 

 

7.9. Противпожарни услови 

Од Министарсва унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације  у Сомбору су прописани услови противпожарне заштите везани за израду Плана  

У погледу мера заштите од пожара сходно чл. 29. Закона о заштити од пожара РС ("Сл. глaсник РС", 

брoj  111/09), потребно је да просторни и урбанистички план, поред услова прописаних посебним законом 

садрже: 

- Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне 

количине воде за гашење пожара; 

- Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за 

индустријске објекте и објекте специјалне намене; 

- Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 

- Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара. 

Орган надлежан за доношење просторног односно урбанистичког плана, дужан је да у року од 60 

дана од дана одређеног за разматрање обавести Министарство о доношењу просторног и урбанистичког 

плана. 

 

7.10. Заштита од ратних разарања и елементарних непогода 

Под елементарним непогодама подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари, 

поплаве, високе подземне воде, епидемије болести већих размера и друге несреће. 

На простору луке "Богојево" ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода, 

које настају као последица сеизмичких, климатских, хидролошких  и осталих карактеристика на овом 

простору. 

 

Заштита од земљотреса 
Простор луке "Богојево" се налази у зони са могућим интезитетом земљотреса од 8  степени  по 

МЦЗ скали за повратни период од 500 година. 

Мере које је потребно предузети су првенствено мере техничке заштите, које се  огледају у 

поштовању прописа за пројектовање и изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 

  

Заштита од екстремно неповољних климатских карактеристика 
На подручју општине Оџаци, а самим тим и на простору обраде могу се јавити у одређеним 

условима, екстремно неповољне вредности климатских фактора, који могу неповољно утицати на насељске 

и ваннасељске просторе и на ремећење редовних активности становништва. 

 

Ветар 

Ветрови који дувају у току године  немају неки посебан карактер, већ се одликују особинама 

карактеристичним за шире подручје средње Бачке. Доминантни правци дувања ветра су из југоисточног и 

северозападног правца. Број дана са јаким ветром од 6 и више Бофора износи на годишњем нивоу у просеку 

18 дана. 
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Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско-техничких мера при пројектовању, 

постављањем објеката дужом страном у правцу дувања ветра где год је то могуће. Дендролошке мере се 

огледају у подизању зелених појасева.  

 

Падавине 

Падавине су важан елеменат климе и на метеоролошкој станици Сомбор манифестују се у  

просечној годишњој количини од 589mm. Највише падавина се изручи зими  178,7mm, а најмање у лето 

129,0mm. По месечним количинама  истиче се јуни (69,6mm), а најмање падавина је у марту  31,5mm.  

Максимална дневна количина падавина у метеоролошкој станици Сомбор измерена је 2005. године и 

износила је 69mm  или 69 литара по једном m2. Овај податак  се мора имати у виду код решавања 

атмосферске канализације са простора обухвата плана.  

 

Пожари 

Угроженост и повредљивост од пожара зависи од врсте објеката и његове конструкције, узајамног 

положаја неизграђених површина, степена искоришћености простора, количине запаљивог материјала и 

атмосферско - климатских услова. 

Да би се смањила опасност од избијања пожара и евантуално брзо интервенисање у случају потреба 

потребно је придржавати се услова и мера датим од стране Министарства унутрашњих послова - Службе за 

заштиту од пожара и спасавање. 

  

Угроженост  од поплава  

Простор  обухвата Плана је директно изложен поплавама које би могле настати услед изливања вода 

Дунава при високом водостају. Према условима Ј.В.П. "Воде Војводине" и Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, на овом простору се не врши се одбрана од поплава за објекте 

који се налазе у небрањеној зони, нити се сносе евентуалне штете које настају на објектима. 

Кота рачунског водостаја Дунава на овом сектору је 1% Q је 86,15m н.м. а максимални забележени 

водостај Дунава на овом сектору је 86,53 m н.м.  с тога је планирано да се изврши насипање терена  на коту 

од 86,56 m н.м. до 87,5 m н.м. са нагибом од о,14 %, чиме би се  смањила могућност  плављења терена и 

проузроковања материјалних и других  штета, на овом простору. 

Заштита од површинских вода спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског 

система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода треба да одговара појави меродавне 

падавине и према којој ће се димензионисати каналска мрежа. 

 

Склањање људи, материјалних и културних добара 

Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне 

самоуправе, привредна друштва и друга правна лица у оквиру својих права и дужности, дужна су да 

обезбеде да се становништво, односно запослени  склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.  

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих 

склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење 

за заштиту од природних и других несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стмбеним и 

другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други 

природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни 

објекти, испод површине тла, прилагођени за склањање. 

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи. 

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, гради се 

ојачана плоча која може издржати урушавање објекта. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање 

становништва врши се у складу са прописима. 

  

7.11. Инжењерско – геолошки услови 
Простор обраде се налази у алувијалној равни Дунава. На овом простору заступљена су алувијална 

тла која су  настала  периодичним плављењем Дунава током ближе геолошке проишлости. Ова тла су 

састављена од алувијалних седимената, шљункова и глиновитих пескова, глиновито муљевитог материјала, 

чистих пескова флувијалног порекла и других невезаних седимената који се срећу и у површинском слоју 

различите моћности. 
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С обзиром да су познате  само опште геолошке и геомеханичке карактеристике  ових седимената, а 

да нису познате геолошке и геомеханичке карактеристике самог простора обраде, као и то да је предвиђено 

насипање терена на простору обраде,  неопходно је да се изврше ижењерско - геолошка истраживања терена 

у складу са Законом о геолошким истраживањима и другом важећом законском регулативом.  

 

7.12. Мере енергетске ефикасности 

Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње 

енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све 

мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 

Енергетска ефикасност уређења простора постиже се:  

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије, 

- сопственом производњом енергије, 

- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, 

- подизањем свих врста зеленила, 

- смањење коришћења моторних возила и др. 

 

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске 

ефикасности су: 

- замена необновљивих енергената, обновљивим, 

- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним, 

- изолација простора, 

- замена дотрајале столарије,  

- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије, 

- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати штедњу енергије и сл. 

 

Изградња објеката вршити у складу са условима прописаним Правилником о енергетскoj 

ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину 

издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", број 69/12). 

  

Коришћење алтернативних облика енергије 
Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и 

личног стандарда. Коришћењем алтернативних облика енергије утиче се на раст животног стандарда, 

очување и заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија 

ветра, минихидроелектране и друго. 

 

7.13. Услови за обезбеђење приступачности 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање путничкух возила и друге 

површине у зони путничке луке, по којима се крећу особе са инвалидитетом, у простору су међусобно 

повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% 

(1:12). 

Највиши попречни нагиб уличних коридора и пешачких стаза управно на правац кретања износи 

2%. 

Ради несметаног кретања особа са инвалидитетом ширина уличних тротоара и пешачких стаза 

износи најмање 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи 

најмање 90 cm. 

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл. као и доњи делови крошњи 

дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину 

по којој се пешак креће. 

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 

Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару.  

Поред осталих услова, изградња јавних површина и јавних објеката, мора бити у складу и са 

Правилником о техничким стандардима приступачности  ("Сл. гласник РС", број 19/2012) и другим 

правилницима који регулишу ову област.  

 

7.14. Остали услови 

Трасе инфраструктурних коридора, по правилу ће се постављати  коридору саобраћајница, изузетно 

и на грађевинском земљишту друге намене.  

Могућа је етапна изградња траса инфраструктуре, као и одступање од датих траса, што ће бити 

регулисано пројектно техничком документацијом. 
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Трасе за постављање дистрибутивне гасне мреже у луци дефинисаће се локациском дозволом.  

Oмогућена је изградња инфраструктурних објеката (трафостанице, мерно регулационе станице и 

друго) унутар свих зона, као и на локацијама које се разликују се од датих овим Урбанистичким планом, 

што ће бити дефинисано пројектно техничком документацијом. За исте је могуђе формирање грађевинске 

парцеле са приступом на саобраћајне коридоре, а у складу са условима и потребама. 

 

II. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1.1. Зона међународне реке Дунав 
          Пре изградње кеја неопходно је парцелацијом утврдити нову регулациону линију Дунава према 

графичком прилогу број 5 "План регулације и нивелације" која је дефинисана координатама тачака прелома 

праваца и налази се на коти цца 86,75m.  

         Планирани коридор реке Дунав припада јавном водном земљишту, а граница истог се поклапа са 

планираном регулационом линијом.  

         Појас ширине 10 m, уз основно корито Дунава мора бити слободан за радно инспекциону стазу  службе 

за одбрану од поплава.  

 

1.2. Зона одбрамбеног насипа и јавних саобраћајница  

 

Коридори јавних саобрађајница  

Неопходно је извршити проширење коловоза на државном путу II реда са 7,2m na 10,7m т.ј. за једну 

саобраћајну траку ширине 3 m у смеру од Апатина ка луци за потребе возила која улазе у луку како се не би 

ометао транзитни саобраћај на овом путу у време откупа житарица.           

На планираном јавном општинском приступном путу до путничког пристаништа изградити коловоз 

у ширини мин 6 m са уздигнутим ивичњацима. 

           

Насип за одбрану од поплава  
Пре било каквих радова неопходно је извршити парцелацију према овом плану, ради утврђивања 

нове регулационе линије, односно планираног коридора одбрамбеног насипа, чијом круном се пружа и траса 

државног пута II реда и извршити предвиђено насипање терена од круне насипа до обале Дунава. Просечан 

планирани нагиб терена ка Дунаву износиће око 0,14%.  

Појас ширине мин. 10 метара у зони насипа прве одбрамбене линије за одбрану од великих вода 

реке Дунав, треба да остане слободан и у свако доба проходан за радно-инспекциону стазу службе за 

одбрану од поплава док год се не изврши комплетно насипање терена. 

Након реализације насипања могуће је вршити озелањавање у коридору насипа уз услове управљача 

истог. 

 

Јавно зеленило 

У коридору путу II реда, односно одбрамбеног насипа, собзиром да се терен насипа, могуће је 

подићи зеленило уз територију луке, као и у коридору приступне саобраћајнице до путничког пристаништа. 

Дрвеће садити на удаљености од најмање 15 - 20m од државних путева првог и другог реда, како би 

чак и ако дође до ветроизвале саобраћајнице биле чисте, а од објеката 4,5 –7 m. 

Избор дендролошког материјала оријентисати претежно на аутохтоне врсте. 

Саднице треба да су I класе, минимум 4 - 5 година старости. 

Озелењавање се мора ускладити са потребама опстанка природних вредности, што подразумева 

формирање заштитних појасева са травнатим површинама и комбинацијом дрвенастих и жбунастих врста. 

Озелењавање се мора ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од 

инсталација и то од: 

                              

       дрвеће шибље 

Водовода 1,5m  

Канализације 1,5m  

Електрокаблова до 2,5m 0,5m 

ТТ и КДС мрежа 1,5m  

Гасовод 1,5m  
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  
 

2.1. Зона оперативне обале  

Појас ширине 10 m, уз основно корито Дунава мора бити слободан за радно -инспекциону стазу  

службе за одбрану од поплава.  

Овде су заступљени следећи садржаји: обалоутврда - кеј, коловози и радне површине за саобраћај 

друмских возила и рад претоварне механизације и железнички колосеци.  

Пре изградње и реконструкције кеја и радних површина неопходно је извршити парцелацију ради 

утврђивања нове регулационе линије Дунава.    

Кота горње ивице кејског потпорног зида према Дунаву износи минимум 86,56м.  

Кеј са вертикалним зидом изградити тако да обезбеђује пристајање и привез теретних и путничких 

пловила меродавних карактеристика: дужине - 80m, ширине -11m, газа 3 m и носивости цца 1.700t. 

Дуж радне површине уз вертикални кеј за теретни саобраћај, може се проширити постојећи колосек 

за лучки кран.  

Коловози и платои дуж оперативне обале морају омогућити приступ возила и претоварне 

механизације а коловозну конструкцију пројектовати и изводити према очекиваном оптерећењу. 

Индустријске колосеке изградити у склопу реконструкције локалне железничке пруге ЖС 

"Богојево"- Дунав (обала) према условима железнице за ову врсту објеката. Предходно би било добро да се 

са железницама Србије реше имовински односи, бар на делу који припада територији луке. 

На радној површини вертикалног кеја неопходно је обезбедити одговарајућу опрему: битве, 

заштитну конструкцију за пристајање пловила (фендери), рампе за прекрцај путника и точеће места за 

снабдевање пловила погонским горивом. 

 

2.2. Зона складишта житарица 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити стим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 1.000m�, или сe зaдржaвa пoстojeћa. 

Величина парцеле ће зависити и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као 

и од дефинисаних правила грађења. 

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

У овој зони дозвољава се изградња свих типова објеката намењених складиштењу и паковању свих 

врста житарица и друге зрнасте и сличне прехрамбене културе: силоса, подних складишта, магацина и др.  

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Граћевинска линија објеката удаљена је минимум 0 m од регулационе линије интерне 

саобраћајнице, а међних линија суседних грађевинских парцела 5 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+1 код подних складишта, а 

висина складишта типа силос зависиће од испуњености противпожарних и других услова. Висина и 

спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Oбjeкти не мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje.  

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe ближег ивичњака коловоза. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 50%. 

Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je индекс зaузeтoсти oднoснo изгрaђeнoсти, вeћи oд 

дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и пренамена пoстojeћих oбjeкaтa. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoгу грaдити и други oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe 

пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изграђености: приручни магацини, 

помоћни објекти, сушаре, трафостанице, гасне станице, бунари, пречистачи, рекламне табле и др. 

Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je индекс заузетости односно изграђености, вeћи oд 

дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и пренамена пoстojeћих oбjeкaтa. 
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Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.   

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6,0 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.3. Зона складишта минералних ђубрива 
Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити стим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 2.000m�, или сe зaдржaвa пoстojeћa. 

Величина парцеле ће зависити и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као 

и од дефинисаних правила грађења.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

У овој зони дозвољава се изградња објеката за складиштење и паковање минералних ђубрива и 

сличне робе.  

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија објеката је удаљена минимум: 20 m од земљишног појаса државног пута IБ реда 

бр 31, 0 m од регулационе линије интерних саобраћајница. а од међних линија суседних грађевинских 

парцела 5 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+0.  

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Oбjeкти не мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje.  

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe ближег ивичњака коловоза. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 70%. 

Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je индекс зaузeтoсти oднoснo изгрaђeнoсти, вeћи oд 

дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и пренамена пoстojeћих oбjeкaтa. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли сe мoгу грaдити и други oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe 

пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: складишта 

заштитних средстава за пољопривреду, приручни магацини, помоћни објекти, сушаре, трафостанице, гасне 

станице, бунари пречистачи, рекламне табле и др. 

Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.   
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Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.4. Зона производње, сервиса и складишта комадне робе 
 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити с тим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 1.000m�. Величина парцеле ће зависити 

и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као и од дефинисаних правила 

грађења.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

У овој зони могу се градити складишта за комадну робу, као и објекати за производњу и сервисе 

уколико се задовоље водопривредни услови и услови заштите пан-европског еколошког коридора реке 

Дунав. 

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија објеката је 0 m од регулационе линије интерних саобраћајница. а од међних 

линија суседних грађевинских парцела 5 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+1.  

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Oбjeкти не мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje.  

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe ближег ивичњака коловоза. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 0,70. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли могу се градити и складишта друге намене с тим да се за тај део примењују 

правила грађења за зону у којој је предвиђена та врста објеката.  

Такође могу се грaдити и oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг 

мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: складишта заштитних средстава за 

пољопривреду, приручни магацини, помоћни објекти, сушаре, трафостанице, гасне станице, бунари 

пречистачи, рекламне табле и др. 

Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.     
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Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.5.  Зона контејнерског терминала 
         Ова зона се наслања на оперативну обалу луке у дужини од 80m. Максималан индекс заузетости у зони 

не износи 80%, уз испуњење свих санитарно - техничких услова. Ову зону могуће је делимично озеленити. 

 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити с тим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 1.000m�. Величина парцеле ће зависити 

и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као и од дефинисаних правила 

грађења.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

  У овој зони, за потребе интермодалног транспорта, могу се градити  отворена и наткривена 

складишта за одлагање контејнера. Лагеровање контејнера вршити на начин да се омогући рад претоварне 

механизације и приступ превозним средствима.  

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија објеката је 0 m од регулационе линије интерних саобраћајница, односно 

оперативне обале, а од међних линија суседних грађевинских парцела 5 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+0. 

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Oбjeкти не мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje.  

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe ближег ивичњака коловоза. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 80%. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли могу се градити и складишта друге намене с тим да се за тај део примењују 

правила грађења за зону у којој је предвиђена та врста објеката.  

Такође могу се грaдити и постављати oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo 

дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: трафостанице, мерно - 

регулационе гасне станице, дизалице, административни објекат са санитарним чвором и др.  

Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.       
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Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 
 

2.6. Зона складишта  за расуту робу 
Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити с тим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 3.000m�. Величина парцеле ће зависити 

и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као и од дефинисаних правила 

грађења.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

     У овој зони могу се градити отворена складишта расутих терета, а превасходно шљунка и песка, а и 

других расутих терета на које немају негативног утицаја атмосферске прилике. Такође у овој зони могуће је 

поставити опрему за сепарацију шљунка и градити објекте за производњу грађевинске галантерије. 

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија објеката је 0,0m од регулационе линије интерних саобраћајница. а од међних 

линија суседних грађевинских парцела 5.0 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+0. 

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Oбjeкти не мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje.  

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Кoтa призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe ближег ивичњака коловоза. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 80%. 

У индекс изграђености су урачунати платои за депоновање расуте робе. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли могу се градити и складишта друге намене с тим да се за тај део примењују 

правила грађења за зону у којој је предвиђена та врста објеката.  

Такође могу се грaдити и oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo дoзвoљeнoг 

мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: трафостанице, мерно-регулационе гасне 

станице и др.  

Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 2 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.       

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 
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Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6,0 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.7. Зона терминала за складиштење нафте 

Услови за формирање грађевинске парцеле 

Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити стим да има обезбеђено: приступ 

сa јавне саобраћајнице директно или индиректно преко интерних саобраћајница, нajмaњу ширину фрoнтa 

према саобраћајници 20 m и oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 6.0 m. 

Нajмaњa пoвршинa новоформиране грaђeвинскe пaрцeлe je 1.000m�. Величина парцеле ће зависити 

и од важећих услова и норми из прописа који дефинишу одређену област, као и од дефинисаних правила 

грађења.  

 

Врста и намена објеката који се могу градити 

Ова зона намењена језа изградњу резервоара нафте и нафтних деривата, укупног капацитета 123m� 

при чему је неопходно испоштовати све санитарно-техничке услове који ће се утврдити проценом утицаја 

на животну средину.  

 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија објеката је 0 m од регулационе линије интерних саобраћајница, а од међних 

линија суседних грађевинских парцела 5 m.  

 

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa висина резервоара нa грaђeвинскoj пaрцeли je 15m.  

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст административног oбjeктa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+0. 

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 50%. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Нa грaђeвинскoj пaрцeли могу се градити и складишта друге намене с тим да се за тај део примењују 

правила грађења за зону у којој је предвиђена та врста објеката.  

Такође могу се грaдити и постављати и oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo 

дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: пумпе за претакање, 

трафостанице, мерно-регулационе гасне станице, административни објекат са санитарним чвором и др.  

Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 3 m. 

Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe 

и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.       

Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини 

међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe 

линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 
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Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу са јавног пута је индиректан тј. преко интерних лучких 

саобраћајница. 

Кoлскo пeшaчки прилaзи мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe 

истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 

6 мeтaрa. 

Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 

пaрцeли, извaн пoвршинe саобраћајница. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.8. Зона путничког пристаништа 

  Услови за формирање грађевинске парцеле 

Планом није предвиђено формирање више грађевинских парцела у овој зони. Дакле, дефинисана је 

једна парцела, површине око 2460 m�, за потребе изградње путничке луке - пристаништа.   

Врста и намена објеката који се могу градити 

Ова зона намењена је за изградњу пристанишне зграде и оперативне обале са вертикалним кејским 

зидом са рампама за прекрцај путника.  

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 

jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

Грађевинска линија пристанишне згрдаде је од регулационе линије према Дунаву удаљена мин. 10 

m, а од међних линија суседних грађевинских парцела 5 m.  

Највећа дозвољена спратност, висина објеката, индекс заузетости и остали елементи 

Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкатa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+0. 

Висина и спратност објеката ће зависити и од технологије складиштења и производње. 

Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступне саобраћајнице. 

Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 50%. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Такође могу се грaдити и постављати и oбjeкти у функциjи oснoвнe нaмeнe грaђeвинскe пaрцeлe, дo 

дoзвoљeнoг мaксимaлнoг стeпeнa искoришћeнoсти, oднoсно изгрaђeнoсти: точеће место за гориво и др.  

Грaђeвинска пaрцeла мoже сe oгрaдити транспарентном oгрaдoм висинe до 2m. Огрaдa се пoстaвљa 

нa минимум 10 m од рeгулaциoне линиjе Дунава, а на границу осталих мећних линија парцеле, с тим да 

стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.       

Врaтa и кaпиjе нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje. 

Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 

oбjeктa. Исти мoрajу бити зaтвoрeни и довољно удaљeни oд oбjeкaтa. 

Приступ на грађевинску парцелу и простор за паркирање возила 

Приступ на грађевинску парцелу је са јавне пристпутне саобрађајнице. Кoлскo пeшaчки прилaзи 

мoгу сe прикључити на сaoбрaћajницу тaкo дa нe нaрушaвajу oдвoдњaвaњe истe и нивeлeтe кoлoвoзa уз 

услoвe и сaглaснoст управљача. Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa колског прилaзa je 3 мeтaрa. 

За пaркирaњe путничких вoзилa  планиран је јавни паркинг на приступној саобраћајници путничкој 

луци. 

Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo (изузетно надземно), уз 

сaглaснoст нaдлeжнoг прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje. 

Одвођење фекалних отпадних вршиће се прикључком на фекалну канализацију, а до реализације 

исте дозвољене су водонепропусне јаме, које ће се редовно празнити. 

 

2.9. Зона саобрађајних коридора и комуналне инфраструктуре 

2.9.1. Саобраћајна инфраструктура 

 Коловоз постојећег приступног пута теретном пристаништу неопходно је реконструисати на 

ширину коловоза мин. 7 m са уздигнутим ивичњацима и решити одводњавање затвореном атмосферском 

канализацијом и радијусима лепеза на прикључку на пут II реда од минимум 12 m.   

Парцелацијом формирати коридоре интерних саобраћајница дефинисане координатама тачака 

пресека регулационих линија. Саобраћајнице чије су регулације дефинисане тачкама број:  28, 29, 37, 38; 66, 

67, 68, 69; није обавезно формирати па се тај простор може припојити суседним зонама. Изградити коловозе 

за тешки саобраћај ширине мин.7,0m са уздигнутим ивичњацима и са површинским одводњавањем преко 

сливника до планиране затворене атмосферске канализације.  
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Колски прилази зонама, односно парцелама са интерних саобраћајница су двосмерни са две 

саобраћајне траке минималне ширине 3 m, а једносмерни минимално једну саобраћајну траку ширине 4 m.  

Индустријске колосеке у луци изградити у склопу реконструкције локалне железничке пруге ЖС 

"Богојево"- Дунав (обала) према условима железнице за ову врсту објеката. Предходно би било добро да се 

са Железницама Србије реше имовински односи, бар на делу који припада територији луке. 

Паркинзи за путничка возила извести према стандардним димензијама (5х2,5m са ширином 

коловоза 6 m). 

Паркинга за теретна возила димензионисати и извести према стандардима и врсти возила. 

Станицу за снабдевање возила горивом извести према стандардима и прописима за ову врсту 

објеката.  

За снабдевање пловила погонским горивом и мазивом обезбедиће се на најпогоднијем месту на кеју, 

точећа места повезана са терминалом за нафту и нафтне деривате. 

 

2.9.2. Водопривредна инфраструктуре 

2.9.2.1. Водоснабдевање 
Водозахват 

Планском документацијом нова локација предвиђена за водозахват, пружа довољно простора за 

бушење нових бунара. Снабдевање простора водом ће се вршити из водоносних слојева са задовољавајућим 

повлатним слојем, уз строгу контролу исправности воде за пиће пре и у току експлоатације. Посебну пажњу 

посветити избору места за бушење. Снабдевање технолошком водом је могуће извести независно, уз сталну 

контролу исправности воде. 

Унутар простора луке, на простору постојеђег водозахвата не  предвиђа се бушење нових бунара. 

Прецизна локација нових бунара, као и позиције водоносног хоризонта за каптирање ће се утврдити након 

пробних геолошких бушотина на новопланираном водозахвату. 

Оставља се могућност реализације постројења за кондиционирање пијаће воде. 

У сваком случају треба предвидети да се евентуални пожари унутар простора обраде морају гасити 

са водоводне мреже (уз одговарајући број хидраната) те предметна количина воде за гашење пожара мора 

бити обезбеђена на изворишту. 

Зоне и појасеви заштите изворишта водоснабдевања 

Обзиром да за простор постојећег водозахвата није урађен Елаборат заштите изворишта 

водоснабдевања, овом планском документацијом се наглашава приоритет ка изради истога. 

У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и других штетних дејстава 

која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће, овим се одређују зоне и појасеви 

санитарне заштите и то: 

1. зона непосредне заштите (зона строгог надзора) 

2. ужа зона заштите (зона ограничења) 

3. шира зона заштите (зона надзора) 

4. појасеви заштите 

ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ одређује се око бунара, црпне станице, постројења за 

кондиционирање воде за пиће и резервоара. Зона непосредне заштите са свим објектима, постројењима и 

инсталацијама обезбеђује се ограђивањем. Иста обухвата простор на 10m од наведених објеката. У 

претходно дефинисани простор зоне непосредне заштите дозвољен је приступ само лицима запосленим на 

водозахвату која су под здравственим надзором. Зона непосредне заштите се може користити само као 

сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија би употреба могла загадити воду. 

УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ представља површину под санитарним надзором на којој није дозвољена 

изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин загадити воду и мора 

бити видно означена. Величина предметне зоне заштите се поклапа са простором предвиђеним за 

водозахват, у шта се уклапа очекивана величина депресионог левка при максималном црпљењу воде. Тако 

одређена зона уже заштите је довољна да обезбеди заштиту воде од микробиолошког, хемијског, 

радиолошког или неке друге врсте загађења. У ужој зони заштите која се не ограђује, земљиште се може 

користити у пољопривредне сврхе. У овој зони може се ограничити употреба појединих врста ђубрива и 

хербицида. 

ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ представља простор у којем је забрањена изградња индустријских и 

других објеката чије отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса производње могу 

загадити извориште, осим објеката од посебног значаја за заштиту земље. Ова зона се успоставља у појасу 

полупречника око 500м гледано на постојеће бунаре и дата је у графичком прилогу. 
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ПОЈАС ЗАШТИТЕ успоставља се око главних цевовода унутар простора водозахвата и то по 2,5m 

са сваке стране гледано у односу на осовину цевовода. Унутар овако формираних појасева заштитеније 

дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити 

воду или угрозити стабилност цевовода. 

Водоводна мрежа 

Приликом реконструкције постојеће водоводне мреже, односно изградње нових деоница, посебну 

пажњу посветити врсти цеви које се уграђују, у смуслу пречника који мора одговарати хидрауличком 

прорачуну, као и врсти материјала од којих су цеви направљене. Модерно схватање изградње водоводне 

мреже подразумева употребу PVC односно PE цеви, што се планским решењем и сугерише. Реконструкција, 

односно изградња подразумева и употребу квалитетних фазонских комада, као и довољан број подземних 

хидраната. За предметно простор се приликом хидрауличног прорачуна мора узети у обзир, гашење пожара 

са водоводне мреже а сходно ″Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара″ (″Службени лист СФРЈ″, број 30/91). 

Траса којом се требају постављати водоводне цеви предвиђа се у појасу од 1 m уз тротоар, како би 

остатак уличног профилаостао слободан за планирање осталих инфраструктурних инсталација. Водоводне 

цеви постављају се у ров ширине 1 m, на минималној дубини укопавања од 1 m. Цевовод мора бити 

постављен на слој песка дебљине минимум 15 cm, у потпуности затрпан песком (сама цев), те висине 

пешчаног слоја од 30cm изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова из које су 

одстрањени камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 500m израде спојеви цеви и поставе бетонска 

осигурања на луковима и рачвама приступа се делимичном затрпавању цеви. Циљ овог затрпавања је да се 

цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене деонице. Након овога се приступа 

испитивању на хидраулични притисак. Цеви од тврдог PVC-а после пуњења треба да стоје 12 часова  под 

притиском 1,3 пута већим од номиналног. Након тога се врши допуњавање водом да би се успоставио исти 

притисак. За време од 30мин. На сваких 100м дужине деонице која се испитује (али не мање од 2 часа) 

контролише се цевовод. Притисак не сме да опадне за више од 0,2x10
5
 паскала на час, а цевовод не сме 

показивати недовољну заптивеност. Цеви од тврдог PE после пуњења треба да стоје 12 часова под 

притиском од 1,3 пута већим од номиналног. Свака 2 часа допуњава се цевовод ради одржавања притиска и 

мери се допуњена количина воде. Допуштени пад притиска од 12 до 14 часова износи 0,1x10
5
 паскала. 

После пробе на притисак ров се затрпава у слојевима од 30цм уз набијање ручним набијачем. Песак се мора 

добро набити испод цеви и око ње да би се избегло слегање. Након тога се цевовод мора испрати од 

нечистоће. За испирање се користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Прилико испирања је 

неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5 m/s. Испирање се врши док на испуст не 

потече бистра вода. Напокон се на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор 

натријумхипохлорита чија је концентрација 150g активног хлора у једном литру. 

2.9.2.2. Атмосферска канализација 

Сакупљање атмосферилија са уличног профила врши се нивелационим решењем овог планског 

документа. Дакле атмосферилије сакупљене са тротоара, платоа, саобраћајница и сл. оријентишу се ка 

планским решењем предвиђеним уличним јарковима атмосферске канализације. Јаркови се планирају 

обострано у односу на саобраћајницуу појасу ширине око 1,5m који се налази на око 2 m од ивице 

саобраћајнице. За простор ове величине, а имајући у виду и постојеће изведену атмосферску канализацију, 

прикладније решење су отворени канали. Зацевљена атмосферска канализације се планира само у деоницама 

испод паркинг простора, проширења коловоза, укрштању са саобраћајницама и томе слично. Подужни пад 

колектора атмосферске канализације, због што мање количине земљаних радоватребао би да прати пад 

терена о чему се водило рачуна приликом израде планског решења, али дозвољава се и решење 

делимичмодругачијег слива од планског, уколико се због непредвиђених околности укаже потреба за 

његовом изменом, што ће се у сваком случају морати разрадити идејним решењем атмосферске 

канализације.  

РЕЦИПИЈЕНТИ Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.) чији квалитет 

одговара 2.б. класи квалитета вода, могу се без пречишћавања упуштати у реку Дунав, преко изливне 

грађевине. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе и сл.) пре улива у 

атмосферску канализацију или отворене канале потребно би било предвидети одговарајући предтретман. 

Забрањено је упуштати у реку Дунав какве воде осим атмосферских или условно чистих расхладних вода 

које по Уредби о класификацији вода одговарају 2.б. класи. 

2.9.2.3. Мрежа колектора фекалне канализације и уређај за пречишћавање отпадних вода 
Имајући у виду нивелационо стање терена, као и локацију уређаја за пречишћавање отпадних вода, 

дато је планско решење фекалне канализације. Због што боље организације инфраструктурних објеката у 

профилу улице, као и водећи рачуна о минимаалној међусобној удаљености различитих подземних и 

надземних инсталација, планира се постављање колектора фекалне канализације у појасу ширине око 1,0м 

непосредно уз ивицу коловоза. 
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Материјал од кога се гради улична каналска мрежа мора да буде чврст, трајан и непропустљив за 

воду. Канали морају бити јефтини, имати глатку унутрашњу површину, да буду отпорни на корозију и тако 

пројектовани да се могу брзо и ефикасно градити. Предвиђа се извођење колектора фекалне канализације од 

тврдих пластичних маса (ПВЦ). Ровове за постављање фекалне канализације треба копати са вертикалним 

зидовима, уз подграђивање на већим дубинама. Ширина рова треба да буде што мања, како би се на тај 

начин смањили трошкови земљаног ископа. Она треба да буде најмање једнака унутрашњој ширини цеви 

увећаној за 0,7m. На неопходним каналима, као што је овде случај, ревизиони силази се постављају на свим 

спојевима бочних канала, на местима скретања трасе, промене профила, промене нагиба дна, на местима где 

су каскаде и томе слично, као и на правим деоницама на удаљености 30 до 60м. На местима где се указује 

потреба за дизањем воде из дубоко укопаних канала у плиће указује се потреба израде црпних станица. 

Након извођења појединих деоница, пре него што се пређе на затрпавање ровова у које су положени, цевни 

канали се морају испитати на унутрашњи притисак. Кад су наглавци у целој једној деоници између два 

ревизиона силаза заптивени, треба још незатрпане цеви испитати на непропустљивост спојева. Цевни 

канали са спојевима испитују се на пробни притисак чак и до 5×10
5
 паскала. На тај начин се постиже већа 

сигурност канализационе мреже. Испитивање се врши запушавањем канала код ревизионих силаза и 

стављањем цеви под притисак воде као и код испитивања водовода. Затрпавање ровова је за сигурност цеви 

необично важна грађевинска мера, коју треба што брижљивије извршити. При томе удари могу бити 

најчешћи узрок оштећења цеви. При откопавању рова поремећена је равнотежа земљишта. Да би се после 

затрпавања рова постигли услови што сличнији условима у непоремећеном шемљишту, ров треба да се 

затрпава само земљом једноликих особина, коју вода не може да испере или да раствори (најбоље песак или 

ситан шљунак). При затрпавању рова мора се земља, којом се затрпавање изводи, наносити у равномерно 

распоређеним слојевима од 12 до 15cm до висине од око 30cm изнад темена цеви. После тога земља се може 

наносити на исти начин у слојевима од 20 до 30cm. Свака поједини слој треба што је могуће боље набити. 

При затрпавању цеви треба обратити сву могућу пажњу, јер је најчешћи узрок лому цеви, не рђав њихов 

квалитет, него погрешно затрпавање рова и набијање земље у рову и штетни удари при набијању земље. �  � � � � � � �  � � 	 � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �
Исти се налази на узводном делу, непосредно уз реку Дунав. Пречишћене санитарно-фекалне воде и 

технолошке воде се могу упуштати у реку Дунав, преко изливне грађевине, тек након потпуног 

пречишћавања. За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког загађивача као 

и пречишћавање на пречистачу пре упуштања Дунав. 

2.9.3. Електроенергетска инфраструктура 

 Целокупну електроенергетску инфраструктуру градити на основу главних пројеката, осим посебних 

врста објеката за које се не издаје грађевинска дозвола и који се граде на основу идејних пројеката, у складу 

са важећим законским прописима. 

Правила за изградњу трафостаница 
- Трафо станице градити по правилу као зидане или МБТС, лоциране на коридорима интерних 

саобраћајница, зелених површина мада по потреби могу бити и на парцелама корисника, или уграђене у 

објекте. 

- Дистрибутивне трафостанице у уличном коридору градити као монтажно-бетонске, за 20/0,4 kV 

напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног ЕД 

предузећа. 

- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m. 

- Монтажно-бетонске (зидане или узидане) трафостанице, градиће се као слободностојећи објекти. 

Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 8 НН извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVА и могућношћу 

прикључка до 16 НН извода). 

- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних димензија 

6,3 m x 5,8 m за једноструку и 7,1 m x 6,3 m за двоструку монтажно-бетонску трафостаницу. 

- Поред ових објеката обавезно предвидети слободан простор за смештај слободностојећих ормана 

мерног места за мерење утрошене електричне енергије јавног осветљења. 

Правила за изградњу подземене електроенергетске мреже 

- Електроенергетску мрежу на оба напонска нивоа (ВН и НН) планирати подземно, мада, ако се то 

покаже као економски оправдано, тамо где иста не угрожава организацију простора, иста се може планирати 

и надземно. 

- Каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза, уз минималну 

удаљеност 1 m од коловоза и 0,5 m од пешачке стазе. 

- Дубина полагања треба да буде минимално 0,8 m. 

- При слободном полагању кабловске водове полагати у ров чија дубина износи 0,8 m. Ширина рова 

износи 0,4 m, односно за више каблова у складу са препорукама пословне заједнице Електродистрибуције 

Србије. Одступања од наведене дубине су дозвољена само на местима укрштања са другим подземним 
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инсталацијама. Да би се утврдило да на пројектованој траси нема подземних инсталација копају се 

пробне јаме. Ровови и јаме не треба дуго да остају отворени. У случају постојања других подземних 

инсталација обавезан је ручни ископ рова.  

- Полагањe каблова мора се обавити на температури вишој од +5°C, за новопласт, а -10° C за 

новотен каблове. 

- Пре почетка полагања добош са каблом се мора подићи на носаче за развлачење, тако да се 

одмотавање врши са горње стране. Смер обртања увек мора да буде супротан од смера стрелица на добошу. 

- Забрањенo je: развлачење кабла са моторних возила, вучење по земљи, упредање кабла, бацање 

кабла у ров, ломљење и савијање преко граница које су дате у табели ради спречавања оштећења изолације 

и антикоронарне заштите. 

- На целој дужини кабловски водови морају бити положени са благим кривинама змијолико. 

- Између кабловских водова 20 kV у истом рову, треба да је најмање 10 cm. 

- Каблове у ров полагати у слој постељице од ситнозрнасте земље дебљине 20 cm. Положене 

каблове заштити пластичним штитником положеним на уситњену земљу, а затим ров затрпати земљом, 

набијајући је у слојевима по 20 cm. 

- Изнад каблова на дубини 0,4  m  од коте терена поставити упозоравајућу траку за каблове.  

- На местима укрштања са бетонским површинама и другим инсталацијама предвиђа се полагање 

каблова у заштитне цеви од тврде пластикe. Испод постојећих коловоза заштитну цев положити 

подбушивањем, а на осталим местима раскопавањем. 

- Дужина заштитне цеви треба да је већа од ширине укрштања ради заштите положеног кабла и тога 

се треба придржавати. Након увлачења ел. кабла у цев извршити затрпавање (дихтовање) отвора цеви, да би 

се спречио продор воде и наношење земље и сличног растреситог материјала у отворе. Место укрштања тј. 

крајеве заштитне цеви обележити стандардним кабловским ознакама на бетонским темељима.  

- Место прелаза надземног вода у кабловски зависи од енергетских захтева потрошача. Кабловски 

вод на прелазу мора бити механички заштићен најмање 1,7 m изнад земље и 0,3 m у земљи. 

- По завршеном полагању кабла, пре постављања другог слоја постељице, кабловски вод и спојнице 

морају бити снимљени од стране надлежне Геодетске управе. По извршеном снимању приступа се 

завршним радовима, како би се површине довеле у првобитно стање. 

 �  � � 	 � � � � 	 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
- Светиљке за јавно осветљење поставити на одговарајуће расветне стубове (канделабере) чију 

висину прилагодити намени и врсти светлосног извора. 

- Стубове лоцирати поред саобраћајница, на минималном растојању 1 m од коловоза, а на 

међусобном растојању не већем од 40 m и ван колских прилаза објектима. 

- Планирати светиљке у складу са новим технологијама развоја.  

- Избегавати директно освељавање обале и применити одговарајућа техничка решења у складу са 

еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора, минимални ниво осветљености), у 

складу са потребама.  

- Применом нових технолошких решења и савремених штедљивих, а ефикаснијих светиљки 

обезбедити ефикасан и рационалан систем јавног осветљења. 

- Тачан распоред, врсте расветних тела, висина и тип стубова ће се одредити главним пројектом.  

2.9.4.  Термоенергетске инфраструктуре 

Гасна мрежа 

Уређаји у саставу гасовода високог и средњег притиска, мерно-регулационе станице, компресорске 

станице, чистачке станице и блок станице/блокадни вентили са издувавањем, морају се лоцирати да 

задовоље прописана растојања од различитих објеката. Гасна мрежа гасом ће се снабдевати из регулационе 

станице. Планиран је сложени дистрибутивни систем, чиме ће се снабдевање дистрибутивне гасне мреже 

вршити из неколико повезаних праваца. Планом је дат предлог трасе дистрибутивног гасовода и локација 

регулационе станице, док ћe коначно решење бити дефинисано израдом идејног пројекта, а у складу са 

прописима. Омогућено је формирање граћевинске парцеле, за потребе изградње мерно регулационе станице. 

Код преласка у близини или паралелног вођења гасовода уз друге објекте одстојање не сме бити 

мање од: 

- 10m од спољне ивице путног појаса магистралних путева, 

- 5m од спољне ивице путног појаса регионалних и локалних путева, 

- 20m од спољне ивице пружног појаса железничке пруге, осим ако је гасовод постављен на 

друмски или железнички мост, 

- 15m од крајње осе индустријског колосека, 

 

- 1m (мерено хоризонтално) од темеља грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност 

објекта, 

- 0,5m од спољне ивице других укопаних инсталација и мелиорационих објеката, 
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- 10m од ножице насипа регулисаних водотока и канала, а у складу са надлежним 

водопривредним предузећем, 

- Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне електричне расвете, ваздушне 

нисконапонске и ТТ мреже мора бити толико да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5m, 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те саобраћајнице, полаже се у ров на 

пешчану постељицу и са двоструким антикорозионом изолацијом, према прописима, 

- ако се гасовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те саобраћајнице, мора се 

употребити одговарајућа заштитна цев гасовода, 

- при укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања њихових оса 

треба да је између 60° и 90°.  � � � � � � � � � �  � � � � 	 � � � � �  	 � 	 � � �
Гасовод ниског притиска се води подземно и изузетно надземно. Када се гасовод води подземно, 

дубина полагања гасовода је мин. 0,8m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и 

ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса 

гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за 

одвод атмосферске воде на дубини 1 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа 

пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 

Траса ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа задовољи минимална 

прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.  

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово полагање у 

заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. При томе се мора обезбедити 

природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног пролаза. 

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. Надземно 

полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од механичких, 

температурних и утицаја стварања кондензата. 

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже мора бити 

толико да не угрожава стабилност стубова, мин. 0,5m. 

Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова електричне мреже за најмање висину 

стуба увећану за 3m, удаљеност подземног цевовода гасовода од стубова електричне мреже  мора бити 

толика да не угрожава стабилност и електрично  уземљење стуба и не сме бити мања од 1 m. 

Правила за изградњу остале енергетске инфраструктуре 

За изградњу топлана за снабдевање топлотном енергијом и топловода овај план није дефинисао 

одређену локацију. Иста се може градити у свим зонама, у складу са правилима грађења која се примењују 

за исту.     

Омогућено је кориштење алтернативних облика енергије, у складу са прописима који их регулишу.  

2.9.5. Телекомуникациона инфраструктура 

Правила за изградњу подземене телекомуникационе мреже 

- Целокупну ТТ мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.) градити у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима. 

- У циљу једноставнијег решавања потреба за новим телефонским прикључцима као и преласка на 

нове технологије у области телекомуникација потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима 

путем телекомуникационе канализације.  

- Дуж свих саобраћајница планирати тк канализацију капацитета од минимум 3 пвц цеви Ø 110 mm, 

са новопланираним тк окнима. Позиције окана планирати тако да међусобно растојање буде 60-100 m, у 

зависности од ситуације на терену и потреба за одгранавањем. Блаже кривине се могу извести савијањем 

цеви, а на местима оштрије промене правца трасе и одгранавања потребно је планирати кабловско окно. 

- Од новоизграђених окана према пословним објектима потребно је планирати кабловску 

канализацију са минимум две цеви Ø 110 mm пвц (пехд) које завршавају у помоћном окну испред објекта.  

- Од места концентрације у објектима до помоћних окана планирати окитен цев  Ø 80 mm  или две 

окитен цеви Ø 40 mm, које морају бити положене тако да се савиjаjу у благом луку без оштрих промена 

правца трасе. Уколико има више концентрација у објекту свака мора бити на исти начин повезана са 

помоћним окном. Положај цеви одредити у зависности од ситуације на терену, односно од положаја 

подземних инсталација комуналне инфраструктуре. 

- У објектима планирати инсталацију са ДСЛ кабловима ХФФР конструкције која се полаже у 

инсталационе цеви и обавезно планирати једну празну ребрасту цев поред цеви за инсталацију са ДСЛ 

кабловима намењену за полагање оптичких разводних каблова. 

- Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописном 

растојању у односу на трасе постојећих телекомуникационих објектата. Постављањем планираних 

комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих телекомуникационих 

објеката који су назначени у плану, као и планираних објеката. 
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- Преко трасе наведеног магистралног оптичког ТТ кабла, претплатничких каблова месне 

мреже, рачвастих кабловских наставака на претплатничким кабловима није дозвољена изградња 

индустријских објеката, путева, електроенергетских постројења (далековода, трафо-станица и др.). 

- Минимално хоризонтално (паралелан ход) и вертикално растојање (при укрштању) између трасе 

постојећих ТТ инсталација (наведене релације магистралног оптичког кабла, претплатничких каблова месне 

мреже) и трасе свих других планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална 

канализација, електроенергетски кабел за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода средњег и ниског 

притиска) мора бити 0,5 m. 

- Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског електроенергетског кабла 20 kV на 

деоници приближавања (на деоници паралелног вођења) у односу на трасу наведених постојећих ТТ 

каблова мора бити 1 m. 

- Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може постићи, на тим местима је 

неопходно ВН електроенергетски кабел поставити у гвоздену цев и уземљити га на свакој спојници деонице 

приближавања, с  тим што уземљивач мора бити удаљен од ТТ инсталације најмање 2 m. 

- Минимална вертикална удаљеност при укрштању ВН електроенергетског кабла у односу на 

претплатничке ТТ каблове мора бити 0,5 m. 

- Уколико се прописано одстојање не може одржати каблове на месту укрштања треба поставити у 

заштитне цеви у дужини 2 - 3 m, а вертикална удаљеност не може бити мања од 0,3 m. 

- Заштитне цеви за електроенергетски кабел треба да буду од добро проводљивог материјала, а за 

ТТ каблове од лоше проводљивог материјала. 

- На местима укрштања све планиране подземне инсталације, обавезно положити испод трасе 

наведених постојећих ТТ инсталација, а угао укрштања треба да буде што ближе 90°, али не сме бити мањи 

од 45°. 

- Уколико се у непосредној близини трасе подземних ТТ каблова планирају колски прилази, 

коловози, индустријски путеви, паркинг простори, ивица истих мора бити на минималном хоризонталном 

растојању од трасе ТТ каблова од: 1,00 m. 

- Минимално хоризонтално растојање између постојећих рачвастих кабловских наставака на 

претплатничким кабловима, изводних ТТ стубова и ивице будућих колских прилаза, паркинг простора или 

неких других површина са тврдим застором, мора бити 1 m. 

- Уколико планирани индустријски путеви, коловози, колски прилази, паркинг простори или неке 

друге површине са тврдим застором, прекривају трасу наведених постојећих ТТ каблова, исти морају бити 

израђени од решеткастих "МЕБА" елемената да би се омогућио сталан приступ ТТ кабловима, или се на 

целој дужини ТТ кабла коју прекрива коловоз, колски прилаз, паркинг простор мора планирати полагање 

празне заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm (поред трасе постојећег кабла на дубини од око 0,8 - 1 m), чија 

дужина мора бити таква да излази са сваке стране коловоза, колског прилаза, паркинга за 0,5 m.  

- Геодетски снимак положених празних ПВЦ цеви пречника 110 mm, потребно је доставити 

"Телекому", ради евиденције истих у књигу техничке евиденције оптичког кабла и графички попис месне 

мреже. 

- На делу изградње планираних путева са изградњом проширења лепезе коловоза и укрштањем са 

магистралним оптичким каблом, претплатничким кабловима месне ТТ мреже, сви радови морају се 

изводити искључиво пажљивим ручним ископом, никако машински, а сви постојећи каблови у случају 

нивелације земљишта морају остати на већ положеној дубини. 

Правила за постављање телекомуникационе опреме и уређаја 

- Уређаји и опрема МСАН поставиће се у метално кућиште – слободностојећи орман на јавној 

површини у оквиру уличних коридора или зелених површина, према условима надлежног предузећа. 

- Кућиште се монтира на бетонско постоље димензија 3,5 m х 1,8 m, а висина постоља минимум  0,4 

m. До постоља се мора обезбедити прилаз од планиране канализације дуж улазног пута са кабловском 

канализацијом капацитета минимум 3 цеви ПВЦ (ПЕХД)  Ø 110  mm и мора се планирати прикључак на 

електроенергетску мрежу.  

- Локација МСАН треба да буде лако доступна за одржавање, да се не налази на подручју које бива 

поплављено и да буде заштићена од прилаза и случајног оштећења возилима. 

Правила за изградњу комплекса радио-базне станице 
- Минимална парцела за изградњу комплекса РБС треба да буде 10 m x 10 m. 

- За потребе садржаја изградиће се стуб као носач антене. 

- Обезбедити колски прилаз објекту минималне ширине 3 m са приступне саобраћајнице, као и 

пешачки пролаз. 

- Све неизграђене и неизбетониране површине на парцели треба адекватно озеленити и 

хортикултурно уредити. 

- Око комплекса поставити ограду на сопственој парцели или на граници парцеле у договору са 

суседом. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 
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- Минимална висина ограде је 2 m. 

             2.9.6. Зона заштитног и другог зеленила 

Избор дендролошког материјала оријентисати претежно на аутохтоне врсте. 

Саднице треба да су  I класе, минимум 4-5 година старости. 

Озелењавање се мора ускладити са потребама опстанка природних вредности, што подразумева 

формирање заштитних појасева са травнатим површинама и комбинацијом дрвенастих и жбунастих врста. 

Озелењавање се мора ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким 

нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од 

инсталација и то од:                              

       дрвеће шибље 

Водовода 1,5m  

Канализације 1,5m  

Електрокаблова до 2,5m 0,5m 

ТТ и КДС мрежа 1,5m  

Гасовод 1,5m  

 

Неке од мноштва врста које би могле наћи примену на простору обраде: 

Високи лишћари: 

- Tilia argentea (сребрнолисна липа), 

- Populus sp. (тополe) 

- Platanus acerifolia (платан), 

- Quercus robur (лужњак), 

- Acer pseudoplatanus (горски јавор), 

- Fraxinus excelsior (бели јасен), 

- Ulmus carpinifolia (пољски брест), 

- Salix sp. (врбе), 

- Betula alba (бреза), 

Средње високи и нижи лишћари:  

- Acer pannonicum (клен, панонски јавор), 

- Fraxinus angustifolia (пољски јасен), 

- Sorbus sp. 

- Crategus sp. (глог), 

- Prunus pissardii (црвенолисна шљива), 

- Cercis siliquastrum (јудино дрво), 

- Celtis occidentalis (копривић), 

- Sorbus aria `Magnifica` (мукиња) 

Жбунасте форме лишћара: 

- Spirea sp. (суручица), 

- Viburnum opulus –(удика), 

- Berberis sp, -(шимширика), 

- Tamarix tetranda var. purpurea –(тамарика), 

- Jasminum fruticans –(јасмин), 

- Symphoricarpus racemosus –(бисерак), 

- Hibiscus sp. –(хибискус), 

- Forsythia sp. –(форзиција), итд. 

Високи четинари: 

- Abies alba (јела), 

- Abies concolor (дугоигличава јела), 

- Picea abies (смрча), 

- Pinus nigra (црни бор), 

- Picea omorica (Панчићева оморика), 

- Cedrus atlantica, C.deodara (кедар атлански, к. деодара), 

- Larix sp. (ариш), итд. 

 

Број:011-42/2013-II 

Дана: 19.07.2013.године      Председник Скупштине,  

   ОЏАЦИ            Милош Пејчић, с.р. 
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156. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 
 TИШМА МИРЈАНИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БИЋЕ КЕСИЋА бр. 54, ПРЕСТАJE ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на 

кат. парцели број 1704, површине  09а 93 6м2,  К.О. Бачки Грачац, које јој је дато у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-2/06-03 од 

16.11.2006.године („Сл. лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње стамбеног објеката за породично 

становање из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и 

накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  

извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 
Број: 03-1-155/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

157. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ДОО ГРАДИНГ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, са седиштем у Бачком Грачацу, Ул. Милоша 
Обилића бр. 12, које заступа директор Самарџија Бранко, ПРЕСТАJE ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ 

ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. парцели број 1702, 

повр. 17а 92 м2,  К.О. Бачки Грачац, које је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског 

земљишта у државној својини, број: 03-1-38/07-I од 15.03.2007.године, ради изградње пословног објеката из 

разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-156/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22. 07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

158. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 TИШМА МИРЈАНИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БИЋЕ КЕСИЋА бр. 54, ПРЕСТАJE ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на 

кат. парцелама број:1660 ,1661 и 1662 ,свака појединачна у површини од 11а 40 м2  К.О. Бачки Грачац, 

које су јој дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 

03-1-37/07-I од 15.03.2007.године,ради изградње индивидуалних стамбених објеката из разлога што Закупац 

у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог 

неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-157/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                         Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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159. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 ВОЈНОВИЋ ЗДРАВКУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. ПАШЊАЧКА БР. 14, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцелама број: 1664 ,1665,1666,1667, свака појединачна у површини од 11а 40 м2 и 

на кат.парцели број 1669 у површини од 15а 29м2  К.О. Бачки Грачац, које су му дате у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-35/07-I од 

15.03.2007.године,ради изградње индивидуалних стамбених објеката  и изградње пословних објеката ,из 

разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-158/2013-I       Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године      Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

160. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ПОПОВИЋ ЈАСМИНИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.БРАНКА ВЛАДУШИЋА 21 ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцели број:1707, К.О. Бачки Грачац у површини од 09а 93м2, које јој је дато у закуп 

Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-84/07-I од 

28.05.2007.године,ради изградње стамбеног објеката за породично становање из разлога што Закупац у року 

од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

 

 



            “Службени лист општине Оџаци” 10/2013   23.07.2013.године        

 

460 
 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-159/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22. 07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

161.На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ЂУМИЋ ДАНИЈЕЛИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БРАНКА ВЛАДУШИЋА 23. ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцели број 1708, К.О. Бачки Грачац у површини од 09а 93м2, које јој је дато у закуп 

Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-86/07-I од 

28.05.2007.године,ради изградње стамбеног објеката за породично становање из разлога што Закупац у року 

од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 
 

Број: 03-1-160/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године       Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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162. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ПОПОВИЋ ДЕЈАНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БРАНКА ВЛАДУШИЋА 23  ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцели број 1709, К.О. Бачки Грачац у површини од 09а 93м2, које му је дато у закуп 

Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-84/07-I од 

28.05.2007.године,ради изградње стамбеног објеката за породично становање из разлога што Закупац у року 

од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-161/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године      Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

163. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 КЕВЧИЋ МЛАДЕНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. ЈОВАНА РАШКОВИЋА 10  ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцели број 1710  К.О. Бачки Грачац у површини од 09а 93м2, које му је дато у закуп 

Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-76/08-I од 

07.05.2008.године,ради изградње стамбеног објеката за породично становање из разлога што Закупац у року 

од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-162/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

164. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ЛАБУС РАДЕТУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БИЋЕ КЕСИЋА БР. 40 ПРЕСТАJE ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на 

кат. парцелама број: 1719,1720,1721,1722,1723  К.О. Бачки Грачац, свака појединачно у површини од 

09а 93м2, које су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној 

својини, број: 03-1-77/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње стамбених објеката за породично становање 

из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 
 

 

Број: 03-1-163/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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165. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ТОРБИЦИ ДУШАНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.КРАЈИШКА БР. 6 ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцелама број: 1724 и 1725 К.О. Бачки Грачац свака појединачно у површини од 09а 93м2, које су му 

дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-

78/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње стамбених објеката за породично становање из разлога што 

Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог 

неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-164/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

166. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 ЋУК ДУШАНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. КРАЈИШКА БР. 6а ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцелама број: 1726 и 1727 К.О. Бачки Грачац, свака појединачно у површини од 09а 93м2, које су му 

дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-

79/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње стамбених објеката за породично становање из разлога што 

Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог 

неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 
Број: 03-1-165/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И 

 

 

167. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 ПЕРИШИЋ НИКОЛИ ИЗ НОВОГ САДА, УЛ. ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА БР.5, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцелама  број: 1728 и 1729 К.О. Бачки Грачац, свака појединачно у површини од 

09а 93м2, које  су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној 

својини, број: 03-1-80/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње објеката за породично становање из разлога 

што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање 

осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније 

грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 
 

Број: 03-1-166/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.7.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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168. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ВОЈНОВИЋ ЂУРИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. VI ЛИЧКА БР. 5, ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцелама број: 1730 у површини од 9а 93м2  и  1731 у површини од  22а 45м2 К.О. Бачки Грачац, које 

су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-

1-81/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње стамбеног објеката за породично становање и изградње 

пословног простора, из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп 

и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  

извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-167/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.7.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

169. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 УБИПАРИП ЈОКИ ИЗ НОВОГ САДА, УЛ. БЕЧЕЈСКА БР.18 ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцели број: 1733 у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, које јој је дато у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-82/08-I од 07.05.2008.године, 

ради изградње индивидуалног стамбеног објекта из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-168/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.7.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

170. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 УБИПАРИП ОГЊЕНУ ИЗ НОВОГ САДА, УЛ. ЛИПАРСКА БР. 5 ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 
НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцели број: 1734 у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, које му је дато у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-83/08-I од 07.05.2008.године, 

ради изградње индивидуалног стамбеног објекта из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-169/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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171. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 ТИШМА МИРЈАНИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. БИЋЕ КЕСИЋА БР.54, ПРЕСТАJE ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на 

кат. парцели број: 1663 у површини од 11а 40м2, К.О. Бачки Грачац, које јој је дато у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-89/08-I од 

07.05.2008.године,ради изградње индивидуалног стамбеног објекта из разлога што Закупац у року од 3 

године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-170/013-I        Председница општине, 

Дана, 22.7.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

172. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 РАШЕТА МИЛАНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 4, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцелама број: 1655 и 1656, свака појединачно у површини од 11а 40м2, К.О. Бачки 

Грачац, које су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној 

својини, број: 03-1-87/08-I од 07.05.2008.године,ради изградње индивидуалних стамбених објеката из 

разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-171/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

173. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 БАТИНИЋ ЗЛАТКУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР.4, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцелама број: 1738,1739,1751 и 1752, свака појединачна у површини од 10а 08м2, 

К.О. Бачки Грачац, које су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у 

државној својини, број: 03-1-84/08-I од 07.05.2008.године,ради изградње индивидуалних стамбених објеката 

из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-172/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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174. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 ОПСЕНИЦИ МИЛОШУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.БИЋЕ КЕСИЋА БР. 27, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцелама број: 1 657, 1658 и 1659,  свака појединачно у површини од 11а 40м2, К.О. 

Бачки Грачац, које су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у 

државној својини, број: 03-1-88/08-I од 07.05.2008.године, ради изградње индивидуалних стамбених објеката 

из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за 

уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-173/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И 

 

 

 

175. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ВОЈНОВИЋ САВИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.БИЋЕ КЕСИЋА БР.35,ПРЕСТАJE ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на 

кат. парцели број:1700  у површини од 23а 84м2, К.О. Бачки Грачац, које му је дато у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-90/08-I од 

07.05.2008.године,ради изградње пословног објекта из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-174/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

 

176. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 
 РАКАНОВИЋ ДРАГАНУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.ЈОВАНА РАШКОВИЋА  БР.1а, 

ПРЕСТАJE ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. парцели број:1732 у површини од 22а 50м2, К.О. Бачки Грачац, које му 

је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-

91/08-I од 07.05.2008.године,ради изградње пословног објекта из разлога што Закупац у року од 3 године од 

дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског 

земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију 

изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-175/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године       Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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177. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

 

I 

 ТОМИЋ НИКОЛИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.ЈОВАНА РАШКОВИЋА  БР.61а,ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцели број:1758 у површини од 16а 30м2, К.О. Бачки Грачац, које му је дато у 

закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-92/08-I од 

07.05.2008.године,ради изградње пословног објекта из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-176/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

178. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 
 СЕДЛАН ГОРДАНИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.КРАТКА  БР.39, ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцели број:1706 у површини од 09а 93м2, К.О. Бачки Грачац, које јој је дато у закуп Решењем о давању 

у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-75/08-I од 07.05.2008. године,ради 

изградње објекта индивидуалног становања из разлога што Закупац у року од 3 године од дана закључења 

уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није 

привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато 

у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-177/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

 

179. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 
 ЗОРИЋ НЕНАДУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР.2, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ на кат. парцели број:1750 у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, које му је дато у 

закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 03-1-86/08-I од 

07.05.2008.године,ради изградње објекта индивидуалног становања из разлога што Закупац у року од 3 

године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-178/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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180. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 
 ЈЕЛАЧА БОЖИДАРУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ.МАРКА ОРЕШКОВИЋА БР.56, 

ПРЕСТАJE ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. парцели број: 1753 у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, која му 

је дата у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 02-

78/09 од 26.10.2009. године, ради изградње објекта индивидуалног становања, из разлога што Закупац у 

року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту 

за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 
Број: 03-1-179/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  

 

 

 

181. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 
 МАНДИЋ РАДИМИРУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. ЈНА БР.110, ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцели број:1741 у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, која му је дата у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 02-79/09 од 26.10.2009. године, 

ради изградње објекта индивидуалног становања из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  
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II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-180/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  

 

 

 

182. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ТОМИЋ НИКОЛИ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР.6/А, ПРЕСТАJE 

ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ на кат. парцелама  број:1756 и 1757 свака појединачно  у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки 

Грачац, које су му дате у закуп Решењем о давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној 

својини, број: 02-81/09 од 26.10.2009.године, ради изградње објекта индивидуалног становања из разлога 

што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање 

осталог неизграђеног грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио знатније 

грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 
 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 
 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 
Број: 03-1-181/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                       Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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183. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07), члана 56. 
став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. 

тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», број 17/08  и 27/10), Председница општине 

Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

I 

 КРНАТИЋ РАТКУ ИЗ БАЧКОГ ГРАЧАЦА, УЛ. КРАЈИШКА БР.1, ПРЕСТАJE ЗАКУП НА 

НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. 

парцели  број: 1742  у површини од 10а 08м2, К.О. Бачки Грачац, која му је дата у закуп Решењем о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 02-80/09 од 26.10.2009.године, 

ради изградње објекта индивидуалног становања из разлога што Закупац у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп и накнади за уређивање осталог неизграђеног грађевинског земљишта, 

исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је 

земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

 Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће промене у 

јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
 Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

 

Број: 03-1-182/2013-I        Председница општине, 

Дана, 22.07.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

         О Џ А Ц И  
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