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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 13 Жабаљ, 28.03.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, 

број 62/2006,  41/2009 и 112/2015) и члана 70. тачка 20. Статута општине Жабаљ  („Службени лист општине 

Жабаљ“ број:  8/2011 и 8/2012  Председник општине, дана   28.03.2016. године доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. 

Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2016. годину.  

 

2.  

Комисију чине:  

1. Јовица Тодоровић -  пољопривредник уписан у Регистар пољоприврених газдинстава,    БПГ: 

801321000874 – председник; 

2. Радослав  Новаков – пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801321002443, члан; 

3. Зоран Пињић – пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, БПГ: 

801330009528,  члан; 

4.  Стеван Злоколица  – пољопривредник уписан у Регистар пољоприврених газдинстава,  БПГ:  

801321001994,  члан; 

5. Драгана Дејановић – дипломирани инжењер пољопривреде,  члан; 

6. Весна Павлов, члан.  

3. 

Задатак Комисије је да размотри предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Жабаљ за 2016. годину и да своје мишљење на исти.  

 

4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“ 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

 

Број: 02- 37 /2016-IV  

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

                                                                                                                           Чедомир Божић с.р. 
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ИСПРАВКЕ 
 

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14),  дана 28.03.2016. године, даје се следећа 

 

И С П Р А В К А 

 

1. 

После Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс фарме товљеника са биогас постројењем  

и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2016), додаје се текстуални 

део Плана који гласи: 

 

 

„ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА КОМПЛЕКС ФАРМЕ ТОВЉЕНИКА СА БИОГАС 

ПОСТРОЈЕЊЕМ И ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 

 

УВОД 

Основни циљ израде Плана детаљне регулације за комплекс фарме товљеника са биогас 

постројењем и пратећим садржајима у Жабљу (у даљем тексту: План) јесте стварање 

планског основа за наменско коришћење Планом обухваћеног простора, као и стварање 

услова за регулацију, уређење и изградњу планираних садржаја. Као основно опредељење, 

испоштоване су просторно-планске одреднице дате Просторним планом општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ”, бр. 6/11). 

План је урађен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс фарме 

товљеника са биогас постројењем и пратећим садржајима у Жабљу („Службени лист 

општине Жабаљ”, бр. 15/15). Саставни део ове Одлуке је и Решење да се не израђује 

стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за комлекс фарме товљеника са 

биогас постројењем и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ на животну средину, које је 

донела Служба за урбанизам, имовинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, 

Општинскe управе општине Жабаљ, број 501-43/2015-III-01, од 18.06.2015. године. 

План је израђен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о 

садржини, начину и поступку израде докуменaта просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 64/15). 

Планом је обухваћено подручје у оквиру границе грађевинског подручја, ван насељеног 

места, предвиђено за радну зону. Површина планског подручја износи око 3,7 ha. 

План се састоји од текстуалног (општи и плански део) и графичког дела. 

КОМПЛЕКС ФАРМЕ ТОВЉЕНИКА СА БИОГАС ПОСТРОЈЕЊЕМ 1 

 

ОПШТИ ДЕО 

КОМПЛЕКС ФАРМЕ ТОВЉЕНИКА СА БИОГАС ПОСТРОЈЕЊЕМ 2 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације је Одлука о изради Плана детаљне 

регулације за комплекс фарме товљеника са биогас постројењем и пратећим садржајима у 

Жабљу („Службени лист општине Жабаљ”, бр. 15/15). Саставни део ове Одлуке је и 

Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за комлекс 

фарме товљеника са биогас постројењем и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ на животну 
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средину, које је донела Служба за урбанизам, имовинске, стамбено-комуналне послове и 

саобраћај, Општинскe управе општине Жабаљ, број 501-43/2015-III-01, од 18.06.2015. 

године. 

Релеванти законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15); 

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

(„Службени гласник РС”, бр. 22/15); 

• Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 

65/13 и 15/15-УС); 

• Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 46/14-УС); 

• Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12); 

• Закон о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 

и 104/13); 

• Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС”, бр. 125/04); 

• Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012); 

• Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”, бр. 41/09); 

• Правилник о ветеринарско-санитарним условима објекта за узгој и држање 

копитара, папкара, живине и кунића („Службени гласник РС”, бр. 81/06); 

• Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, 

просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет 

животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста 

и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама 

(„Сл. гласник РС”, бр. 6/10 и 57/14); 

• Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

• Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14 и 96/15-др. закон); 

• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, и 

36/09-др. закон, 72/09 - др.закон и 43/11-УС); 

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 

бр. 135/04 и 88/10); 

• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 

36/09); 

• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15); 

• Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10); 

• Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13); 

• Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

88/10); 

• Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени 

гласник РС”, бр. 54/15); 

• Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС”, бр. 104/09); 

• Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93-др. 

закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. Закон); 

• Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13- 

УС и 62/14); 

• Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 
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124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 

који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2., 145/14-др. закон); 

• Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

• Закон о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09- 

др.закон и 10/15); 

• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); 

• Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закони и 

99/11-др. закон); 

• Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 

• Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10- 

исправка); 

• Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 105/13, 

119/13 и 93/15); 

• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

("Службени гласник РС", број 71/10 и 6/11 - испр.) 

• Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68); 

• Уредба о категоризацији водотока ("Службени гласник СРС", бр. 5/68); 

• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 

за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12); 

• Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 

("Службени гласник РС", бр. 24/14); 

• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени 

гласник РС", бр. 50/12); 

• Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/10); 

• Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС”, бр. 31/12); 

• као и други законски и подзаконски акти који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Жабаљ 

(„Службени лист општине Жабаљ”, број 6/11), којим је прописана обавезна израда Плана 

детаљне регулације за грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља, 

намењено за радне зоне. 

1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

Планом вишег реда прописана је обавеза израде Плана детаљне регулације за грађевинско 

земљиште ван грађевинског подручја насеља (радне зоне, производне енергетске објекте 

који користе обновљиву енергију-биогас). 

Према текстуалном делу Плана, део „II ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”, „II-1. Правила уређења”, „II-1.1. Целине и зоне 

одређене планским документом”, „II-1.1.4. Грађевинско земљиште”, „II-1.1.4.2. 

Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насељеног места” део радне 

зоне, наводи се следеће: „У склопу радних зона предвиђених ван грађевинског подручја 

насеља могућа је изградња најразличитијих производних и пословних садржаја, а 

превасходно објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 

инграструктурне опремљености или радног процеса, не могу бити лоциране у насељу. 

Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног 

процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне 

услове и услове заштите животне средине. 

Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0 m до 
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јавног пута; морају бити снабдевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за 

производни процес; загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања 

у природне реципијенте; неоргански отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а 

органски на даљу прераду. 

У оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, 

складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл. 

Индекс заузетости парцеле је макс. 70%, а индекс изграђености парцеле макс. 2,1. 

Дозвољена спратност објеката је: за производне-у складу са захтевима технолошког 

процеса; за пословне - максимално П+1+Пк; за складишне - максимално П+Пк (односно у 

зависности од технолошког процеса производње, економске и инфраструктуре- 

максимално П). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине 

максимално 2,2 m. 

Изградња радних зона вршиће се на основу плана детаљне регулације а у складу са 

смерницама утврђеним овим Планом.” 

Према текстуалном делу Плана, део „II ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”, „II-2. Правила грађења”, „II-2.1. Општа правила 

грађења”, наводи се следеће: „У циљу обезбеђивања реализације планских циљева 

потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију 

свих планираних садржаја Плана. 

• Конструкциију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 

7º МЦС скале. 

• За непокретна културна добра и непокретна културна добра под претходном 

заштитом, као и за њихову непосредну околину (припадајуће парцеле) важе одредбе 

Закона о културним добрима. За радове на тим објектима (адаптације, 

ревитализације, доградње, реконструкције...), власници - носиоци права коришћења 

морају прибавити посебне услове – мере техничке заштите од стране надлежног 

завода за заштиту споменника културе, као и да прибаве сагласност на пројектну 

документацију. 

• За археолошке локалитете наведене у Плану, у тачки „I – 3.1.14. Културна добра”, 

важе одредбе Закона о културним добрима, које обавезују власника да пре 

предузимања било каквих земљаних радова обезбеди посебне услове од надлежног 

завода за заштиту споменика културе. 

• Гробља, према Закону о културним добрима, уживају претходну заштиту, те се без 

посебне евиденције она третирају као заштићене целине. 

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 

животне средине у складу са Законом о заштити животне средине. 

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко- 

палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави 

да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести 

Завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би 

оштетило до доласка овлашћеног лица 

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09). 

• Изградњу планираних објеката вршити у складу са „Одлуком о утврђивању степену 

угрожености насељених места у општини Жабаљ са рејонима угрожености и 

одређеном врстом и обимом заштите у тим рејонима” и важећим техничким 

нормативима за склоништа. 

• Објекти високоградње јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити 

тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан 
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приступ, кретање, боравак и рад. Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и 

више станова морају се пројектовати и градити тако да се особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, 

боравак и рад. 

• Објекат високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, 

изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска 

својства.” 

У делу „Фарме – радни комплекси за узгој животиња” наводи се следеће: 

„Фарме јесу радни комплекси са објектима и простором за држање и узгој животиња - 

копитара, папкара, живине и кунића, пужева и др. Удаљеност фарми од грађевинског 

рејона, спортско-рекреативних и других јавних комплекса, као и међусобна удаљеност 

фарми на којима се узгајају исте, односно различите врсте животиња, мора бити у складу 

са законима и правилницима који регулишу ову област. Ови објекти морају се лоцирати на 

компактном и добро оцедитом земљишту, по могућству слабије бонитетне класе. 

Величину парцеле дефинисати у складу са капацитетом и врстом производње, с тим да се 

мора обезбедити довољно простран круг фарме, који ће омогућити повезаност свих 

функционалних делова. 

У оквиру фарме треба формирати два одвојена блока - технички и производни. Технички 

блок подразумева изградњу: објеката за смештај радника, складишта хране, карантинске 

просторије, машински део, просторије за ветеринарске прегледе, мини кланицу за 

принудна клања и др. Неопходно је обезбедити посебан простор за уништавање или 

одлагање угинулих животиња. У производном делу налазе се објекти за узгој стоке, који 

морају бити подељени по категоријама стоке - за приплодне животиње, за узгој подмлатка 

и за тов. 

Максимална спратност објеката је П+Пк, односно П за економске и помоћне објекте. 

Минимална удаљеност економских објеката од границе суседне парцеле је 10,0 m. Сви 

објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према 

нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња, 

уз примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних 

и других услова. Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објеката мора 

бити смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине, насупрот правцу 

главних ветрова и мора да буде удаљен минимално 50,0 m од објеката за животиње. 

Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја 

(чисти и прљави путеви). Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње, 

чистих простирки и опреме не смеју да се укрштају са путевима који се користе за одвоз 

стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. Повезивање фарми са мрежом јавних 

саобраћајница обезбедити приступним путем одговарајуће ширине и изграђеним од 

чврстог материјала. На уласку у комплекс изградити дезинфекциону баријеру минималне 

дужине 5,0 m и ширине минимално 3,0 m. Улаз у фарму мора бити под надзором на којем 

се обавезно води евиденција о уласку и изласку људи, животиња и возила из круга фарме. 

Круг фарме мора бити ограђен оградом, која спречава неконтролисани улазак људи и 

животиња.” 

 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 

Опис границе планског подручја почиње тачком број 1 на граници катастарске парцеле 

10746/1 у КО Жабаљ. Од ове тачке граница иде у правцу северо-истока пратећи северну 

међу парцеле 10746/1 и долази до тачке број 2, на међи катастарских парцела 10746/1 и 

7303/1. 

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југа, секући парцелу 10746/1, до тачке 

број 3, на тромеђи катастарских парцела 10746/1, 7499/8 и 7499/10. 
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Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу парцеле 

10746/1 до тачке број 4, на тромеђи катастарских парцела 10746/1, 7499/8 и 7499/9. 

Након тачке број 4 граница настаља у правцу запада пратећи јужну међу парцеле 10746/1 

до тачке број 5, на тромеђи катастарских парцела 10746/1, 7499/7 и 7499/9. 

Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи југо-источну међу парцеле 

7499/7 до тачке број 6, на тромеђи катастарских парцела 7499/7, 7499/9 и 10971. 

Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи југо-западну међу 

парцеле 7499/7 до тачке број 7, на тромеђи катастарских парцела 7499/7, 10971 и 7499/6. 

Од тачке број 7 граница наставља у правцу севера пратећи северо-западну међу парцеле 

7499/7 до тачке број 8, на тромеђи катастарских парцела 7499/7, 7499/6 и 10746/1. 

Након тачке број 8 граница наставља у правцу севера, секући парцелу 10746/1, до тачке 

број 1, почетне тачке описа. 

Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације износи око 3,7 ha. 

Планско подручје налази се на територији општине Жабаљ, катастарска општина Жабаљ. 

Предметни обухват Плана детаљне регулације се налази у оквиру грађевинског подручја 

ван насељеног места, а дефинисан је као радна зона, локација 2. 

Преломне тачке обухвата Плана детаљне регулације: 

Y X 

1 7 425 606.56 5 025 785.09 

2 7 425 727.49 5 025 666.48 

3 7 425 702.96 5 025 642.22 

4 7 425 650.13 5 025 694.04 

5 7 425 640.49 5 025 703.49 

6 7 425 374.60 5 025 440.61 

7 7 425 315.83 5 025 497.61 

8 7 425 582.04 5 025 760.82 

 

2. 1. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

У обухвату Плана се налази цела катастарска парцела бр. 7499/7 и део парцеле 10746/1, 

КО Жабаљ. 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Подручје обухваћено Планом се налази западно од насеља Жабаљ, у склопу постојеће 

радне зоне. Са северо-источне стране обухвата се налази пољопривредно земљиште и 

државни пут, са северо-западне и југо-источне стране се пружа пољопривредно земљиште, 

а са југо-западне стране некатегорисани пут. 

Предметна локација се налази на око 1 km удаљености од најближих стамбених објеката, 

окружена пољопривредним земљиштем и индустријским објектима. У обухвату Плана 

нема изграђених садржаја и објеката радне зоне, док од садржаја саобраћајне 

инфраструктуре постоје изграђене саобраћајнице, које су у функцији приступа и 

представљају везу са категорисаном путном мрежом. 

Катастарска парцела бр. 7499/7 на којој је планирана изградња комплекса, у постојећем 

стању представља пољопривредно земљиште. Приступ комплексу се остварује преко дела 

катастарске парцеле бр. 10746/1, која је по врсти земљишта одређена као остало 

земљиште, а по начину коришћења регионални пут. 

У граници обухвата Плана се издвајају следеће постојеће зоне: изграђено  

остало 

земљ.иште (коридор државног пута) и пољ.опривредно земљ.иште (њ.ива 1. класе). У 

коридору државног пута су саобраћ.ај.не површине - локални пут и слободне, зелене 

површине. 

Потребно ј.е извршити промену намене земљ.ишта, у складу са Законом о пољ.опривредном 

земљ.ишту („„Службени гласник РС””, број. 62/06, 65/08 и 41/09) и Законом о планирањ.у и 
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изградњ.и („„Службени гласник РС””, број. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), како би наведене парцеле по извршеној. промени намене постале 

грађ.евинске парцеле. 

Предметни простор ј.е делимично опремљ.ен комуналном инфраструктуром 

(електроенергетска, телекомуникациона и гасна инфраструктура). 

На простору у обухвату Плана постој.е изграђ.ени 20 kV подземни и надземни водови 

кој.има ј.е формирана постој.ећ.а 20 kV мрежа из оближњ.е (ТС) 110/20 kV/кV „„Жабаљ.””. 

Далековод 110 kV бр. 1173 ТС Темерин –– ТС Жабаљ., ј.едним свој.им делом прелази преко 

обухвата Плана, односно преко катастарске парцеле број. 7499/7 у К.О. Жабаљ.. 

На предметном подручј.у постој.и изграђ.ен магистрални гасовод високог притиска DN200 и 

градска гасна мрежа (ГГМ) средњ.ег притиска. 

На простору уз границу обухвата Плана, постој.и изграђ.ена подземна телекомуникациона 

инфраструктура. 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

Планом ј.е обухваћ.ен ј.е простор планиран за радне садржај.е, у складу са планираном 

наменом из плана вишег реда, Просторног плана општине Жабаљ.. Планом детаљ.не 

регулациј.е ј.е предвиђ.ена изградњ.а комплекса фарме товљ.еника са биогас построј.eњ.ем и 

пратећ.им садржај.има. 

Функционална организациј.а простора треба да омогућ.и стварањ.е радних комплекса и 

њ.ихово брзо и квалитетно повезивањ.е на мрежу категорисаних путева, без већ.ег утицај.а 

на постој.ећ.е функционисањ.е саобраћ.ај.них токова у насељ.у. Оно што предметну локациј.у 

чини повољ.ном за лоцирањ.е планираних радних садржај.а ј.есте и близина државног пута 

IIа реда бр. 112, до кога се посредно приступа преко постој.ећ.ег прикљ.учка. 

Циљ.еви уређ.ењ.а и изградњ.е и основни програмски елементи су: 

•• дефинисањ.е и заштита општедруштвеног интереса у области планирањ.а и 

уређ.ењ.а простора; 

•• стварањ.е просторних услова за планско уређ.ењ.е датог простора и реализациј.у 

планираних садржај.а; 

•• дефинисањ.е  хнових саобраћ.ај.них површина; 

• дефинисање површина јавне намене; 

• дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне 

намене; 

• дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру; 

• дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње предметног 

комплекса; 

• дефинисање могућности парцелације и препарцелације; 

• дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на: 

• смерницама датим Просторним планом општине Жабаљ, 

• добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у 

чијој је надлежности њихово издавања, 

• основу постојећег стања, уз сагледавање будућих развојних потреба садашњих и 

будућих корисника простора. 

Простор у обухвату Плана дели се на две функционалне целине: 

• функционална целина комплекса радне зоне: 

- зона комплекса фарме; 

• функционална целина изван комплекса радне зоне: 

- зона државног пута II А реда бр. 112, 

Развој просторне целине која је предмет Плана и концепцијско решење исте, поред свега 

напред наведеног, заснован је и на: 



   28.03.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 13                        страна 9 

 

− претходним условима, добијеним од надлежних органа и институција; 

− захтевима Инвеститора, усклађеним са стручним мишљењем обрађивача Плана. 

Претходни услови, мишљења и решења: 

• Услови бр. 07.02.-2.30.4.-105087/1-2015 од 26.08.2015. год, Регионални центар 

Елeктровојводина, Eлектродистрибуција Нови Сад; 

• Услови бр. 0-1-2-179/1 од 21.09.2015. год, ЈП „Електромрежа Србије”, Погон 

техника – Сектор за далеководе, Београд; 

• Услови бр. 7031-271144/15-147 ОВ-С од 31.07.2015. год, „Телеком Србија”, 

Извршна јединица Нови Сад; 

• Услови бр.113/239/15 од 27.08.2015. год, „Теленор” д.о.о.; 

• Услови бр. 07-01-3808/1 од 05.08.2015. год, ЈП „Србијагас”, Народног фронта 12, 

21000 Нови Сад; 

• Услови бр. 01-81/3 од 27.08.2015. год, ЈП за грађевинско земљиште, путну 

привреду, комуналну изградњу и становање „Развој”, Жабаљ; 

• Услови бр. 953-20071/15 од 23.09.2015. год, ЈП „Путеви Србије”, Београд; 

• Обавештење бр. 717-1/15 од 26.08.2015. год, ЈКП „Чистоћа” Жабаљ, Жабаљ; 

• Обавештење бр. 313-2/15 од 17.08.2015. год, ЈКП „Водовод општине Жабаљ”, 

Жабаљ; 

• Услови бр. 294/2015 од 28.07.2015. год, ЈКП „Услуге и одржавање” Жабаљ; 

• Услови бр. 5069/1 од 30.07.2015. год, ЈП „Војводинашуме”, Шумско газдинство 

„Нови Сад”; 

• Обавештење бр. 2467-2 од 24.08.2015. год, Министарство одбране, Сектор за 

материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд; 

• Мишљење 07/23/1 број 217-8912/15 од 31.07.2015. год, Министарство унутрашњих 

послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду; 

• Решење о условима заштите природе, бр. 03-1336/2 од 02.09.2015. год, Покрајински 

завод за заштиту природе, Нови Сад; 

• Решење бр.02-224/2-2015 од 10.09.2015. год, Покрајински завод за заштиту 

споменика културе Нови Сад, Петроварадин; 

• Мишљење у поступку издавања водних услова број: I-881/6-15 од 08.10.2015. год, 

ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад, Нови Сад; 

• Услови бр. 13/15-1208 од 05.08.2015. год., ЈП „Железнице Србије”, Сектор за 

стратегију и развој, Београд; 

• Стационажа и мишљење, бр. 03-327 od 08.09.2015. год, Предузеће за путеве 

„Војводинапут”-”Бачка пут” а.д. Нови Сад; 

 

1.1. ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ 

Функционалну целину комплекса радне зоне чиниће следеће преовлађујуће намене: 

- површине комплекса фарме са пратећим колско-манипулативним, пешачким и зеленим 

површинама; 

У оквиру функционалне целине комплекса радне зоне, налази се простор ограничене 

изградње коридора 110 kV (ДВ 1173). 

1.1.1. Зона комплекса фарме 

Зона рада представља простор намењен привредним активностима, односно оним 

садржајима, који због своје природе не могу бити лоцирани у оквиру других насељских 

структура. Неопходно је настојати да се у оквиру радне зоне групишу делатности које су 

међусобно технички/технолошки повезане, а које имају сличне захтеве у погледу 

саобраћајног и другог инфраструктурног повезивања/опслуживања. 

Овим Планом је дефинисана једна независна целина, за изградњу планираних садржаја 

комплекса фарме товљеника са биогас постројењем. 

На простору који је у обухвату Плана планирана је изградња датог комплекса, а самим тим 
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и предлог саобраћајне и комуналне инфраструктуре, уз сагледавање просторних 

могућности, како би се обезбедило њихово адекватно функционисање. 

У објектима за смештај товљеника је планирана само једна од фаза узгоја животиња, само 

тов животиња (свиња). Постројење за биогас је планирано као вид третмана свињске 

осоке/стајњака за прозводњу електричне енергије, која би се испоручивала у 

електродистрибутивну мрежу. 

1.1.1.1. Зона ограничене изградње заштитни појас 110 kV далековода 

У зони заштитног појаса 110 kV (ДВ 1173), која обухвата 25,0 m од крајњих фазних 

проводника далековода са обе стране вода, у складу са Законом о енергетици, не могу се 

градити објекти, изводити други радови, нити садити дрвеће и друго растиње супротно 

закону, техничким и другим прописима. 

У случају градње у близини или испод далековода, потребно је прибавити сагласност ЈП 

„Електромреже Србије”, у складу са издатим условима број: 0-1-2-179/1 од 21.09.2015. 

године. Власници и носиоци права на непокретности које се налазе у заштитном појасу, 

испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње 

којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности 

енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта. 

 

1.2. ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА ИЗВАН ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

КОМПЛЕКСА РАДНЕ ЗОНЕ 

1.2.1. Зона државног пута 

Државни пут II А реда бр. 112, представља основни саобраћајни капацитет међунасељског 

повезивања и повезивања привредно значајних садржаја у суседним општинама. Пружа се 

у правцу запад-исток, тангирајући са северне стране подручје у обухвату Плана. Државни 

пут је, на овој деоници, повезан са радном зоном преко постојећег саобраћајног 

прикључка на км 68+652. 

Приступ комплексу ће бити омогућен формирањем приступне саобраћајнице, чија је 

основна функција да обезбеди адекватно саобраћајно прикључење на постојећу 

саобраћајницу која је прикључена на државни пут. Увођењем коридора приступне 

саобраћајнице обезбеђује се адекватан саобраћајни приступ парцели фарме, као и 

могућност изградње планираних интерних саобраћајних површина у оквиру комплекса 

фарме. Зона приступне саобраћајнице обухвата површину намењену постављању 

саобраћајне инфраструктуре. 

1.3. БИЛАНС ПОВРШИНА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА 

У Табели бр. 1. дата је подела површина по целинама и зонама, са приказом површина које 

оквирно заузимају (графичко очитавање). 

Табела бр. 1. - Биланс површина по целинама и зонама 

Намена површина по целинама и зонама 

Површина % 

ha а m2 

1. Функционална целина комплекса радне зоне 03 06 22 83,98 

- зона комплекса фарме 03 06 22 

2. Функционална целина изван функционалне 

целине комплекса радне зоне 

- 58 43 16,02 

- зона државног пута - 58 43 

Укупна површина у обухвату Плана 03 64 65 100,00 
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2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 

2.1. КОМПЛЕКС ФАРМЕ 

Планирани комплекс фарме са биогасним постројњем, намењује се пољопривредним и 

енергетским делатностима. У оквиру радне зоне могућа је изградња најразличитијих 

производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно комплекса који у 

погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног процеса, не 

могу бити лоциране у насељу. 

У оквиру предметне грађевинске парцеле организована је функционална целина комплекса 

фарме, уз пратеће инфраструктурне објекте и омогућен прилаз са постојеће површине 

државног пута. Предметни простор је намењен изградњи комплекса фарме товљеника, 

објеката за прозводњу биогаса од течног стајњака који настаје у процесу узгоја товљеника, 

пратећих садржаја и других објеката у функцији фарме и биогасног постројења, у 

зависности од одабране технологије. 

Детаљна намена површина и објеката комплекса фарме 

Објекти комплекса фарме: 

1. Административни објекат са канцеларијама и пратећим просторијама; 

2. Објекти за смештај товљеника; 

3. Објекат за складиштење механизације; 

4. Подно складиште житарица; 

5. Биогасно постројење, које обухвата: 

5.1. Резервоар течног стајњака (простор у које се осока/стајњак складишти пре 

уласка у ферментор/дигестор), 

5.2. Ферментор (резервоар у коме се одвија главни процес издвајања биогаса у 

средини без присуства кисеоника, обично је покривен двослојном 

гаснонепропусном и механичком мембраном), 

5.3. Кондензациони блок (има улогу у извлачењу влаге из гаса), 

5.4. Технички модул (контејнерски објекат са CHP јединицом, одговарајућим 

инсталацијама и контролном собом), 

5.5. Бакља (има улогу да сагори евентуални вишак произведеног гаса), 

5.6. Сепаратор (уређај који служи за раздвајање чврсте и течне компоненте из 

постферменторске масе, након изласка из ферментора); 

6. Лагуна (бетонска или земљана) за одлагање течне компоненте; 

7. Простор за одлагање чврсте компоненте (бетонски плато); 

8. Портирска кућица на улазу у комплекс; 

9. Трафо станица 20/0.4 kV/kV; 

10.Ограда са капијом за пешачки улаз и капијама за колске улазе („прљави” и „чисти” 

пут); 

11.Дезинфекционе баријере (пешачка и колска); 

12.Колска вага; 

13.Простор за одлагање смећа. 

Површине комплекса фарме: 

1. Колско-манипулативне површине; 

2. Пешачке површине; 

3. Уређене зелене површине. 

Постројење за биогас планирано је као вид третмана свињске осоке/стајњака и прозводњу 

електричне енергије, која би се испоручивала у електродистрибутивну мрежу. Планирани 

капацитет биогас постројења/енергане је максимално 190 kW. 

Биогас настаје микробиолошким процесом у анаеробним условима, разградњом органске 

материје, где као продукт настаје биогас. Биогас је мешавина гасова, а у његов састав 

улазе: метан, угљен-диоксид, водена пара, кисеоник, азот, амонијак, водоник __________и водоник- 
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сулфат. 

Поред административног објекта, потребно је предвидети: објекте за смештај товљеника 

објекат за складиштење механизације, подно складиште житарица, биогасно постројење, 

простор за одлагање течне компоненте, простор за одлагање чврсте компоненте, 

портирницу и по потреби друге објекте у функцији фарме и биогасног постројења, у 

зависности од одабране технологије. 

У објектима за смештај товљеника, планирана је само једна од фаза узгоја животиња, 

само тов животиња (свиња). На фарми се врши тов животиња од 25 kg. Капацитет фарме је 

око 1520 товљеника у турнусу, укупна годишња производња око 4730 товљеника. 

Предвиђена је фазна изградња објеката и могућност проширења фарме изградњом још 

једног објекта за узгој товљеника. 

У зависности од тога да ли се користи простирка, разликује се течна и чврста осока. Осока 

која настаје у објекту за смештај животиња је течна и привремено се складишти у 

резервоару течног стајњака. Предвиђена запремина резервоара треба да омогући 

прикупљање недељне количине осоке. 

Из резервоара течног стајњака се комплетна количина свињске осоке (стајњака) путем 

подземних канала и одговарајућих пумпи дистрибуира у ферментор. Приликом 

дистрибуције подземним каналима, осока није изложена атмосферским утицајима, нити се 

испушта у локалне водотокове или земљиште. 

Ферментори представљају херметички затворене резервоаре у којима се врши процес 

анаеробне ферментације. У процесу производње биогаса неопходно је загревање 

ферментора ради одржавања константне температуре. Супстрат у ферментору се 

константно меша, при чему се подижу мехурићи произведеног биогаса. 

Биогас се издваја изнад супстрата у ферментору и одводи даље у кондензациони блок, где 

се кондензује. У случају када произведена количина гаса превазилази капацитет 

ферментора, вишак гаса мора да се збрине на безопасан начин. То се врши применом 

бакље, којом се сагорева метан и добија угљен-диоксид. 

Кондензовани гас из кондензационог блока се транспортује у технички модул, који 

производи електричну енергију од датог гаса. 

Преостали супстрат из ферментора се транспортује даље у сепаратор. У сепаратору се 

раздвајају течна и чврста компонента, која се даље транспортују на одговарајући простор 

за одлагање (лагуна и бетонски плато). 

Лагуна може бити бетонска или земљана и користи се за одлагање течне компоненте. 

Остаци прераде стајњака (течна компонента) су прошли термичку обраду, због чега се 

сматрају нуспроизводима, а не стајским ђубривом. Лагуна мора да задовољи капацитет 

складиштења око пола године. Течна компонента може да на се користи на обрадивим 

површинама као квалитетно органско ђубриво. 

За одлагање чврсте компоненте се користи бетонски плато. На тај начин је предвиђено 

одлагање целокупног постферменторског остатка (течне и чврсте компоненте). 

Цео комплекс је ограђен оградом и под надзором портира. Унутрашње саобраћајнице 

омогућавају кружни ток саобраћаја (такозвани „чисти” и „прљави” путеви). Путеви који се 

користе за довоз довоз животиња, хране и опреме се не укрштају са путевима који се 

користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. 

Фарма са више од 100 условних грла папкара, поред одвојеног колског и пешачког улаза, 

мора да има: просторију за администрацију, просторију за ветеринарску службу, гардеробу, 

санитарни чвор, просторију за одмор и исхрану радника, просторију за смештај 

дезинфекционих средстава, просторију за смештај опреме и прибора. 

2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 

У Табели бр. 2. дата је подела површина по намени, са приказом површина које оквирно 

заузимају (графичко очитавање). 

Табела бр. 2. - Биланс површина по намени површина и објеката 



   28.03.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 13                        страна 13 

 

Намена површина 

Површина % 

ha а m2 

1. Површине у комплексу радне зоне 03 06 22 84,00 

- објекти комплекса фарме 00 50 74 13,95 

- интерне саобраћајне површине 00 71 13 19,50 

- озелењене површине 1 83 77 50,40 

- трафо станица 00 00 57 0,15 

2. Површине ван комплекса радне зоне - 58 43 16,00 

- Д.П. IIA реда бр. 112 00 11 85 3,25 

- приступна саобраћајница са пешачким стазама 00 12 07 3,30 

- постојећи саобраћајни прикључак на Д.П. 00 1 79 0,50 

- озелењене површине 00 32 70 8,95 

Укупна површина у обухвату Плана 03 64 65 100,00 

Напомена: Ситуациони план са планираним распоредом и габаритима објеката је једно од 

могућих решења функционалне организације простора, која ће се финално дефинисанти 

пројектно-техничком документацијом. 

 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно 

изградња од општег интереса. 

Планирана површина јавне намене је приступна саобраћајница. Постојеће површине јавне 

намене у обухвату Плана су површине државног пута. 

У Табели бр. 3. дат је табеларни преглед јавних површина. 

Табела бр. 3. - Списак постојећих катастарских парцела којим се дефинише јавна 

површина 

Намена 

катастарске парцеле 

целе делови 

државни пут II A реда, бр. 112 10747/1 - 

приступна саобраћајница - 10746/1 

прикључак на Д.П. - 10746/1 

4. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

Планом регулације је дефинисана површина јавне намене и то су саобраћајне површине у 

коридору државног пута. Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама 

(од 1 до 4). 

Табела бр. 2. - Списак постојећих међних тачака 

Бр. тачке 

1 

2 

3 

4 

Y 

7 425 582.04 

7 425 640.49 

7 425 650.13 

7 425 702.96 

X 



   28.03.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 13                        страна 14 

 

5 025 760.82 

5 025 703.49 

5 025 694.04 

5 025 642.22 

Грађевинске линије 

Основне грађевинске линије удаљене су 5 m и 10 m од регулационе линије (графички 

прилог бр. 6). 

 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 

За израду генералног нивелационог приказа коришћена је следећа документација: 

дигитални катастарски план у размери Р=1:1000. 

Генералним нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 

- кота нивелете приступне саобраћајнице, која се прикључује на постојећи саобраћајни 

прикључак и стационажа постојећег прикључка. 

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне 

нивелманске мреже. 

4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

4.3.1. Правила парцелације и препарцелације површина јавне намене 

Планом је одређена регулациона линија, као линија разграничења површине јавне намене 

и површине остале намене. Регулациона линија се пружа дуж постојеће границе парцеле 

10746/1 (парцела државног пута). 

Планом није предвиђена деоба или укрупњавањем постојећих парцела јавне намене. 

4.3.2. Правила препарцелације и препарцелације површина остале намене 

Парцелација и препарцелација катастарских парцела на површинама за остале намене 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. 

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

паралелограма или трапеза. Грађевинска парцела мора имати директан приступ на јавну 

површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину. 

 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

5.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Комплекс фарме се налази у подручју у коме нема заштићених природних добара или оних 

која су предвиђена за заштиту. Услови заштите природе се односе на заштиту биодиверзитета 

на простору обухвата Плана. 

За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно __________је следеће: 

• зелене површине повезати у целовит систем, уз одговарајућу разноврсност врста и 

физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 

• у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише 

прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

• на храници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте дрвећа и 

жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних 

култура или воћњака: Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Acer negundo и сл.; 

• избегавати коришћење инвазивних (агресивних алохтоних) врста, као што су: 

циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво 

(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 

occidentalis), (Elaeagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 

pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), 

петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска 
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фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), сибирски брест (Ulmus pumila). Багрем 

(Robinia pseudoacacia) се агресивно понаша, тако да садња ове врсте треба да се 

ограничава на просторе који се редовно негују. 

5.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

Према евиденцији Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Петроварадину, 

као и на основу археолошког рекогносцирања терена, констатовано је да се на површини 

предметне парцеле налазе врло малобројни археолошки налази. 

Изградња комплекса фарме товљеника са биогасним постројењем и пратећим садржајима, 

може се изводити према следећим условима: 

• Приликом земљаних радова на изградњи неопходно је спроводити археолошку 

контролу ових радова, што подразумева обавезу инвеститора да пре почетка радова 

обавести Покрајински завод за заштиту споменика културе о почетку радова, да би 

стручна служба Покрајинског завода спровела археолошку контролу истих; 

• У случају да се приликом земљаних радова на изградњи предметних објеката 

открију непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да 

заустави радове и предузме мере заштите према посебним условима које ће издати 

Покрајински завод за заштиту споменика културе и омогући стручној служби да 

обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним 

непокретним и покретним културним добрима; 

• Инвеститор је дужан да обезбеди средства за архолошки надзор, истраживање, 

заштиту, чување, публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту у 

случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на површинама где се 

налазе археолошки локалитети и добра под претходном заштитом. 

 

6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

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 објектима, ради смањења текућих трошкова. Енергетски ефикасна 

градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и конфоран боравак у 

објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. 

Енергетски ефикасна градња постиже се: 

• изградњом пешачких стаза за потребе обезбеђење интерног комуницирања и 

смањења коришћења моторних возила; 

• подизањем зеленила у коридорима саобраћајница смањује се загревања тла и 

ствара се природни амбијент за кретање; 

• пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, 

изложености сунцу и утицају суседних објеката; 

• сопственом производњом енергије и другим факторима; 

• изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих 

извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије - сунца, 

ветра, воде, земљине топлоте и биомасе), и изградњом даљинских или 

централизованих система грејања и хлађења. 

Енергетски ефикасна изградња објеката обухвата следеће мере: 

• реализација пасивних соларних сиситема: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној 

страни света), заштита од сунца, природна вентилација; 

• примену адекватног омотача зграде (топлотна изолација: зидова, кровова и подних 

површина; замена/санација прозора, ваздушна заптивност/непропустљивост и 

друге мере); 

• коришћење савремених система грејања и припреме санитарне топле воде; 

• коришћење система за климатизацију (унутрашња клима), који утиче на 
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енергетске потребе тј, (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); 

• примену адекватног унутрашњег осветљења (коришћење савремених сијалица и 

светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености), уз ефикасно 

коришћење дневног светла. 

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекат не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 

намеравано коришћење објеката. 

 

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине на подручју обухваћеном 

Планом уочен одређени релативно мали степен деградације природних ресурса, као 

последице кумулативног дејства низа природних и антропогених фактора, Планом су 

предвиђене мере и активности у циљу санације постојећег стања и даљег развоја у складу 

са основним принципима одрживог развоја. 

Концепт заштите животне средине у Плану предвиђа читав низ мера и услова заштите 

животне средине које имају како превентивни тако и санациони карактер. Услови заштите 

природе су прописани у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, 

бр. 36/09) и Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 

36/09). У свему поступати у складу са мерама заштите природе, на начин да се избегну или 

сведу на најмању меру угрожавања или оштећења природе. 

7.1. ЗАШТИТА ВОДА 

Планом је предвиђено да се канализациони систем на подручју обухвата Плана развија као 

сепаратни (посебно се прихватају условно чисте атмосферске, а посебно санитарно- 

фекалне воде). Зауљене атмосферске отпадне воде треба да буду адекватно прикупљене и 

пречишћене (коришћењем таложника и сепаратора уља и масти). 

Радни комплекси који испуштањем штетних материја могу угрозити воду, морају вршити 

претходно пречишћавање кроз предтретман, а затим вршити евакуацију отпадних вода на 

заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом, пре упуштања 

у реципијент. 

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са Планом за заштиту вода од 

загађивања. Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за 

спречавање или ограничавање уношења у воде опасних и штетних материја, мере за 

спречавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима то може 

утицати на погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин 

спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања, организације које су 

дужне спроводити поједине мере, рокови за смањење загађивања воде, као и одговорности 

и овлашћења у вези са спровођењем заштите. 

У циљу заштите вода забрањено је: 

• уношење опасних и штетих материја које доводе до прекорачења прописаних 

вредности; 

• уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати 

замуљивање, заслањивање воде и таложење наноса; 

• испуштање отпадних вода у јавну канализацију (које садрже опасне и штетне 

материје изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност 

пречишћавања вода из канализације или које могу оштетити канализацију и 

постројење за пречишћавање вода); 

• коришћење напуштених бунара као септичких јама. 
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7.2. ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ЗЕМЉИШТА 

У складу са условима заштите природе, потребно је: 

• Обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних процеса на основу 

прописаних граничних вредности емисије загађујућих материја за ппостројења која 

користе гасовита горива, сагласно Уредби о граничним вредностима емисија 

загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11). У складу 

са захтевима Уредбе, редуковати концентрацију емитованих гасова који изазивају 

ефекат стаклене баште на дозвољен ниво. 

• Грађевинско-техничким решењима при изградњи комплекса фарме обезбедити 

спречавање/смањење загађивања ваздуха коришћењем чистијих технологија којима 

се спречава или смањује емисија метана (CH4) и других гасова са ефектом стаклене 

башт (његовом употребом као секундарне сировине), сагласно Члану 50. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/10 и 10/13). За потребе коришћења 

органског отпада као секундарне сировине, управљање отпадом вршити сагласно 

одредбама Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења 

и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије. 

• За одлагање чврстог отпада који нема својство опасних материја користити 

контејнере који обезбеђују изолацију отпадних материја од околних простора. 

Мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је 

транспортовати, депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере 

заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје; У 

случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља), загађени слој 

земљишта се мора одклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити 

само на, за тусврху, предвиђеној депонији. Након санације, извршити 

рекултивацију девастираног терена. 

• Објекат за одлагање и збрињавање стајског ђубрива мора бити смештен, односо 

изграђен на начин којим се спречава емисија загађујућих материја, као и ширење 

узрочника заразних болести животиња и људи, укључујући њихово лоцирање у 

односу на стамбене објекте супротно од смера кретања доминантних ветрова са 

минималном удаљеношћу 50 метара од објекта за чување животиња, сагласно 

захтевима Члана 11. Правилника о ветеринарско-санитарним условима објеката за 

узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића („Службени гласник РС”, бр. 

81/06). 

• Обезбедити адекватно сакупљање и складиштење осоке из сточарских објеката и 

течног садржаја из објеката за складиштење стајњака у водонепропусне јаме за 

осоку. Објекат за складиштење стајског ђубрива, такође, мора бити саграђен од 

непропусног материјала. 

• Извођач радова је обавезан да, уколико у току радова пронађе геолошка или 

палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну 

вредност, иста пријави надлежном Министарству као и да предузме све мере 

заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 

7.3. ЗАШТИТА ОД БУКЕ 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом 

о заштити од буке у животној средини. Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 

буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 75/10) прописани су индикатори 

буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. 

Према потреби (услед одвијања саобраћајних активности и евентуалне употребе радних 
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машина), надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 

подзаконским актима. 

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

При уређењу простора и изградњи објеката водити рачуна о смањењу повредивости, а 

повећању отпорности у ванредним условима, што се постиже кроз стриктно поштовање 

урбанистичких и других услова и норматива. Подручје обухваћено Планом може бити 

угрожено од: геолошких појава (земљотрес), поплава-површинских вода, пожара, 

метеоролошких __________појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине 

(киша, град, снег), техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања. 

Заштита од геолошких појава (земљотрес) обезбеђује се: 

• прорачуном на отпорност за земљотрес јачине минимално 7° МЦС за све објекте; 

• поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би се 

обезбедили слободни пролази у случају зарушавања. 

Заштита од поплава-површинских вода обезбеђује се: 

• поштовањем задатих параметара и важећих прописа при градњи хидротехничких 

објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.); 

• изградњом атмосферске канализационе мреже у коридорима саобраћајница. 

Заштита од пожара обезбеђује се: 

• придржавањем одредби Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 

111/09 и 20/15), Уредбе о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије 

угрожености од пожара („Службени гласник РС”, бр. 76/10) и свим осталим 

законским актима који се непосредно односе на ову област; 

• обезбеђивањем потребног капацитета насељске водоводне мреже тј. обезбеђивањем 

проточног капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара (у складу са 

Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, 

„Службени лист СФРЈ”, бр. 30/91); 

• придржавањем одредби Правилника о техничким нормативима за приступне 

путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 

повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, бр. 8/95); 

• градњом саобраћајница према датим условима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и носивости), за несметан пролаз ватрогасних возила 

и њихово маневрисање за време гашења пожара (Правилник о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила 

у близини објеката повећаног ризика од пожара, „Службени лист СРЈ”, бр. 8/95); 

• поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

• поштовањем прописа при градњи објеката (удаљеност између објеката различите 

намене, услови складиштења лако запаљивих течности/гасова/експлозивних 

материја, противпожарни пролази); 

• при изградњи објеката високоградње, поштовањем растојања између њих којим се 

спречава ширење пожара (у складу са важећим законским прописима); 

• објекте градити од негоривих материјала (опека, бетон и сл.), са конструкцијом 

објеката прописне сеизмичке отпорности, са елементима конструкције одређеног 

степена ватроотпорности који одговара пожарном оптерећењу. 

Заштита од метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, 

атмосферске падавине (киша, град, снег) обезбеђује се: 

• уградњом громобранске инсталације у складу са законском регулативом; 

• заштиту од олујних ветрова обезбедити подизањем високог зеленила у складу са 

условима из Плана; 

• заштиту од града обезбеђује противградна станица са које се током сезоне одбране 
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од града испаљују противградне ракете које спадају у 1. категорију експлозивних 

материја. 

Заштита од техничко-технолошких несрећа/акцидената обезбеђује се: 

• предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце која је штетна или 

разарајућа по тло или његове особине; 

• паркирање грађевинских машина дозвољено само на уређеним местима, уз 

предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним 

дериватима; 

• редовно одржавати хигијену простора, а прилазе одржавати чистим и незакрченим; 

• разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у 

зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем 

на за то уређеним депонијама. 

Мере уређења и припреме територије за потребе одбране земље, односно мере 

заштите и спасавања људи, културних и материјалних добара обезбеђује се: 

• За подручје обухвата Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање 

потребама одбране земље, коју прописују надлежни органи; 

• У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 

92/11 и 93/12), чл. 60. и чл. 62, ради заштите од елементарних непогода и других 

несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и 

дужности, дужна су да обезбеде да се запослени склоне у склоништа, заклоне или 

друге објекте погодне за заштиту. Као други заштитни објекти (код изградње нових 

објеката) користе се просторије прилагођене за склањање људи и материјалних 

добара; 

• Заштита од пожара обезбедиће се поштовањем задатих регулационих и 

грађевинских линија, поштовањем прописа при пројектовању и градњи објекта, 

градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, 

минимални радијуси кривина и сл.), одговарајућим капацитетима водоводне мреже, 

тј. обезбеђивањем проточног капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара и 

др. 

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина), као 

и других објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са 

инвалидитетом. 

Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, 

грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу 

којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне 

карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење 

услуга, боравак и рад. 

При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких 

површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других 

објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи приступачности за 

све потенцијалне кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службеном гласнику РС”, 

бр. 22/15). 

10. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску 
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комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице, електроенергетску, дистрибутивну 

гасоводну и електронску комуникациону мрежу. Планирани прикључци на јавну 

комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, 

надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 

Да би надлежни орган издао локацијске услове за парцеле у обухвату Плана које су 

предвиђене за изградњу, неопходно је да имају директан приступ јавној саобраћајној 

површини, као и могућност прикључења на постојећу инфраструктуру. 

 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа: 

• Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 

7° МЦС скале; 

• Приликом земљаних радова на изградњи потребно је благовремено обавестити 

Покрајински завод о датуму почетка радова, ради спровођења археолошке контроле ових 

радова. У случају да се приликом земљаних радова на изградњи предметних 

објеката открију непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у 

обавези да заустави радове и предузме мере заштите према посебним условима које 

ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и омогући стручној 

служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини са 

откривеним непокретним и покретним културним добрима; 

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 

135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС); 

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 

или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство 

природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту 

природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 

овлашћеног лица; 

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); 

• Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и 

градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама (лица са посебним 

потребама у простору) омогуће несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 

истарим особама („Службени гласник РС”, бр. 22/15); 

• Објекат високоградње у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, 

изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска 

својства, у складу са Правилником о енергетскoj ефикасности зграда („Службени 

гласник РС”, бр. 61/11), 

 

2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ КОМПЛЕКСА 

ФАРМЕ 

Овим Планом дају се претежне делатности које се дозвољавају, односно не дозвољавају, у 

складу са Законом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, бр. 104/09) и 

Уредбом о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, бр. 54/10). 

Делатности које се могу дозволити у овој зони су из сектора (подсектора): 

• Пољопривреда, шумарство и рибарство (Сектор (А) пољопривреде, шумарства и 

рибарства обухвата коришћење биљних и животињских ресурса, укључујући гајење 



   28.03.2016.               Службени лист општине Жабаљ                 број 13                        страна 21 

 

усева и засада, узгој и размножавање животиња, искоришћавање шума и гајење 

осталих биљака, животиња и производа животињског порекла на пољопривредним 

газдинствима или на њиховом природном станишту. Област пољопривредне 

производње, лов и пратеће услужне делатности обухвата две основне делатности: 

гајење усева и засада и узгој животиња. Посебна грана (01.4) обухвата узгој 

животиња, а група (01.46) узгој свиња). 

• Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања 

отпада и сличне активности (Сектор (Е) снабдевања водом; управљања отпадним 

водама, контролисања процеса уклањања отпада и сл, обухвата активности у вези 

са процесом уклањања разних форми отпада, А група (38.21) - Третман и одлагање 

отпада који није опасан, обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и 

неопасног отпада који није чврст: рад депонија неопасног отпада, одлагање 

(збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим 

методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, 

компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу, 

третман органског отпада за одлагање). 

При организацији парцеле и пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби 

техничких прописа и услова који регулишу конкретну област. Сви објекти намењени 

држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према нормативима и 

стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња, уз примену 

санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других 

услова. Обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-техничке услове 

за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и прописима, применом 

савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и функционалном 

организацијом простора и објеката и увођењем свих потребних инсталација. 

а) Врста и намена објекта 

У оквиру грађевинске парцеле, у зависности од величине парцеле и врсте делатности која 

се обавља, на парцели је дозвољена изградња следећих објеката: 

_ Намена: 

• главни објекат: пословни (административни објекат бр. 1), производни, 

складишни објекат, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, 

пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно- 

производно-складишни објекат; 

• економски објекти: објекти за узгој товљеника (објекат бр. 2), објекат за складиштење 

осоке - резервоар течног стајњака (објекат бр. 5.1), објекат за складиштење течне 

компоненте - лагуна (објекат бр. 6), објекат за складиштење чврсте компоненте - 

бетонски плато (објекат бр. 7), објекти за складиштење сточне хране - подно 

складиште житарица (објекат бр. 4), објекти за складиштење пољопривредне 

механизације, возила и друге опреме (објекат бр. 3) и остали пратећи објекти. 

• помоћни објекти: портирница (објекат бр. 8), типска трансформаторска станица 

(објекат бр. 9), колска вага, бунар, водонепропусна септичка јама (као прелазно 

решење до изградње насељске канализационе мреже), ограда, и сл. 

• инфраструктурни објекти: објекти биогасног постројења – ферментор (објекат бр. 

5.2), кондензациони блок (објекат бр. 5.3), технички модул биогасног постројења 

(објекат бр. 5.4), бакља (објекат бр. 5.5), сепаратор (објекат бр. 5.6). 

_ Врста: објекти се граде у зависности од одвијања производног и прописаних 

услова заштите, као слободностојећи, у низу и др. 

_ Дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта, односно стамбене јединице 

у оквиру пословног објекта. 

_ Дозвољена је фазна изградња објеката. Услов за фазну реализацију је пројектовање 

независних технолошких или функционалних целина које представљају целину са 
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аспекта независног одвијања функције објекта, извођење свих инфраструктурних 

прикључака који су неопходни за одвијање тих функционалних процеса, 

преузимање свих мера заштите објекта и постројења који су прописани планом и 

законском регулативом због безбедног функционисања технолошке целине чије је 

извођење предвиђено фазно. 

Објекти комплекса фарме са биогасним постројењем: 

1. Административни објекат са канцеларијама и пратећим просторијама; 

2. Објекти за смештај товљеника; 

3. Објекат за складиштење механизације; 

4. Подно складиште житарица; 

5. Биогасно постројење, које обухвата: 

5.1. Резервоар течног стајњака (простор у које се осока/стајњак складишти пре 

уласка у ферментор/дигестор), 

5.2. Ферментор (резервоар у коме се одвија главни процес издвајања биогаса у 

средини без присуства кисеоника, обично је покривен двослојном 

гаснонепропусном и механичком мембраном), 

5.3. Кондензациони блок (има улогу у извлачењу влаге из гаса), 

5.4. Технички модул (контејнерски __________објекат са CHP јединицом, одговарајућим 

инсталацијама и контролном собом), 

5.5. Бакља (има улогу да сагори евентуални вишак произведеног гаса), 

5.6. Сепаратор (уређај који служи за раздвајање чврсте и течне компоненте из 

постферменторске масе, након изласка из ферментора); 

6. Лагуна (бетонска или земљана) за одлагање течне компоненте; 

7. Простор за одлагање чврсте компоненте (бетонски плато); 

8. Портирска кућица на улазу у комплекс; 

9. Трафо станица 20/0.4 kV/kV; 

 

б) Услови за образовање грађевинске парцеле 

Величина грађевинске парцеле намењене изградњи радног комплекса мора бити довољна 

да прими све садржаје који су условљени производним процесом, као и пратеће садржаје, 

уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости или индекса изграђености грађевинске 

парцеле. Ако су ови услови задовољени дозвољено је превођење постојеће катастарске 

парцеле у грађевинску парцелу. 

Код нове парцелације и препарцелације минимална површина грађевинске парцеле је 

600,0 m2, са ширином уличног фронта од минимално 20,0 m. 

в) Положај објеката на парцели 

Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским 

линијама. 

У односу на регулациону линију коридора државног пута грађевинску линију удаљити за 

мин. 5,0 m. 

Према околном пољопривредном земљишту грађевинску линију одмаћи за мин. 5 m, 

односно 10,0 m за економске објекте, а према условима из графичког прилога бр. 6. 

г) Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле, 

слободне зелене површине 

Максимално дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под објектима + 

саобраћајне површине) је 70 %. 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 2,1. 

Минимални проценат уређених слободних површина на парцели је 30 %. 

д) Дозвољена спратност или висина објеката 

У зависности од технолошких захтева и намене објеката произилази и њихова спратност. 

Објекти су спратности: 
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• пословни: П, П+1, П+1+Пк; 

• производни: П, П+1; 

• складишни: П, П+Пк; 

• помоћни: П; 

• економски: П; 

• инфраструктурни: П; 

• породични стамбени (стамбена јединица у оквиру пословног објекта): П. 

Дозвољена је изградња и подземних етажа, ако за то не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

 

ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

Објекте градити у складу са захтевима технолошког процеса, уз испуњење услова 

противпожарне заштите. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у оквиру парцеле). 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. Међусобни размак може 

бити и мањи од дозвољеног ако су задовољени услови заштите (противпожарне, 

санитарне, еколошке и др.). 

Изградња објеката у низу у оквиру парцеле (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за 

ширину дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и 

ако су задовољени услови противпожарне заштите. 

Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објеката мора бити смештен, 

односно изграђен тако да се спречи загађивање околине, насупрот правцу главних ветрова 

и мора да буде удаљен минимално 50,0 m од објеката за животиње. 

Међусобно растојање објеката у којима бораве људи у односу на објекте за држање стоке 

износи минимално 20,00 m. 

Међусобна растојања објеката биогасног постројења (ферментор, кондензациони блок, 

технички модул биогасног постројења, бакља, сепаратор) дефинисати у складу са 

технолошким процесом. 

е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели се могу градити и други објекти у функцији основне намене 

грађевинске парцеле, до дозвољеног максималног индекса заузетости, односно 

изграђености. 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних, 

економских и инфраструктурних објеката. Као главни објекат је предвиђен пословни 

(административни објекат), док су економски објекти сви објекти за: узгој товљеника, 

складиштење осоке (резервоар течног стајњака), складиштење течне компоненте (лагуна), 

складиштење чврсте компоненте (бетонски плато), складиштење сточне хране, 

пољопривредне механизације, возила и друге опреме, и сл. Помоћни објекти су: 

портирница, колска вага, бунар, водонепропусна септичка јама (као прелазно решење до 

изградње насељске канализационе мреже), ограда, типска трансформаторска станица и сл. 

Инфраструктурни објекти су објекти биогасног постројења (ферментор, кондензациони блок, 

технички модул биогасног постројења, бакља, сепаратор). 

Комплекс оградити оградом, ради спречавања неконтролисаног уласка људи и животиња. 

Дозвољено је ограђивање радног комплекса транспарентном или комбинованом оградом 

максималне висине h=2,2 m. 

Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно 

комбинација зидане и транспарентне ограде. Бочни и задњи део ограде може да се 

ограђује транспарентном оградом, комбинацијом зидане и транспарентне ограде и 

зиданом оградом до висине максимално 1,8 m. 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
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Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

За фарма са више од 100 условних грла копитара и папкара предвидети одвојен колски и 

пешачки улаз. На колском и пешачком улазу морају бити изграђене дезинфекционе 

баријере. 

Дозвољена је изградња: 

• водомерног шахта на мин. 1,0 m од регулационе линије, 

• водонепропусних септичких јама, на мин. 3,0 m од објеката и границе парцеле, а 

према условима надлежног комуналног предузећа. 

Трафостаницу градити као слободностојећи објекат. Минимална удаљеност трафостанице 

од објеката високоградње износи 3,0 m. Потребно је обезбедити слободан простор 

димензија 9,1 m x 6,3 m, за изградњу зидане или монтажно-бетонске трафостанице. 

ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски прилаз ширине минимално 3,5 m 

и пешачки прилаз ширине минимално 1,0 m. Обезбедити противпожарни пут око објеката, 

ширине минимално 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно 

кретање возила. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m. 

Обезбедити контролисан улаз у комплекс (под надзором), уз евиденицију о уласка и 

изласка људи, животиња и возила из круга фарме. 

За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој грађевинској 

парцели, изван површине јавног пута. Број потребних паркинг места се одређује на основу 

намене и врсте делатности, а мин. по једно паркинг или гаражно место на 200 m² корисног 

простора. 

Гараже се могу планирати као самостални објекти, подземно или надземно, или у објекту 

друге намене, у приземној или подземној етажи. Гараже градити у складу са Правилником 

о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 

(„Службени лист СЦГ”, бр. 31/05). 

 

з) Заштита суседних објеката 

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно 

регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је 

хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску 

линију. 

Изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се нарушити 

ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних 

површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. 

и) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 

традиционалан или савременији начин, као зидани или монтажни објекат. 

Кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни. Раван кров се 

дозвољава само у случајевима када то захтева технолошки процес. Кровна конструкција 

може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са 

нагибом крова. 

Фасаде објекта по жељи инвеститора, малтерисане, од фасадне опеке, камена, панела и сл. 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

ј) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 

безбедоносне и друге услове 
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Изградња објеката, извођење радова, односно обављање пољопривредне и енергетске 

делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање 

или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата 

мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 

На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за 

комунални отпад, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Бетонирани 

простор за контејнере на парцели лоцирати тако да се омогући лак приступ комуналне 

службе, а у складу са условима заштите животне средине. 

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се 

прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње 

насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних 

септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 m од објеката и границе 

парцеле. 

 

Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску 

канализацију пречистити на сепаратору уља и масти. 

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се 

упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице. 

Радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса, 

одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне услове и 

услове заштите животне средине. 

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима, 

Правилницима и Нормативима, који регулишу конкретну област. При пројектовању и 

извођењу радова на објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност 

функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 

обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. При пројектовању и изградњи објеката, 

обавезно поштоватои одредбе Правилника о ветеринарско-санитарним условима објеката 

за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића („Службени лист РС”, број 81/06) 

При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати 

и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење 

интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће 

прописе за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, громобран, електричну 

мрежу, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. У објектима и 

просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал морају се 

обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Заштиту од 

пожара спровести и дефинисањем зона опасности од пожара. 

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и 

прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, бр. 

22/15). 

На свакој грађевинској парцели обезбедити мин. 30% зелених површина, које треба 

одговарајуће хортикултурно уредити. Око објеката и уз унутрашњу границу комплекса, 

која се наслања на пољопривредно земљиште, формирати травни покривач. Изабрати 

дендролошке врсте које одговарају станишним условима, уз обавезну употребу аутохтоне 

вегетације. 

Декоративне врсте дрвећа и шибља које је прилагођено условима средине, применити око 

пословних објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, у складу са просторним 

могућностима. Све зелене површине радних комплекса затравити. 
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Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од 

одређених инсталација: 

Дрвеће Шибље 

Водовода 1,5 m 

Канализације 1,5 m 

Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m 

ЕК мреже 1,0 m 

Гасовода 1,5 m 

Дрвеће садити на удаљености мин. 2,0 m од банкине коловоза, а мин. 4,5 m - 7,0 m од 

објеката. 

3. ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ 

ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

На простору у обухвату плана нема изграђених објеката, осим високонапонских 

далековода 110 kV напона, у систему преносног система електричне енергије. У 

постојећим коридорима далековода могу се по потреби због интервенције у случају квара 

или ревитализације, вршити санације, адаптације и реконструкције постојећих далековода. 

 

4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА (САДРЖАЈА) НА МРЕЖУ 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 

У складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 

105/2013) и уредбом о измени Уребде о категоризацији државних оутева („Службени 

гласник РС”, бр. 119/12013), у оквиру Плана се налази: 

• Државни пут II А реда број 112, Бачко Ново Село-Бач-Ратково-Деспотово-Сириг- 

Темерин-Жабаљ. 

Предметна локација се налази дуж државног пута II А реда, број 112, а комплекс фарме ће 

се саобраћајно повезати на постојећем прикључку који се налази на км 68+652. 

Поред примене предметне законске и подзаконске регулативе приликом реализације 

изградње / реконструкције потребно је применити следеће услове и смернице: 

• Планирана решења израдити у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), планским документом вишег 

реда, као и Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

88/2010); 

• Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње, на 

основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима („Службени гласник”, број 

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), тако да први садржај објеката високоградње 

мора бити удаљен минимално 10,00 m од ивице попречног профила државног пута 

другог реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 

предметним државним путним правцима; 

• Адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање 

са системом одводњавања предметних државних путева; 

• У складу са чланом 31. Закона о јавним путевима („Службени гласник”, број 

101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу 

се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност 

саобраћаја; 

• Предвидети решења заштите постојећих и нових инсталација; 

• Приликом планирања инсталација водити рачуна да се у заштитном појасу јавног 
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пута, на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник”, 

број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), може градити односно постављати 

водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и 

телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл. По претходно 

прибаљеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 

услове; 

 

4.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 

Изградњу саобраћајне инфраструктуре вршити уз поштовање одредби: 

• Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије”, 101/05, 123/07, 

101/11, 93/12 и 104/13), 

• Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 

Србије”, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14), 

• Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (”Службени гласник 

РС”, бр. 50/11), 

• Техничких прописа из области путног инжењеринга и SRPS-а . 

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина треба 

обезбедити следеће просторно полазне основе и то: 

- све саобраћајнице у оквиру површина јавне намене пројектовати у складу са одредбама 

Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута и у складу са одредбама Закона о јавним 

путевима; 

- државни пут II реда задржати у оквиру утврђеног коридора уз примену мера за 

одржавање постојећих елемената попречног профила дефинисаних прописима; 

- приступну саобраћајницу дефинисати са коловозном конструкцијом за средње тешко 

саобраћајно оптерећење, једностраним нагибом коловоза, ширином од минимум 6,0 m и 

осталим припадајућим елементима; 

- прикључење приступне саобраћајнице на постојећу саобраћајну мрежу извести уз 

придржавање - обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања; 

Приступни путеви, и путеви у кругу фарме морају да буду довољно широки и изграђени 

од чврстог материјала, или морају да имају подлогу од шљунка. Ширине свих 

саобраћајних површина условљене су димензијама меродавних возила и кривама трагова 

(приказано у оквиру графичког прилога). Крива трагова представља обвојницу 

полигоналне путање коју описује задњи унутрашњи точак испитиваног возила. Као 

меродавно возило за анализу криве трагова, по правилу, усваја се највеће возило које се 

појављује при нормалним условима одвијања саобраћаја - тешко теретно возило димензија 

18,0 x 2,5 m. Планом су дате ширине коловоза приступне саобраћајнице и интерних 

саобраћајних површина од 7,0 m. Предложене димензије су одређене за двосмерно 

кретање возила. Минимална ширина коловоза потребна за једносмерно кретање 

ватрогасног возила је 3,5 m, а за двосмерно кретање ватрогасног возила је 6 m. 

Коловозну конструкцију приступне саобраћајнице и интерних саобраћајних површина 

димензионисати за средње тешко саобраћајно оптерећење. Све планиране саобраћајне 

површине треба насути, нивелационо ускладити и опремити одговарајућим коловозним 

застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на овом простору. 

Коловозе планиране приступне саобраћајнице и интерних саобраћајних површина, у 

висинском смислу, прилагодити нивелационом решењу које је дато у графичком прилогу 

(дате су оријентационе коте нивелете које ће прецизно бити утврђене тек након израде 

техничке документације). За све саобраћајне површине предвиђен је једностран попречни 

нагиб коловоза. 
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Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

Прикључење комплекса извести у оквиру постојећег прикључка на km 68+652. 

 

4.1.3. Услови за постављање инсталација у коридору државног пута 

Општи услови за постављање инсталација: 

• предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину и 

изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 

постојећих и изградње додатних раскрсница, 

• траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и испод предметног пута. 

Услови за укрштање инсталација са државним путем: 

• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод 

трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви; 

• заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза), 

увећана за по 3,00 m са сваке стране; 

• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m; 

• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,00 m. 

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем: 

• предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке 

попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног 

канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме 

не ремети режим одводњавања коловоза; 

• на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. 

 

4. 2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.2.1. Услови за уређење водопривредне инфраструктуре 

На предметној локацији не постоји водопривредна инфраструктура, те не постоје 

технички услови прикључења на месну водоводну мрежу. 

Снабдевање водом комплекса фарме (вода за пиће, санитарије и хидрантску мрежу) 

одвијаће се захватањем воде преко постојећег бунара, унутар комплекса фарме товљеника. 

Локација бунара је у северном делу парцеле 7499/7. 

Када се створе услови за изградњу водоводне мреже, потребно је обезбедити снабдевање 

објеката питком водом, као и водом за заштиту од пожара. Новопланирану мрежу треба 

прикључити на најближи постојећи насељски вод. Новопланирану мрежу везати у прстен 

како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. избегло стварање уских грла у 

потрошњи. 

Снабдевање водом хидрантске мреже предвидети из бунара на локалитету. Спољну 

хидрантску мрежу предвидети од ПЕХД водоводних цеви. Број, положај и распоред 

хидраната одредити према условима противпожарне заштите. Према Правилнику о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ” 

бр__________. 30/91), дозвољено растојање између два хидранта износи највише 80 m. Растојање 

хидраната од зида објекта износи најмање 5 m, а највише 80 m. Траса планиране 

хидрантске мреже приказана је на Плану мреже и објеката инфраструктуре. 

Премa противпожaрним зaхтевимa, предвиђена је количинa воде од 15 l/s, у трaјaњу од 2 

чaсa коју обезбеђује извор нaпaјaњa: постојећи бунaр сa опремом. Потребaн притисaк нa 

хидрaнтимa, при потрошњи од 15 l/s (истовремени рaд 4 хидрaнaтa) је 2,5 bar. Ако се за 
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црпљење воде из бунара користи усисна пумпа, ниво воде не сме да падне више од 6 m 

испод коте терена, а ако се користи потопна пумпа, ниво воде може да падне и више од 6 m 

испод коте терена. 

Прилив воде у бунар мора се доказати пробним црпљењем воде у најнеповољније време 

(после сушног периода од најмање 60 дана). 

У случају да бунар нема довољну издашност, потребно је предвидети резервоар потребне 

запремине за заштиту од пожара. 

Резервоар конструисати тако да се може пунити и да се из њега вода може узимати и 

помоћу ватрогасних возила или преносних ватрогасних пумпи. За пуњење резервоара се 

могу користити чисте атмосферске воде. Резервоар за напајање хидрантске мреже може 

бити укопан, полуукопан или надземни и мора бити направљени тако да се може пунити и 

да се из њега вода може узимати у свако доба и помоћу привремених и сталних постројења 

за захватање воде. 

Санитарно-фекалне отпадне воде се прихватају интерном канализацијом и одводе у 

водонепропусну АБ септичку јаму коју ће периодично, по потреби, празнити надлежно 

ЈКП. Септичка јама мора бити удаљена минимално 3,0 m од свих околних објеката и 

границе према суседу. 

 

По изградњи фекалне канализације, планира се прикључење на исту, у складу са условима 

надлежног предузећа. Планираним канализационим системом треба омогућити одвођење 

санитарних отпадних вода. Мрежу планирати до свих објеката и корисника простора на 

посматраном подручју, дуж планираних саобраћајница, користећи расположиве просторе и 

падове терена. 

За потребе сакупљања и третман отпадних вода комплекса фарме, предвиђен је сепаратни 

систем, посебно за: 

• условно чисте атмосферске воде; 

• санитарно-фекалне отпадне воде; 

• отпадне воде фарме; 

• дезинфекционе зове; 

• технолошко отпадне воде постројења. 

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и 

заштићени од продирања у подземне издани и хаваријског изливања. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, надстрешница и слично, чији 

квалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања, путем уређених испуста, 

одвести на околне зелене површине, у отворене путне канале или слично. 

Санитарно-фекалне отпадне воде прикључити на градску канализациому мрежу. Пошто 

у близини предметне локације не постоји изграђена канализациона мрежа, до изградње 

канализације, санитарно-фекaлне отпадне воде сакупљати у водонепропусну септичку 

јаму, без упијајућег бунара, коју ће празнити надлежно комунално предузеће. 

За третман отпадних вода фарме - третман и одлагање течне фазе (осоке) и чврстог 

ђубрива из објеката за узгој стоке, потребно је предвидети: 

• Објекте за ретензију течне фазе (танк или лагуне за осоку) без могућности 

испуштања у мелиорационе канале или околни терен. Пре испуста у ретензију 

предвидети уређај за одвајање суспендованих материја. Ови објекти морају бити 

водонепропусни (бетонски резервоари или земљане лагуне обложене фолијом), у 

циљу заштите земљишта, подземних и површинских вода, са прописно 

димензионисаним ободним насипима; 

• Оптимални капацитет ретензионих базена за прихват течне фазе, у складу са 

динамиком производног циклуса и динамиком пражњења и изношења за потребе 

наводњавања обрадивог земљишта; 

• Уређај за одвајање суспендованих материја (филтере, центрифуге и слично), пре 
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испуста у ретензиони базен; 

• Наводњавање обрадивог земљишта или пашњака, без могућности испуштања или 

спирања у мелиоративне канале (за коначну диспозицију ефлуента - пречишћене 

осоке); 

• Издвајање дезинфекционих вода, које настају повремено и њихово депоновање у 

посебну водонепропусну јаму, коју ће празнити надлежно ЈКП. 

За технолошке отпадне воде (отпадне воде постројења за биолошки третман поступком 

анаеробне дигестије), предвидети водонепропусни резервоар довољног капацитета, а 

отпадну воду рециркулисати назад у производни процес како би се смањила количина и 

оптерећење загађењем. 

 

Технолошке отпадне воде из резервоара се могу путем надлежног ЈКП-а одвозити на 

најближи УПОВ (у случају ако се неће вршити рециркулација). Концентрација загађујућих 

материја у ефлуенту мора бити у складу са табелом 1 Прилога 2, Глава III Комуналне 

отпадне воде Уредбе о ГВЕ загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник РС”, бр. 34/11) како се не би реметио рад УПОВ-а, што подразумева 

изградњу уређаја за третман ових отпадних вода пре испуста у водонепропусни резервоар. 

Дезинфекционе воде, које настају повремено, издвојити од других вода и депоновати их у 

посебну водонепропусну јаму, коју ће празнити надлежно ЈКП. 

Димензионисање објеката извршити на основу хидрауличких прорачуна и анализа за све 

продуковане технолошке отпадне воде. 

У реке, језера, отворене канале и водотоке забрањено је упуштати било какве воде осим 

условно чистих атмосферских вода и пречишћених отпадних вода које својим степеном 

пречишћености и режимом упуштања морају по Уредби о категоризацији водотока и 

Уредби о класификацији вода („Службени гласник СРС”, број 5/68) припадати II класи 

вода и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 67/2011) задовољавају 

прописане вредности. 

За све друге активности које ће се евентуално обављати у оквиру предметног простора, 

потребно је предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 

земљишта, површинских и подземних вода. 

4.2.2. Услови за изградњу водопривредне инфраструктуре 

• Јавну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу. 

• Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 

темена цеви. 

• Јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу. 

• На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на 

прописним растојањима. 

• Динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне не би 

накнадно раскопавале. 

• При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 

потребно је прибавити сагласности надлежних институција. 

• Водоводну мрежу поставити у профилу на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима. 

• Положај бунара унутар комплекса ускладити са Правилником о начину одређивања и 

одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник 

РС”, број 92/08). 

• Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести 

у складу са Законом и уз сагласност надлежних органа. 

• Планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно 

прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде. 
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• Јавну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних 

саобраћајница. 

• Минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад 

темена цеви. 

• Динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се исте 

не би накнадно раскопавале. 

• При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, 

потребно је прибавити сагласности надлежних институција. 

• Канализациону мрежу поставити у профилу на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима. 

• Минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према важећим 

прописима и стандардима. 

• Извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити 

у насељску канализациону мрежу. 

• Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз уличне 

саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко-економске анализе. 

• Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти. 

• Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво 

преко сепаратора уља и масти. 

• Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим 

прописима и стандардима. 

• Уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим 

деоницама канала на прописним растојањима. 

• Приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота 

дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се 

прикључење у горњој трећини. 

• До изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза 

решити риголама или упојним јарковима. 

• Уређење корита отворених канала дефинисати кроз израду одговарајуће пројектно- 

техничке документације, а на основу мишљења надлежног водопривредног предузећа и 

водних услова, које издаје надлежни орган. 

4.2.3. Услови за прикључење на водопривредну инфраструктуру 

Прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу извести у складу са условима 

надлежног комуналног предузећа, када се створе услови за то. 

По изградњи јавне водоводне мреже, новопланирану водоводну мрежу треба прикључити 

на најближи насељски вод. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко 

водомерног шахта на парцели корисника, на мин. 1,0 m иза регулационе линије. 

Док се не створе услови за прикључење на јавну водоводну мрежу, снабдевање водом ће се 

вршити преко постојећег бунара на парцели 7499/7. Снабдевање питком водом, путем 

дубинског бунара, се врши захватањем подземних вода из подземног еквифера. Бунарска 

конструкција је од високо квалитетних материјала који омогућавају дуготрајну 

експлоатацију овог објекта уз задржавање постојећег квалитета подземних вода. 

Опрема бунара се састоји из: 

• Потапајуће бунарске пумпе 

• Потисног експлоатационог цевовода у бунару 

• Бунарске носиве главе (капе) са коленом 

• Вентила за регулацију капацитета 

• Водомера се одговарајућим прирубницама 

• Цеви за мерење нивоа воде у бунару 
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• Командног ормарића за пумпу (ННРО) који обезбеђује аутоматски рад пумпе и 

заштиту пумпе од рада на ''суво__________'' 

• Напојног електрокабла за пумпу 

• Сигналног кабла са сондама у бунару 

• Друге ситне и арматурне опреме (вијци, заптивачи и сл.) 

Његова издашност и квалитет воде морају да задовоље услове снабдевања пијаћом водом. 

Да би се задовољила издашност бунара, капацитет који каптира издан креће се у распону 

од 10 l/s до 20 l/s. 

До изградње водоводне мреже, снабдевање водом хидрантске мреже је такође предвиђено 

из бунара на локалитету. Спољну хидрантску мрежу предвидети од ПЕХД водоводних 

цеви. Број, положај и распоред хидраната одредити према условима противпожарне 

заштите. 

По изградњи фекалне канализације, планира се прикључење на исту, у складу са условима 

надлежног предузећа. Планираним канализационим системом треба омогућити одвођење 

санитарних отпадних вода. 

До изградње канализационе мреже, санитарно-фекалне и дезинфекциооне отпадне воде се 

прихватају интерном канализацијом и одводе у засебне водонепропусне АБ септичке јаме, 

које периодично празни надлежно ЈКП. Септичке јаме морају бити удаљене минимално 3,0 

m од свих околних објеката и границе према суседу. 

 

4.3. ЕЛЕКТРОEНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 

У обухвату Плана, у делу планираном за изградњу приступне саобраћајнице комплекса 

фарме, постоје изграђени 20 kV подземни и надземни водови којима је формирана 

постојећа 20 kV мрежа из суседне трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV/kV „Жабаљ”. 

У погледу прикључења комплекса фарме товљеника са биогас постројењем и пратећим 

објектима на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ), потребно је из ДСЕЕ 

обезбедити техничке и електроенергеске услове за могућност преузимања електричне 

енергије из ДСЕЕ са максималном одобреном снагом у износу 70 kV (један купац 

електричне енергије) и за могућност предаје електричне енергије у ДСЕЕ са максималном 

одобреном снагом у износу 190 kV (један произвођач електричне енергије). 

За прикључење објеката из обухвата плана на ДСЕЕ неопходно је предвидети изградњу 

недостајућих електроенергетских објеката чији је инвеститор изградње Оператор 

дистрибутивног система електричне енергије „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистибуција Нови Сад. 

На погодном месту у обухвату плана, непосредно уз границу парцеле број 7499/7 са 

суседном парцелом број 10746/1, неопходно __________је предвидети слободан простор димензија 

9,1 

m x 6,3 m (с тим да се дужа страна простора мора поклапати са граничном линијом између 

две наведене парцеле) на којем ће се изградити „дистрибутивна” трансформаторска 

станица (ТС) 20/0.4 kV/kV, 1 x 630 kVA, типа зидана (ЗТС) или монтажно-бетонска 

(МБТС), као и остали пратећи електроенергески објекти неопходни за прикључење 

(телекомуникациона и остала опрема, антенски стуб и сл.). 

У планирану ТС ће се сместити: 

• један уљни енергетски трансформатор 20/0.4 kV/kV, максималне назначене снаге 

630 kVA; 

• типски блок нсиког напона са могућношћу формирања највише 8 нисконапонских 

извода; 

• 20 kV расклопно постројење са следећим бројем, распоредом и структуром 20 kV 

ћелија: доводно-одводна, мерна, доводно-одводна, доводно-одводна и 

трансформаторска; 
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• орман мерног места (за произвођача електричне енергије), даљинска станица и 

остала неопходна опрема и струјне везе. 

ТС ће се прикључити на један од оближњих 20 kV подземних водова по принципу „улаз- 

излаз”, па је неопходно обезбедити коридор за изградњу новог подземног вода са 

полагањем два 20 kV кабела од ТС до места расецања кабела постојећег подземног вода. 

За потребе накнадног прикључења осталих корисника ДСЕЕ на нову ТС 20/0.4 kV/kV, чији 

објекти ће се налазити у простору ван обухвата плана, неопходно је предвидети коридоре 

за изградњу максимално осам подземних нисконапонских водова од ТС до изласка на 

путни појас оближњег пута Жабаљ-Госпођинци. 

Од планиране ТС 20/0.4 kV/kV до постојеће ТС 110/20 kV/kV „Жабаљ”, која се налази ван 

обухвата Плана, на катастарској парцели бр. 7499/8, потребно је обезбедити коридор за 

изградњу подземног оптичког телекомуникационог вода. 

 

Мерно место са обрачунским мерењем предате енергије у ДСЕЕ (објеката произвођача 

електричне енергије) ће се налазити у орману мерног места који ће се поставити на 

погодном месту на унутрашњем зиду нове ТС 20/0.4 kV/kV. Мерно место са обрачунским 

мерењем преузете електричне енергије из ДСЕЕ (објеката купца електричне енергије) ће 

се налазити у орману мерног места који ће се поставити на слободностојећем армирано- 

бетонском постољу на погодном месту непосредно поред нове ТС 20/0.4 kV/kV . Поменути 

орман ће бити прикључен на нову ТС подземним нисконапонским водом. 

Приликом израде пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу 

комплекса фарме, неопходно је прибавити Услове за паралелно вођење и укрштање са 

објектима дистрибутивног система електричне енергије од надлежног Огранка 

Електродистибуција Нови Сад. 

Услове прикључења планираних садржаја из обухвата Плана на дистрибутивни систем 

електричне енергије, са подлогама за израду пројеката, прописаће надлежне службе 

Огранка Електродистирбуције Нови Сад и Регионалног центра Електровојводина. 

4.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 

4.3.2.1. Услови за изградњу трафостанице 20/0,4 kV/kV 

• Дистрибутивну трафостаницу, непосредно уз улични коридор, градити као зидану 

или монтажно-бетонску за 20/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа. 

• Минимална удаљеност трафостанице од објеката високоградње мора бити 3,0 м. 

• Трафостаницу градити као слободностојећи објекат. 

• Предвиђена снага ТС: 1 x 630 kVA. 

• За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија 

9,1 m x 6,3 m, за изградњу зидане или монтажно-бетонске трафостанице. 

• Поред објекта трафостанице обавезно предвидети слободан простор за изградњу 

слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне 

енергије. 

4.3.2.2. Услови _________за изградњу подземне електроенергетске мреже 

• Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 m - 1,0 m. 

• У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним 

путем, морају бити поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног 

профила пута-ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за 

одводњавање. 

• Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа 

пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. 

• Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране. 

• Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са 
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државним путем) износи 1,35 m - 1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви. 

• Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног 

канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње 

коте заштитне цеви износи 1,0 m - 1,2 m. 

• Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација 

на мин.10,0 m. 

• Ако постоје постојеће трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте. 

• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских 

комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за 

каблове напона преко 10 kV. 

• При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао 

укрштања треба да буде око 90°. 

• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање 

мора бити 0,5 m. 

• Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0,5 m. 

• Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације. 

• При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 

m. 

4.3.2.3. Услови за изградњу jавног осветљењa 

• Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на стубове расвете и декоративне 

канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза. 

• Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 

4.3.2.4. Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објекта 

трафостанице 20/0.4 kV 

Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог Плана 

и услова надлежног предузећа. Реконструкцијом се подразумева замена стубова, 

проводника или уређаја и опреме за уземљење и заштиту и др. трансформацију напона, 

поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостанице 20/0,4 kV. 

4.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

• Нове и постојеће објекте прикључивати на постојећу или планирану мрежу 

дистрибутивног електроенергетског система. 

• За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места 

(ОММ). 

• Потребно је предвидети да орман мерног места буде постављен на слободностојећем 

армирано-бетонском постољу на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат 

према улици (приступној саобраћајници). Прикључни вод ће се реализовати искључиво 

изградњом подземног нисконапонског вода. 

• Појединачне објекте (са максималном одобреном снагом у износу 70 kV), прикључивати 

на дистрибутивни електроенергетски систем изградњом подземног нисконапонског вода 

из трафостанице (директан нисконапонски извод). 

• За потребе прикључења појединачних објеката, потребно је обезбедити слободне 

површине одговарајућих димензија (9,1 m x 6,3 m) за изградњу трансформаторске станице 

10/0.4 kV/kV . Трансформаторску станицу лоцирати позиционирати тако да се дужа 

страна простора поклапа са граничном линијом парцела 7499/7 и 10746/1. 
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4.3.4. Услови за уређење и изградњу у непосредној близини далековода 110 kV бр. 1173 

ТС Темерин – ТС Жабаљ 

Предметни далековод 110 kV бр. 1173 ТС Темерин – ТС Жабаљ, који је у власништву ЈП 

„Електромрежа Србије”, једним својим делом прелази преко обухвата Плана, односно 

преко катастарске парцеле број 7499/7 у К.О. Жабаљ. 

Према Плану развоја преносног система за период од 2015. године до 2024. године, 

планирана је изградња далековода 110 kV ТС Нови Сад 3 – ТС Жабаљ, којим би се 

обезбедило двострано напајање трансформаторских станица 110/20 kV Темерин и Жабаљ, 

које се сада напајају једнострано. 

Свака градња испод и у близинии далековода је условљена: 

• Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/2014); 

• Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014); 

• Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергеских 

водова називног напона од 1 kV до __________400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65 из 

1988.год; „Службени лист СРЈ” број 18 из 1992. год); 

• Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 

напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, број 4/74); 

• Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетских 

постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95); 

• Законом о заштити од нејонизућих зрачења („Службени гласник РС”, бро 36/2009) 

са припадајућим правилницима; 

• СРПС Н.Ц0.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергеских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86); 

• СРПС Н.Ц0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергеских постројења - Заштита од опасности; 

• СРПС Н.Ц0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења – Заштита од сметњи. 

Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV 

од крајњег фазног проводника. Сви објекти, на предметној локацији, се планирају ван 

заштитног појаса далековода. Растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и 

инсталација, од било ког дела стуба далековода напонског нивоа 110 kV износи мин. 12 m. 

Општи технички услови које је потребно успунити: 

• Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносни размак од 5 m, у односу на 

проводнике далековода напонског нивоа 110 kV; 

• Испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се својим растом 

може приближити на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 

110 kV, као и у случају пада дрвета; 

• Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколоко постоји 

могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода 

напонског нивоа 110 kV; 

• Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални 

делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 

изједначењу потенцијала; 

• Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 

далековода; 

• Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководм; 

• Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивлације терена, земљаних 
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__________радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити 

статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме 

насипати. 

4.4. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.4.1. Услови за изградњу гасоводне инфраструктуре 

На предметном подручју постоји гасоводна инфраструктура у надлежности ЈП 

„Србијагас”: 

• МГ-02 Елемир - Госпођинци магистрални гасовод високог притиска, изграђен од 

челичних цеви DN200 и 

• Градска гасна мрежа (ГГМ) средњег притиска изграђена од челичних цеви. 

Магистрални гасовод високог притиска DN200 се пружа кроз катастарску парцелу бр. 

7502 КО Жабаљ, јужно од обухвата Плана. Градска гасна мрежа средњег притиска се 

пружа кроз катастарску парцелу бр. 10746/1 КО Жабаљ, северно од обухвата Плана. 

Нови потрошачи на простору обухвата Плана ће се прикључити на постојећу гасоводну 

инфраструктуру према условима надлежног дистрибутера за гас. 

4.4.2. Услови за изградњу гасоводне инфраструктуре 

Потребно је придржавати се следећих услова: 

1. За гасоводе високог притиска и ГМРС поштовати услове који дати у „Правилнику о 

условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска 

већег од 16 bar” („Службени гласник РС”, бр. 37/13) и Интерним техничким 

правилима ЈП „Србијагас” из октобра 2009. године. 

2. У појасу ширине 30 m (експлоатационом појасу) на једну и другу страну од осе 

гасовода, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без 

обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који 

је разред појас цевовода сврстан. Под појмом „експлоатациони појас” подразумева 

се појас у коме се само могу постављати трајни или привремени објекти који су 

искључиво у функцији гасовода за време експлоатације гасовода. 

3. У појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, 

забрањено је садити биљке чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно за које 

је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У том појасу не сме бити 

никаквих препрека (ограде и сл.) и појас стално мора бити проходан због приступа 

тешких возила и механизације у случају интервенција на гасоводу. 

4. Ако гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, 

одстојање не сме бити: 

• мање од 5 m од регионалних и локалних путева, рачунајући од спољне ивице 

путног појаса; Под појмом „путни појас” подразумева се земљишни појас (простор) 

са обе стране пута, изван насеља, ширине најмање 1 m, рачунајући од линије које 

чине крајње тачке попречних профила пута, као и ваздушни простор изнад коловоза 

у висини од 7 m, 

• мање од 10 m од магистралних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса; 

• мање од 20 m од ауто-путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса; 

• мање од 30 m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног 

појаса, 

• мање од 50 cm од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, 

рачунајући од спољне ивице цевововда до спољне ивице инсталације или објекта и 

5. Ако се цевовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те 

саобраћајнице, мора се употребити заштитна цев одговарајуће чврстоће и пречника 

који је најмање за 150 mm већи од спољашњег пречника цевовода. 

6. Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити 

већа од ширине коловоза за по 1 m с једне и с друге стране, рачунајући од спољне 

ивице путног појаса. 
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7. Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се 

прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том 

делу саобраћајнице. 

8. Цевовод се у заштитну цев мора увући тако да се не оштеи његова антикорозивна 

изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима (одстојницима) ради 

спровођења катодне заштите. 

9. Крајеви заштитне цеви морају бити херметички заптивени. 

10. У заштитну цев, на једном крају или на оба краја, мора се уградити контролна 

одзрачна (одушна) цев („лула”) пречника најмање 50 mm, ради контролисања 

евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода. 

11. Контролне цеви морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5 

m од ивице крајње коловозне траке, са отворима окренутим на доле, постављеним 

на висину од 2 m изнад површине тла. Отвор контролне (одушне) цеви мора бити 

заштићен од атмосфеских утицаја. 

12. При укрштању гасовода са саобраћајницама, угао између осе цевовода и осе 

препреке мора да износи између 90° и 60°. 

13. Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима 

наведеним у табели. Растојања наведена у табели су минимална растојања од 

гасних до наведених грађевинских и других објеката. 

Грађевински и 

други објекти 

Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m) 

МРС_____, МС и РС Компресорске 

станице 

Блок станице са испуштање м гаса 

Чистачке станице 

Зидане или монтажне 

На отвореном  или под надстрешницом 

≤ 30.000 

m3/h 

> 30.000 

m3/h 

За све капацитете 

≤ 2 mlrd m3/год. > 2 mlrd m3/год 

За све капацитете 

Стамбене и Пословне зграде* 

15 25 30 100 500 30 30 

Произвоне фабричке зграде и радионице* 

15 25 30 100 500 30 30 

Складишта запаљивих течности* 

15 25 30 100 350 30 30 

Електрични водови (надземни) 

За све објекте: висина стуба далековода +3 

Трафо станице* 30 30 30 30 100 30 30 

Државни путеви I реда-аутопутеви 

30 30 30 30 100 30 30 

Државни путеви I реда, осим аутопутева 

20 20 30 20 50 30 20 

Државни путеви II реда 

10 10 10 10 30 10 10 

Општински путеви 
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6 10 10 10 20 15 10 

Шеталишта и паркиралишта* 

10 15 20 15 100 30 30 

Остали грађевински објекти* 

10 15 20 30 100 15 15 

* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система 

За зидане или монтажне објекте растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса. 

За надземне објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места 

истицања гаса. Растојање објеката од јавних путева мери се од спољне ивице путног 

(земљишног) појаса. 

14. За гасоводе средњег притиска и МРС поштовати услове који су дати у: „Упутству о 

условима и начину прикључења на градску гасну мрежу”, „Службени лист општине 

Нови Сад”, бр. 15/1990 и Интерним техничким правилима ЈП „Србијагас__________” из 

октобра 2009. године. 

15. Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска: 

• у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања може 

бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где нема 

опасности од великих оптерећења; 

• при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 

• при укрштању са улицама је 1,3 m; 

• на обрадивим површинама је 1,0 m. 

Под минималном дубином укопавања гасовода сматра се растојање између висинске коте 

тла и горње ивице цеви гасовода, а ако је гасовод постављен у заштитну цев, до горње 

ивице заштитне цеви. 

16. Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне 

нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, 

али не мања од 0,5 m слободног размака. 

17. Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице 

темеља изграђеног објекта је: 

• 1,0 m за гасоводе притиска од 2 bar до 4 bar и 

• 3,0 m за гасоводе притиска од 7 bar до 13 bar. 

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2 bar до 4 bar и 1 m 

за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава 

стабилност објекта. 

18. Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег 

реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа 

мора бити минимално 0,5 m. 

19. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода 

средњег притиска са другим подземним инсталацијама је: 

Паралелно вођење (m) Укрштање (m) 

Нафтовод, продуктовод 0,8 0,3 

Гасовод 0,5 0,3 

Водовод 0,5 0,3 

Вреловод или топловод 0,7 0,3 

Канализација од бет. цеви 0,7 0,3 

ПТТ инсталације 0,6 0,3 

ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3 

Високонапонски водови 0,5 0,5 

• Нисконапонски водови 0,5 0,3 

Вишегод. дрвенасто растиње 1,0 не 

Шахтови 0,3 не 
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Евентуално одступање од ових растојања у насељеном месту могуће је уз доказивање кроз 

посебну анализу. Изван насељених места дата растојања треба повећати за 0,5 m код 

паралелног вођења и за 0,2 m код укрштања. 

20. Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, гасовод се по правилу укршта 

под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода 

може бити од 60° до 90°. 

21. При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити 

ван подручја или зоне о0бјекта минимално 1,0 m са сваке стране. Крајеви заштитне 

цеви морају бити херметички затворени. Заштитне __________цеви краће од 20 m морају имати 

једну одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20 m две одзрачне цеви DN50, 

постављене на крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини 

земље у виду надземне луле висине 2 m. 

22. Називна величина заштитне цеви мора бити таква да је размак између спољашње 

ивице гасовода који се поставља у њу најмање 50 mm. Дебљина зида заштитне цеви 

се одређује прорачуном. 

23. Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебе објекте или металне 

ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су: 

Улазни притисак до 7 bar Улазни притисак од 7 до 13 bar 

До зграда и других објеката 10 m 15 m 

До железничких пруга 10 m 15 m 

До пута (до ивица) 5 m 8 m 

До надземних електричних водова 1,5 пута висина стуба 

24. Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом 

врстом ограде. Ова удаљеност између ограде и спољних зидова МРС представља 

заштитну зону и мора бити минимално 3 m. Ограда мора бити висока најмање 2 m 

и мора да обухвати зоне опасности. 

25. Мерно-регулациону станицу урадити према Интерним техничким правилима за 

пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас__________” 

из октобра 2009. године. 

26. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако 

да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. 

27. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, 

покретне и непокретне објекте. 

28. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће 

се поправити о трошку инвеститора. 

29. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

30. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 

вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас”. 

4.4.3. Услови за прикључење на гасоводну инфраструктуру 

• Сагласност за прикључење на јавну дистрибутивну гасну мрежу затражити од 

надлежног дистрибутера гаса. 

• Траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна. 

• Гасовод средњег притиска се полаже на дубину укопавања од 0,8 m (мин. 0,6 m) у 

зеленим површинама и тротоарима. 

• Локација ровова треба да је у зеленом појасу, а где нема зеленог појаса, гасовод се води 

испод тротоара, бетонираних платоа или испод канала за одвод атмосферске воде, на 

дубини 1,0 m од дна канала или ригола. 

• Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 

задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 

инфраструктуре. 

• Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев 
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одговарајуће чврстоће и пречника. 

• Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске 

и EК мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 

• Положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски. 

• Мерно-регулационе станице се смештају у засебне објекте или металне ормане на 

посебним темељима. 

 

4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.5.1. Услови за уређење подземне ЕК инфраструктуре 

На делу простора уз границу обухвата Плана, на катастарским парцелама 10746/1 и 

10747/1, КО Жабаљ, постоји изграђена подземна телекомуникациона инфраструктура. 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, 

на основу прописаних услова. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор 

уз све саобраћајнице на подручју који обухвата План, без обзира на ранг пута. 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø 110 mm на местима укрштања траса са 

коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, како би се 

избегла накнадна раскопавања. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих 

цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцеле у 

власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. 

Потребно је предвидети нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће и 

планиране саобраћајнице) како би се омогућило прикључење постојећих и планираних 

објеката на подручју обухваћеном урбанистичким пројектом на постојећу мрежу Телекома. 

Предвиђено је полагање цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова, од 

објеката ка уличном коридору, у правцу постојеће ТК инфраструктуре. 

На предметном подручју не постоје РР коридори фиксне телефоније који су у надлежности 

„Телеком Србија”. 

На предметном подручју тренутно нема активних и планираних базних станица Телекома 

Србија – систем за мобилну телефонију. Планом је предвиђена могућност постављања 

базних станица на постојећим и планираним објектима. 

У циљу заштите постојеће и будуће ТК инфраструктуре потребно је пре почетка израде 

пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити 

сагласност од „Телеком Србија”. 

У развојним плановима мреже Теленора, у обухвату Плана није планирана изградња 

телекомуникационих објеката са припадајућом инфраструктуром за ГСМ и УМТС јавну 

мобилну телефонију, као ни осталих телекомуникационих система који технолошки 

наслеђују ове системе. Под телекомуникационим објектом са припадајућом 

инфраструктуром се подразумевају телекомуникациони објекти базних радио-станица и 

радио-релејних станица са припадајућим антенским системима и инфраструктуром која 

обухвата земљиште, грађевину или зграду, антенске носаче, приступни пут, инсталацију и 

постројења за електричну енергију, кабловску канализацију и друго неопходно за 

изградњу телекомуникационог објекта јавне мобилне телекомуникационе мреже. 

Коридори постојећих радио-релејних веза у „Теленор” мрежи се не простиру преко 

предметног подручја и на предметном простору не постоје оптички каблови у власништву 

Теленора. 

 

4.5.2. Услови за изградњу подземне ЕК инфраструктуре 

• Телекомуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница. 

• Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8 – 1,2 m. 

• Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа 

пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. 
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• Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране. 

• Ако постоје постојеће трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте. 

• При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV 

најмање растојање мора бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При 

укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 

0,5 m, а угао укрштања око 90°. 

• При укрштању комуникационог кабла са цевоводом гасовода, водовода, 

канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m. 

• При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевоводом 

гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m. 

4.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 

У циљу обезбеђења потреба за новим телекомуникационим прикључцима потребно је 

обезбедити приступ планираним објектима и потенцијалним корисницима. 

4.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

НА ПАРЦЕЛИ 

4.6.1. Правила за озелењавање јавних површина 

Зелене површине јавног коришћења ће обухватити партерно зеленило у оквиру јавних 

саобраћајних површина. Потребно је формирати и одржавати травни покривач, као и групе 

лишћара аутохтоног порекла, водећи рачуна о прегледности саобраћаја. 

Пројектом спољног уређења детерминисати прецизан избор и количину дендролошог 

материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и 

предрачун. 

Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од 

одређених инсталација: 

Дрвеће Шибље 

Водовода 1,5 m 

Канализације 1,5 m 

Електрокаблова до 2,5 m 0,5 m 

ЕК мреже 1,0 m 

Гасовода 1,5 m 

 

При формирању линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о 

јавним путевима и Закона о водама. Дрвеће садити на прописаној удаљености од банкине 

коловоза, у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 

морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник 

РС” бр. 50/11). Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене 

врсте. Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 

4.6.2. Правила за озелењавање површина претежне намене 

У склопу комплекса фарме, формирати тзв. зелене површине ограниченог коришћења, 

унутар парцела радних садржаја на минимум 30% појединачног комплекса. Унутрашњом 

границом комплекса формирати зеленило у форми пејзажних групација од аутохтоних 

врста и више спратова зеленила са учешћем високог, средњег и ниског дрвећа, као и 

мањим процентуалним учешћем жбунастих врста. 

За озелењавање површина унутар радног комплекса (око објеката, паркинга, платоа и 

саобраћајница), могуће je коришћење примерака егзота за које je потврђено да се добро 

адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију инвазивних. Све слободне 

површине затравити. 

Пројектом спољног уређења детерминисати прецизан избор и количину дендролошог 

материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и 

предрачун. 
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Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од 

одређених инсталација. 

Дрвеће садити на удаљености мин. 2,0 m од коловоза, а мин. 4,5 m - 7,0 m од објеката. 

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте. Саднице треба да буду I 

класе, мин. 4-5 година старости. 

5. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

Кота нивелете приступне саобраћајнице, која се прикључује на постојећи саобраћајни 

прикључак, је 82,35 mnm. Прикључење комплекса фарме извести у оквиру датог 

постојећег прикључка на km 68+652. Нивелете терена и интерних саобраћајница 

дефинисати након инжењерско-геолошких истраживања. 

6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Овим Планом нису дефинисане локације за израду урбанистичког пројекта за потребе 

урбанистичко-архитектонске разраде локације. За потребе грађења објеката издају су 

локацијски услови на основу овог Плана. 

У случају одустајања од планиране или знатније промене основне техничко-технолошке 

концепције, потребно је за комплекс израдити урбанистички пројекат. 

 

7. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 

КАПАЦИТЕТА 

Овим Планом детаљне регулације, постигнути су следећи урбанистички параметри (на 

нивоу укупне површине обухвата Плана): 

• Индекс заузетости: 70% 

• Индекс изграђености: 2,1 

• Максимална спратност: П+1+Пк 

• Остварени проценат зеленила: 30% 

Одговорни урбаниста: 

Владимир Кисловски, дипл.инж.арх.“ 

 

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Из Скупштинске службе 

 
 

 

На основу члана 6. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ („Службени лист 

општине Жабаљ“ број 15/04, 17/06, 23/12 и 15/14),  дана 28.03.2016. године, даје се следећа 

 

И С П Р А В К А 

 

1. 

У Решењу о разрешењу члана Стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно партнерство у 

области јавне расвете („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2016) у тачки 1., речи „разрешава се 

Светлана Петаков“ мењају се речима „разрешавају се Светлана Петаков и Зоран Новаковић“. 

 

2. 

Ову исправку објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

Број: 02-12/2016-I Из Скупштинске службе 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
1. Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2016. годину 

1 

ИСПРАВКЕ 

2. Исправка Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс фарме товљеника са биогас 

постројењем  и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ 

2 

3. Исправка Решења о разрешењу члана Стручног тима за спровођење поступка за јавно-приватно 

партнерство у области јавне расвете 
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