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УВОД 
 
Овај План је израђен у складу са Просторним планом Шида ("Сл. лист општина 
Срема", бр. 3/08), Просторним Планом подручја посебне намене Фрушке Горе 
до 2022. године ("Сл. лист АПВ", бр.16/04'') и Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације за деоницу државног пута бр.18, Нештин - Ердевик саобраћаја у 
оквиру простора општина Бачка Паланка (''Службени лист општине Бачка 
Паланка'', бр. 25/2009) и Шид (''Службени лист општина Срема'', бр. 41/2009)  
(у даљем тексту: Одлука о изради плана). 
 
Граница подручја обухваћеног Планом је описана текстуално и приказана 
графички у Плану, с тим да је подручје обухваћено планом у складу са  
обухватом  Плана описаном у Одлуци о изради Плана. 
 
План је урађен на катастарско-топографским подлогама у размери 1:1000, 
прибављеним од Републичког геодетског завода.  
 
 
1. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ  

 
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне регулације државног пута бр.18 
Визић – Ердевик на територији општине Бачка Паланка се налази на тромеђи 
државног пута II реда, бр. 107, парцела 4768/1 и парцела 931 и 932 у 
катастарској општини Нештин. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу државног пута до 
тромеђе државног пута, парцела 4768/1, пута, парцела 4772 и парцеле 933/3 а 
затим у правцу југа прати источну међу пута, парцела 4772 до тромеђе пута и 
парцела 1067/1 и 1067/8. 
Од тромеђе граница у пправцу југа прати северну и источну међу парцеле 
1067/8 и јужну међу парцеле 1037/2 до тромеше пута, парцела 4772 и парцела 
1067/8 и 1037/2 а затим наставља у правцу југа и прати источну међу пута, 
парцела 4772 до тромеђе пута, парцела 4772, парцеле 1033 и границе 
катастарских општина Нештин и Визић. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати границу катастарских општина 
Нештин и Визић до тромеђе парцела 691 и 580/8 (К.О. Визић) и границе 
катастарских општина Нештин и Визић. 
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Визић, у правцу запада 
прати јужну међу парцела 691, мења правац ка југу и прати источну међу 
парцеле 580/11 и пута, парцела 1644 до тромеђе парцела 580/11, 580/14 и 
580/15. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 580/15 до 
границе катастарских општина Визић и Нештин, мења правац ка југу и прати 
границу катастарских општина Визић и Нештин до тромеђе парцела 486, 488 и 
границе катастарских општина Визић и Нештин. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу парцела 489, 490, 491, 
493, 494, 495/8, 495/2, 495/1, 480/1, 480/2, 480/3, 481/3, 481/14, 482/2 и 
482/6 а затим у правцу истока прати северну међу парцеле 479 до тромеђе 
парцела 479 и 480 са границом катастарских општина Визић и Нештин. 
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Од тромеђе граница наставља у правцу југа и прати границу катастарских 
општина Визић и Нештин до тромеђе катастарских општина Визић, Ђипша и 
Нештин. 
Од тромеђе граница наставља ка југу и прати границу катастарских општина 
Визић и Ђипша до тромеђе пута, парцела 1632, парцеле 377 и границе са 
катастарском општином Ђипша. 
Од тромеђе граница пресеца пут и даље у правцу запада прати јужну међу 
пута, парцела 1632 до  тромеђе пута, парцела 1632 и парцела 1531/2 и 1531/3. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу парцеле 1531/3, источну 
међу пута, парцела 1636 до тромеђе пута и парцела 1507/19 и 1507/20, мења 
правац ка западу, прати јужну међу парцеле 1507/19 и даље ка југу прати 
иасточну међу потока , парцела 1484/1 и долази до тромеђе потока и парцела 
1447/3 и 1465/5. 
Од тромеђе граница граница наставља у правцу југа и прати источну међу 
парцела 1447/2, 1447/4, 1447/6, 1449 и 1450 и долази до границе катастарских 
општина Визић и Ердевик, мења правац ка северозападу и дужином од cca 250 
м прати границу катастарских општина Ердевик и Визић а затим у правцу 
североистока пресецајући парцелу 1439/1 долази до тромеђе парцела 1439/1, 
1441/1 и 1441/2. 
Од тромеђе граница наставља у правцу североистока, прати северну међу 
парцела 1441/1 и 1442, дужином cca 1000 м од пресеца парцеле 1439/1 и 
1439/2, долази до међе пута, парцела 1625 и парцеле 1439/2 и даље у истом 
правцу  дужином од cca 225 м пресеца парцелу 1439/2 до пута, парцела 1629 и 
долази до четворомеђе пута и парцела 1439/2, 1516/1 и 1529/1. 
Од четворомеђе граница у правцу севера прати западну међу пута, парцела 
1629 до тромеђе путева, парцеле 1629 и 1632 и парцеле 1530/18. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада прати јужну међу пута, парцела 
1632, обухвата парцеле 1388 и 1641 и даље у правцу северозапада дужином од 
cca 200 м прати јужну међу пута, парцела 1593, пресеца га, прати северну 
међу парцеле 1386 до пута, парцела 1597 и у правцу севера прати његову 
западну међу до тромеђе пута и парцела 118/2 и 119. 
Од тромеђе граница пресеца пут, парцела 1597 и поток, парцела 1641 и 
наставља у правцу југа пратећи источну међу парцеле 355/1 до тромеђе пута, 
парцела 1632 и парцела 355/1 и 363. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока прати северну међу пута, парцела 
1632 до тромеђе пута и парцела 366 и 368/1. 
Од тромеђе граница наставља ка истоку и прати северну међу парцела 368/1, 
368/3, 368/4 и 368/5 а затим ка северу прати јужну и источну  међу парцеле 
371/3 до тромеђе парцела 371/3, 372/2 и 393/1.  
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу парцела 
393/1, 394 и 395 до тромеђе пута, парцела 1598 и парцела 395 и 398. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада дужином од cca 110 м прати јужну 
међу пута, парцела 1598, пресеца га и у правцу севера прати западну међу 
парцела 432 и 438 до тромеђе парцела 438, 439 и 446. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 446 до пута, 
парцела  
1600 а затим источном међом пута долази до тромеђе пута и парцела 480/8 и 
481/2. 
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу парцеле 481/2, 
мења правац ка северозападу и прати западну међу путева, парцеле 1645 и 
1644 до тромеђе пута, парцела 1644 и парцела 559/2 и 561. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера, прати западну међу парцела 
559/2, 559/3 и 559/1 до пута, парцела 1644 и прати западну међу пута, 
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парцела 1644 и парцеле 589 и долази до тромеђе пута, парцела 1644 и 
парцела 697/2 и 697/4. 
Од тромеђе граница обухвата парцелу 697/2 и даље ка северу прати западну 
међу пута, парцела 1644, прелази у катастарску општину Нештин, прати 
западну међу пута, парцела 4772 до тромеђе државног пута II реда, бр.107, 
парцела 4768/1, пута, парцела 4772 и парцеле 935. 
Од тромеђе граница у правцу запада дужином од cca 30 м прати јужну међу 
државног пута, пресеца га, а затим у правцу истока дужином од cca 135 м 
прати његову северну међу, мења правац ка југу, пресеца државни пут и 
долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 
 
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације државног пута бр.18 
Визић – Ердевик на територији општине Бачка Паланка износи cca 128,95 ha. 
 
ОПШТИНА ШИД 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне регулације државног пута бр.18 
Визић – Ердевик на територији општине Шид се налази на тромеђи 
катастарских општина Визић, Бингула и Ердевик. 
Од тромеђе граница у правцу југозапада дужином од cca 470 м пресеца 
парцелу 4261, долази до међе парцела 2459 и 4261 и наставља у истом правцу 
пратећи јужну међу парцела 2459, 2492 и 2473 и долази до југозападне међе 
пољског пута, парцела 2473 и парцеле 4261 а затим пресеца језеро, парцела 
4261 и долази до тромеђе парцела4253, 4258 и 4261. 
Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и прати северну међу 
језера, парцела 4261 до тромеђе језера, пољског пута, парцела 6276 и парцеле 
4206. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу пољског пута, парцела 
6276 до тромеђе пољских путева, парцеле 4204 и 6276 и парцеле 4203. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле, мења правац 
ка југу и прати западну међу језера, парцела 4261 до тромеђе језера, пољског 
пута, парцела 4510 и парцеле 4178. 
Од тромеђе граница наставља у правцу југа и пратећи западну међу пољског 
пута, парцела 4510 долази до тромеђе пољског пута и парцела 4165 и 4166. 
Од тромеђе граница мења правац ка северозападу, прати северну међу 
парцеле 4165 до пута, парцела 6268, скреће ка југу, прати источну међу пута 
до тромеђе пута, парцела 6268, канала, парцела 6251 и парцеле 4158. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу канала, парцела 6251 до 
тромеђе канала, парцеле 6251 и 6252 и парцеле 4156 и наставља у истом 
правцу пратећи западну међу канала Мохарач, парцела 6252 до тромеђе 
канала и парцела 4148 и 4149. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 4149 до пута, 
парцела 6268 а затим скреће ка југу пратећи источну међу пута, улази у 
Ердевик, прати источну међу улице Јанка Чмелика, парцела 2429 до тромеђе 
улице Јанка Чмелика улице Маршала Тита, парцела 2442. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу улице Мршала Тита до 
тромеђе улице и парцела 1097 и 1098, пресеца је до тромеђе улице и парцела 
1226 и 1227 а затим у правцу запада прати њену јужну међу до тромеђе улице 
Маршала тита, улице Масарикове, парцела 2445 и парцеле 1227. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу Масарикове улице до 
тромеђе улице и парцела 1232 и 1234, пресеца је до тромеђе улице и парцела 
1284 и 1286 а затим у правцу севера долази до тромеђе улица Масарикове и 
Маршала Тита и парцеле 1289. 
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Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу улице Маршала Тита до 
тромеђе улице и парцела 1291 и 1292, пресеца је до тромеђе улице и парцела 
1016 и 1019 а затим у правцу истока прати њену северну међу до тромеђе 
улица Маршала Тита и Јанка Чмелика и парцеле 1024/1. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати источну међу улице 
јанка Чмелика, парцела 2429 до четворомеђе улице Јанка Чмелика, парцела 
2429, улице сремске, парцела 2433, пута, парцела 6268 и парцеле 132. 
Од четворомеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 132, 
мења правац ка западу, прати јужну и западну међу парцеле 130 до тромеђе 
парцела 103, 105 и 130. 
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца парцеле 103, 4144, 4143, 4143, 
4142, 4141, 4140 и 4139 до југозападне међе парцеле 4135 и 4139, наставља у 
правцу севера и прати западну међу парцеле 4135 до тромеђе парцела 4133, 
4134 и 4135. 
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца парцеле 4133, 4132, 4131, 4130, 
4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122/2, 4121, 4120, 4119, 4118 и 
4117 и прати западну међу парцеле 4116 до тромеђе парцела 4115, 4116 и 
4117. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и пресеца парцеле 4117, 4114, 
4113, 4112, 4111, 4110, 4109 и 4106, прати западну међу парцела 4104 и 4103 
до тромеђе парцела 4101, 4102 и 4103, пресеца парцелу 4101 и пратећи 
западну међу парцеле 4100 долази до тромеђе парцела 4099/1, 4099/2 и 4100. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и пресеца парцеле 4099/1, 
4098, 4097, 4097, 4096, 4095 и 4094/3 до међе пољског пута, парцеле 6268 и 
парцеле 4094/3, пресеца пут и долази до тромеђе путева, парцеле 6268 и 4211 
и парцеле 4208/1. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу пута, парцела 4211, 
северну међу парцела 4251, 4253, 4257 и 4261 и долази до тромеђе језера, 
парцела 4261, пута, парцела 6266 и парцеле 2493. 
Од тромеђе граница у правцу севера обухвата парцеле 2493, 2494, 2495 и 
2496, пресеца пут, парцела 2473 и у правцу југа његовом источном међом 
долази до тромеђе пута и парцела 2490 и 2491. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу парцеле 2491 до 
тромеђе парцела 2490, 2491 и 2459 а затим у правцу североистока пресеца 
парцеле 2459 и 6265 и долази до границе катастарских општина Ердевик и 
Визић а затим у правцу југоистока дужином од cca 250 м прати границу 
катастарских општина Ердевик и Визић до почетне тачке описа обухвата 
Плана. 
 
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације државног пута бр.18 
Визић – Ердевик на територији општине Шид износи cca 99,78ha. 
 
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације државног пута бр.18 
Визић – Ердевик износи cca 228,73 ha. 
 
 
1.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА ЗА ЈАВНУ 

НАМЕНУ 
 
1.2.1. Површине за јавну намену 
 
Површине за јавну намену у оквиру Плана детаљне регулације деонице 
државног пута бр. 18, у оквиру  простора општина Бачка Паланка и Шид чине 
делови постојећих државних путева II реда бр. 106 и бр. 107 (раскрснице), 



 5 
 

општински пут, простори за имплементацију инфраструктуре али и путно 
заштитно зеленило у оквиру коридора путева. 
 
Коридор државног  пута је  ван насеља је у одговарајућој ширини од (~ 30,0 
m), с тим да се где год је то могуће задржава постојећа организација атарске 
мреже са свим прикључцима у одговарајућем ритму прикључења. 
 
Коридор државног (постојећи општински) пута у оквиру грађевинског реона 
насеља Ердевик задржава се у утврђеној у ширини. Простор потребан за 
редефинисање  укрштања ( ДП бр.18 са  ДП бр.106 и са ДП бр.107 ) резервише 
се у оквиру постојећих раскрсница. 
 
У границама обухвата Плана детаљне регулације деонице државног пута  
бр.18, Нештин - Ердевик  у оквиру простора општине Бачка Паланка и Шид, 
планирано грађевинско земљиште унутар и ван градског грађевинског 
земљишта  чине следеће парцеле и  делови парцела: 
 
К.О. Визић  
 
355/1, 356,367,368/3,368/4,368/5,373/1,373/2,373/3,373/4,373/6,390/1,390/2 
391/1,393/3,394,432/1,433/1,433/2,434,435/3,436,437,438,446,447,448/1,456/3
456/5, 456/6,467/1,467/3,467/4,467/5,467/6,468/2,468/3,468/4,469/1,470/1, 
470/2,470/3,474/2,475/1,476,480/1,480/2,480/3,481/2,481/3,481/14,482/1, 
482/2,482/3 
 
482/5,482/6,488,489,490,491,493,494,495/1,495/2,495/6,495/7,495/8,495/9, 
495/10,534,535/1,535/2,536,537,538,539,540,541/1,541/2,542,555/1,559/1, 
559/2,559/3,576/1,580/11,580/15,580/16,1386,1388,1439/1,1439/2,1441/1 
1443,1444,1445,1446,1447/1,1447/2,1447/4,1447/6,1449,1450,1451,1465/2 
1465/3,1484/1,1485/4 
 
1485/7,1485/8,1485/39,1486/1,1486/2,1487,1488/1,1488/2,1490,1491/1,1491/2 
1492,1493,1494,1507/2,1507/3,1507/4,1507/13,1507/14,1507/15,1507/16, 
1507/17,1507/18,1507/19,1508,1509,1510,1512,1513,1514,1515/1,1515/2, 
1530/1,1531/1,1592,1593,1597,1599,1601/1,1623,1625,1626,1632,1641,1644 
1645,1598 и  парцеле 4772 (општински пут) и 4768/1 (државни пут бр. 107) 
 
К.О. Ердевик 
 
2459,2473,2491,2492,2493,2494,2496,4094/3,4095,4096,4097,4180,4181,4182 
4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4191,4192,4193/1,4193/2,4193/3,4194 
4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4203,4208/1,4208/2,4209,4210,4251,4252 
4253,4258,4259,4260,4261,6268,6276 и  парцеле 2429 (улица Ј.Чмелика ), 2445  
(улица Масарикова) и 2442 (улица М.Тита – Краља Петра I - државни пут 
бр.106). 
 

Укупна површина планираног грађевинског земљишта износи cca 52,25 ha. 
 

1.2.1.1. Државни пут I реда 
 
Потребну површину за имплементацију државног пута чине градско 
грађевинско земљиште (насеље Ердевик) и градско грађевинско земљиште ван 
граница грађевинског реона. 
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Укупна површина јавног земљишта планираног за новоформирану деоницу  
државног пута  износи cca 52,25 ha.  
 
1.2.1.2. Коридори државних путева бр. 106 и бр. 107  
 
У оквиру коридора јавних путева – на земљишту за јевне намене  постоје путни  
канали са обе стране који се задржавају и чија је функција одвођење 
атмосферских вода са државних путева, који ће воду усмеравати и водити ка 
реципијентима у окружењу. Раскрснице државних путева бр.106 и бр.107 са 
државним путем бр.18 ће се задржати у оквиру постојећих површина 
предвиђеним за јавне намене. 
 
1.2.1.3. Водно земљиште 
 
У оквиру границе  обухвата Плана егзистира део каналске мреже који се 
укрштају са планираном трасом државног пута. Овом каналском мрежом   ће се 
све воде које се јављају у оквиру овог простора гравитационо евакуисати ка 
реципијентима у окружењу. У оквиру коридора новог пута – јавном земљишту 
утврдиће се  канал за вођење атмосферских вода поред државног пута I реда 
бр.18 који ће воду усмеравати и водити ка реципијентима у окружењу. 
Капацитет новог канала биће одређен на бази хидрауличког прорачуна.  
 
1.2.1.4. Заштитно зеленило 
 
Планирано путно заштитно зеленило је планирано у оквиру коридора  
државних  путева са обе стране у оквиру КО Визић, КО Ердевик и то у оквиру 
једноредне садње аутохтоних врста дрвећа који својом вегетацијом неће 
угрожавати одвијање динамичког саобраћаја дуж овог пута а неће утицати на 
завејаност и појаву сметова на овом путу . 
 
1.2.1.5. Атарски путеви 
 
Aтарски путеви сe задржавају у функцији обезбеђења  приступа  парцелама 
пољопривредног земљишта.  
 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ  
        ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ) 
 
У обухвату Плана земљиште због специфичности предметног објекта 
(саобраћајна површина – државни пут) и његовог положаја у оквиру 
општинских простора Бачке Паланке и Шида и насеља земљиште је подељено 
на грађевинско (ван и унутар градског грађевинског земљишта), 
пољопривредно и шумско. 
 
Грађевинско земљиште и подела на зоне у обухвату Плана извршена је, према 
карактеристикама и намени планираних површина дефинисаним Просторним  
планом Шида ("Сл. лист општина Срема", бр.3/08), Просторним планом 
подручја посебне намене Фрушке Горе до 2022. године ("Сл. лист АПВ",        
бр. 16/04'') као разрада концепта решења саобраћаја.  
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Концепциjским решењем се планира подела земљишта коридора сегмента 
државног  пута  I реда бр.18  на: 
зона I  - зона инфраструктурног коридора државног пута I реда 
зона II  - зона инфраструктурног коридора ДП бр.106 и бр.107 
зона III - зона пољопривредног земљишта 
зона IV - зона шумског земљишта 
 
2.1.1. Зона инфраструктурног коридора  државног пута I реда 
 
У зони инфраструктурног коридора (зона I) у оквиру обухвата Плана 
планиране су: 
• подцелина планума коловоза  
• подцелина  за инфраструктуру (у оквиру путног појаса) 
• подцелина зеленила  
 
2.1.2. Зона инфраструктурних коридора ДП бр. 106 и бр. 107 
 
У зони инфраструктурног коридора (зона II) у оквиру обухвата Плана 
планиране су: 
• подцелина планума коловоза  
• подцелина  за инфраструктуру (у оквиру раскрсница и са обе стране 

коловоза) 
• подцелина заштитног зеленила  
 
2.1.3. Зона пољопривредног земљишта  
 
У оквиру зоне III  у  обухвата Плана  инфраструктурног коридора  планира се 
успостављање (задржавање  следеће зоне: 
• зона пољопривредног  (обрадивог) земљишта 
 
2.1.4. Зона шумског земљишта  
 
У оквиру зоне IV у обухвата Плана инфраструктурног коридора планира се 
успостављање (задржавање) следеће зоне: 
• зона шумског земљишта 
 
Овај зонинг је установљен ради лакшег просторног сагледавања појединих 
пратећих функција који се јављају у оквиру оваквих коридора.   
 
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, 
оквирни биланс површина у обухвату Плана детаљне регулације дела државног 
пута  је дат према  утврђеним категоријама земљишта. 
 
 
2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 
Биланс површина дат је кроз следећу табелу: 
 
Табела 1. Биланс површина 
 

Врста земљишта Површина (ha) Проценти (%) 
грађ. земљиште 

постојеће 25,51 48,82 
планирано 26,74 51,18 
Укупно 52,25 100,0 
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2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ 
  

2.3.1. Саобраћајни коридори 
 
Државни пут I реда бр. 18 као капацитет вишег хијерархијског нивоа у 
категорисаној путној мрежи, планира  се за мешовит саобраћај, са утврђеним 
структурама возила, са контролисаним приступом на унапред одређеним 
местима. 
 
Деоница државног пута својом изграђеношћу за наше услове обима саобраћаја, 
треба да пружи одговарајући  ниво безбедности, проточности, комфора и 
услуге за све учеснике у саобраћајном току. Да би се могло остварити 
неометано функционисање транзитног саобраћаја у оквиру коридора државног 
пута, али и функционисање насељског и интерног саобраћаја  потребно је 
обезбедити следеће предуслове: 
• Ниво укрштања са категорисаном путном мрежом – у нивоу (раскрснице са 

каналисањем саобраћајних струја) 
• Ниво укрштања са атарском мрежом - у нивоу (са контролисаним приступом) 
• Ритам укрштања државног пута  са атарском мрежом – (од 350 до 400 m) 
• Обезбеђење пролаза испод државног пута за дивљач - на утврђеним 

микролокацијама 
 
Осим обезбеђења функционисања саобраћаја како категорисаних путева, тако 
и атарских путева, раскрснице у нивоу у оквиру деонице пута потребно је да 
својим елементима (радијуси прикључења, троуглови прегледности) омогуће 
несметано одвијање транзитног саобраћаја у коридору државног пута и 
безбедно прикључење свих путева у оквиру обухвата Плана.За раскрснице које 
су са перспективним значајним саобраћајним оптерећењем  планира се решење 
укрштања у нивоу као површинске раскрснице  са пресецањем  и каналисањем 
саобраћајних струја, потпуном сигналном опремљеношћу (вертикална и 
хоризонтална сигнализација) и одговарајућом осветљеношћу.  
 
Укрштања државног пута са некатегорисаном мрежом путева (атарски путеви) 
планирати као раскрснице у нивоу са споредним путем, са свим потребним 
елементима.  
 
У оквиру обухвата плана постоје и  атарски путеви. Атарски путеви у коридору 
државног пута, омогућавају приступ свим парцелама пољопривредног 
земљишта и  неометано  функционисање атарског саобраћаја. 
 
Деонице постојећих атарских путева и њихова прикључења су приказане у 
графичком прилогу. 
 
Пропусти (прелази) су врло значајан сегмент заштите животне средине од 
негативних утицаја саобраћајних дешавања, посебно у случају заузимања 
значајних  пољопривредних површина за  овакав саобраћајни капацитет. 
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Слика 1. Ситуација  коридора ДП бр.18, деоница  Нештин - Ердевик 
 
2.3.2. Водно земљиште  
 
Правила уређења на водном земљишту биће дефинисана Просторним 
плановима општине Шид и Бачка Паланка, уз обавезно прибављање услова 
надлежних водопривредних организација. 
 
2.3.3. Зелене површине  
  
Зелене површине на површинама за јавне намене 
 
- Јавне зелене површине у оквиру сегмента коридора државних путева 

формирати од група лишћара и шибља аутохтоног порекла (Quercus robur, 
Fraxinus ornus, Populus sp., Salix sp.) и алохтоних врста које одговарају 
станишним условима (Daphina sp., Betula sp., Crataegus sp., Evonimus sp., 
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Berberis sp., Juniperus sp). Групе садити према просторним могућностима на 
међусобном растојању од 1000 m;  

- Пејсажно обликовати зелене површине на простору укрштања и раскрница 
применом нижих декоративних лишћара и четинара и партерног зеленила. 

- Партерно озеленити објекте заштите од ерозије затрављивањем и 
озелењавањем партерним зеленилом. 

 
2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА  
 
2.4.1.  Пољопривредно и шумско земљиште 
 
Правила уређења за изградњу на осталом земљишту (пољопривредно 
земљиште и шумско земљиште) биће дефинисана Просторним плановима 
општина Шид и Бачка Паланка, као и Просторним Планом подручја посебне 
намене Фрушке Горе, а за решавање појединачних локација обавезна је израда 
урбанистичких пројеката. 
 
 
2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  
 
2.5.1.  Саобраћајна инфраструктура 
 
Основни циљ изградње и уређења деонице  државног пута бр. 18 (површине 
за јавне намене) у оквиру посматраног подручја, у домену саобраћаја је 
обезбеђење оптималних просторних услова за правилно функционисање 
транзитног и насељског саобраћаја. Функционално–технолошко опремање 
простора са еколошки прихватљивим решењима је врло значајан сегмент 
будућег одрживог функционисања државног пута.  
 
Овим Планом обухваћен је простор који се налази у североисточном  подручју 
општинског подручја Шида, у зони у којој се налази акумулација и шумско 
подручје, тангирајући мањим делом градско грађевинско подручје Ердевика, 
док је у оквиру општине Бачка Паланка захваћен простор у јужном делу 
општине са воћњацима и пољопривредним и шумским земљиштем. На простору 
обухвата Плана постоје изграђене раскрснице (општински путеви са ДП бр. 106 
и бр. 107) и деонице општинских и атарских  путева.  
   
Државни пут I реда бр. 18, граница са Мађарском – Бачки Брег – Бездан – 
Сомбор – Стапар – Оџаци – Бач – Бачка Паланка - (прекид преко територије 
Хрватске) – Ердевик– Е-70 – Кузмин - Сремска Рача-(граница БиХ) има западно 
ободно пружање у односу на војвођански простор. Он просторно спаја две 
суседне државе (Мађарску и БиХ) кроз простор Војводине, мада се делом 
прекида у зони Дунава код Бачке Паланке (због простора Хрватске). Због свог 
гео - саобраћајног положаја у мрежи војвођанских путева овај  државни пут I 
реда  има велики значај у постојећој али и будућој саобраћајној матрици 
Војводине.Овај пут карактерише  равничарску трасу (највећим делом) осим у 
зони Фрушке Горе где поприма облике планинске трасе са ограничавајућим 
елементима који имају релевантан утицај на експлоатационе параметре као и 
отежане услове кретања током зимског периода. Почетна стационажа овог 
државног пута је у оквиру граничног прелаза Бачки Брег да би доцније своје 
пружање имао паралено са током Дунава све до Бачке Паланке и даље дуж 
западне границе наше земље. 
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Постојећа траса државног пута бр. 18 пролази кроз насеља и својим 
манифестацијама нарушава интерне саобраћајне токове као и ниво еколошких 
услова у оквиру тих урбаних и руралних простора. Да би се  негативне утицаји 
саобраћаја смањили у оквиру поједини урбаних агломерација приступило се 
просторном утврђивању обилазница (у оквиру просторно планских докумената)  
или реализацијом сегмената обилазница (у делу Сомбора, Бачке Паланке.  
 
Постојеће стање обавезног проласка кроз ''туђу територију'' подразумева 
изградњу моста на Дунаву у склопу будуће трасе овог државног пута са 
утврђивањем микролокације кроз одговарајуће просторно планске документиме 
и студије. 

 
Слика 2. Положај  -  правац државног пута бр. 18 у оквиру АП Војводине 

 
Овај државни пут I реда на простору Срема пресеца и аутопут Е-70 у 
денивелацији у облику петље са елементима који омогућују имплементацију 
затвореног система наплате путарине. Даљи ток трасе је у правцу БиХ и 
завршава се граничним прелазом у Сремској Рачи. Овај  државни пут I реда  је 
међународног карактера и има врло важан положај у мрежи категорисаних 
путева у оквиру наших простора. 
 
Генерално за трасу државног пута може се рећи да има релативно 
задовољавајуће геометријске елементе трасе у ваннасељским сегментима, док 
се у насељским деоницама као проблематично дефинише већи број 
прикључака унутар насеља и неодговарајући попречни нагиби. 
 
У постојећем стању овај државни пут I реда (магистрални пут)  има изграђеност 
у облику две саобраћајне траке (2 х 3,5 m) са капацитетом од  10 000 ПАЈ /24 h 
и елементима који гарантују остварење рачунске брзине за тај ранг пута 
Vrac=80 km/h ( изузимајући  простор Фрушке Горе где су ти елементи нешто 
нижи). 
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Слика 3. Положај  -  правац будућег државног пута  у оквиру општинских 
простора Бачке Паланке и Шида 

 
Интезитет саобраћаја ( Просечни годишњи дневни саобраћај - ПГДС ) дуж овог 
државног пута варира и према подацима из 2008.год креће се од 1650 воз/24 h 
у зони граничног прелаза Бездан, до 4700 воз/24 h у зони Сомбора ка Српском 
Милетићу, 4050 воз/24 h у зони Оџака и 2004 воз/24 h  на деоници (2081 Бач – 
Бачка Паланка 1) која непосредно претходи уласку у централну зону Бачке 
Паланке. Може се констатовати  да  постојећи услови одвијања саобраћаја 
(деонице око већих насеља) дају погушћене саобраћајне токове са сниженим 
степеном безбедности. Резултат тога је примена  мера активне и пасивне 
безбедности (кроз регулацију и светлосну сигнализацију) за побољшање 
услова одвијања саобраћаја, са различитим успехом. 
 
У наредном периоду очекује се пораст значаја овог пута у саобраћајној мрежи 
АП Војводине и Републике, због постојећег и перспективно повећаног обима 
саобраћаја као резултата изградње појединих сегмената државног пута, тзв. 
привученог саобраћаја, посебно преметне деонице Нештин – Ердевик.Путни 
сегмент државног пута бр.18 од Ердевика до Нештина потребно је изградити са 
елементима који одговарају рангу државног пута.  
 
Постојећи општински пут Нештин – Визић, који је у суштини основа за 
изградњу-реконструкцију-побољшање државног пута, има на деоницама које 
су обухваћене Планом углавном неодговарајуће геометријске елементе               
( радијусе кривина, попречне нагибе), број саобраћајних трака је одговарајући  
( 2 ), док  ширина коловоза варира од 4,7 – 5,0 m. Банкине и путни канали  су 
зарасли и не врше своју основну функцију. 
 
Насељска саобраћајница у Ердевику и део општинског пута до акумулације         
''Мохарач'', који ће бити основа за имплементацију државног пута у општини 
Шид је такође у лошем стању, са неодговарајућим елементима за ранг 
општинског пута (ширина коловоза варира од 3,0 – 4,5 m). 
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Генерално експлоатационо стање саобраћајних површина ( коловоза, банкина, 
ивичних трака, раскрсница и др.) се може окарактерисати као врло лоше, што 
је резултат више неодржавања него саобраћајног оптерећења  у претходном 
периоду. 
 
Нови саобраћајни капацитет – деоница државног пута, омогућиће одговарајуће  
вођење (дислокацију) транзитних као интерних и изворно - циљних кретања, 
омогућиће функционисање насељских функција и унутарнасељских кретања, 
квалитетније међудржавно, субрегионално и међуопштинско повезивање 
насеља, одговарајући ниво безбедности на предметној деоници а самим тим  
висок ниво комфора и саобраћајне услуге свим учесницима у саобраћају. 
 

 
 

слика 4. Планирана деоница државног пута бр.18 – сателитски снимак 
 
2.5.2.  Водопривредна инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана нема изграђених инсталација водовода и 
канализације у коридору постојећих општинских путева  изузимајући део трасе 
унутар насеља Ердевик (улица Чмеликова). Траса планираног државног пута 
делом се налази се у непосредној близини постојеће акумулације ''Мохарач''. 
 
2.5.3.  Електроенергетска инфраструктура 
 
На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска  надземна 20kV 
надземна мрежа која ће се укрштати са планираном саобраћајницом. 
 
При укрштању и паралелном вођењу постојећих надземних водова са 
планираном саобраћајницом минимална висина најнижих проводника мора 
бити 7,5m за високонапонску мрежу и 6,0 m за нисконапонску. Уколико то није 
постигнуто, постојећи стубови се морају заменити вишим стубовима, ради 
постизања потребних висина проводника.   
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За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана, 
јавна расвета, потребно је, изградити нову МБТС трафостаницу, 20/0,4 kV 
напонског преноса, снаге до 630 kVA. 
 
Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се подземним 
каблом са најближе постојеће 20 kV мреже, по условима надлежне 
Електродистрибуције у Сремској Митровици. 
 
Од трафостанице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до 
планираних потрошача.  
      
2.5.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На простору у обухвату плана, изграђена је телекомуникациона  подземна 
мрежа за потребе  постојећих корисника.  
 
Постојећи телекомуникациони каблови који ће се укрштати са планираном 
саобраћајницом, морају бити прописно заштићени увлачањем у заштитну цев 
или измештени.  
 
У коридору обилазнице планирана је траса телекомуникационог кабла за 
потребе корисника у окружењу. 
 
2.5.5.  Термоенергетска  инфраструктура 
 
На подручју обухвата Плана детаљне регулације деонице државног пута  
постоји изграђена гасна  инфраструктура ниског притиска (доводни гасовод). 
Постојећа гасна мрежа се може реконструисати и измештати уз услове и 
сагласности власника инсталације. 
 
У путном појасу планиране саобраћајница (ДП), могу се имплементирати нови 
капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним обезбеђењем услова за 
правилно укрштање или паралелно вођење.Укрштање гасовода са 
саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем, у складу са важећим 
законским и техничким прописима. Приликом проласка поред или паралелног 
вођења морају се испоштовати одговарајући законски прописи и технички 
нормативи. 
 
 
2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
Регулационa линијa дефинисана је постојећим и новоодређеним координатама 
међних тачака – графички прилог План регулације и нивелације са 
саобраћајном инфраструктуром. Грађевинске линије као границе интервенција 
у оквиру обухвата плана утврђене су на основу пројектованих елемента 
попречног профила. Због специфичности пута грађевинске линије  нису 
приказане на графичком прилогу већ су дате у оквиру карактеристичног 
попречног профила.  
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Списак координата новоодређених међних тачака је приказан по катастарским 
општинама. 
 
К.О. Ердевик 

 
Број 
тачке 

Y X Број 
тачке 

Y X 

1 6614163.47 5000981.22 26 6613051.36 5000375.23 
2 6614093.88 5000892.88 27 6613091.69 5000358.51 
3 6614050.09 5000904.46 28 6613029.81 5000312.70 
4 6613911.76 5000825.18 29 6612996.06 5000322.77 
5 6613786.02 5000767.96 30 6612974.42 5000252.05 
6 6613839.19 5000745.70 31 6612938.86 5000242.05 
7 6613689.74 5000675.86 32 6612925.06 5000167.94 
8 6613673.78 5000695.30 33 6612867.82 5000138.66 
9 6613661.61 5000721.13 34 6612858.34 5000056.59 
10 6613652.87 5000718.22 35 6612811.61 5000046.69 
11 6613659.85 5000689.10 36 6612789.93 5000048.51 
12 6613556.60 5000649.42 37 6612778.02 5000006.28 
13 6613522.40 5000591.93 38 6612745.39 4999894.82 
14 6613449.33 5000545.05 39 6612685.89 4999851.80 
15 6613430.45 5000491.02 40 6612631.76 4999720.02 
16 6613425.55 5000528.68 41 6612585.72 4999690.34 
17 6613453.89 5000579.74 42 6612527.62 4999555.80 
18 6613442.30 5000633.58 43 6612482.50 4999526.95 
19 6613436.71 5000632.75 44 6612418.91 4999532.81 
20 6613434.51 5000571.72 45 6612474.61 4999514.46 
21 6613351.86 5000540.39 46 6612408.19 4999386.19 
22 6613277.79 5000495.09 47 6612429.14 4999374.69 
23 6613309.55 5000468.97 48 6612443.66 4999355.27 
24 6613201.24 5000419.90 49 6612410.87 4999333.51 
25 6613097.15 5000402.44    

 
К.О. Визић 
  

Број 
тачке 

Y X Број 
тачке 

Y X 

1 6614581.45 5005609.15 91 6615527.01 5003775.67 
2 6614581.17 5005619.47 92 6615557.37 5003744.91 
3 6614601.21 5005620.93 93 6615577.93 5003755.57 
4 6614610.07 5005521.86 94 6615600.44 5003732.41 
5 6614585.14 5005509.80 95 6615595.37 5003724.96 
6 6614588.54 5005498.62 96 6615585.34 5003728.66 
7 6614601.81 5005470.51 97 6615559.42 5003729.97 
8 6614605.45 5005463.00 98 6615562.50 5003669.79 
9 6614624.53 5005472.11 99 6615554.48 5003597.04 
10 6614618.24 5005433.65 100 6615500.08 5003388.52 
11 6614655.51 5005412.91 101 6615448.32 5003278.43 
12 6614660.05 5005362.59 102 6615389.48 5003227.18 
13 6614707.83 5005355.30 103 6615368.04 5003117.08 
14 6614723.96 5005307.96 104 6615327.12 5003098.40 
15 6614709.64 5005282.18 105 6615278.95 5003114.77 
16 6614676.78 5005265.20 106 6615185.53 5003110.41 
17 6614566.22 5005266.77 107 6615160.91 5003116.58 
18 6614561.97 5005239.29 108 6615142.95 5003127.80 
19 6614692.61 5005240.11 109 6614969.91 5003283.30 
20 6614726.74 5005258.86 110 6614962.45 5003285.58 
21 6614749.98 5005291.35 111 6614940.92 5003397.19 
22 6614792.36 5005297.17 112 6614906.44 5003471.61 
23 6614853.88 5005254.88 113 6614895.21 5003467.98 
24 6614835.24 5005237.30 114 6614938.61 5003338.71 
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25 6614884.15 5005179.48 115 6615276.81 5003089.57 
26 6614862.34 5005154.67 116 6615311.56 5003073.07 
27 6614868.44 5005148.08 117 6615341.40 5003066.29 
28 6614893.41 5005164.05 118 6615260.63 5002971.44 
29 6614900.68 5005196.90 119 6615290.56 5002912.69 
30 6614929.72 5005212.87 120 6615285.90 5002880.71 
31 6614935.44 5005205.94 121 6615282.28 5002857.61 
32 6614911.97 5005178.68 122 6615281.24 5002847.59 
33 6614905.62 5005135.43 123 6615280.41 5002841.03 
34 6614927.26 5005147.26 124 6615233.68 5002829.70 
35 6614909.18 5005123.94 125 6615278.80 5002817.19 
36 6614932.50 5005134.52 126 6615280.13 5002794.70 
37 6614913.06 5005110.82 127 6615281.62 5002779.92 
38 6614936.89 5005118.76 128 6615257.53 5002712.80 
39 6614921.01 5005082.31 129 6615288.79 5002703.58 
40 6614924.39 5005048.26 130 6615262.17 5002660.92 
41 6614952.90 5005061.50 131 6615230.08 5002340.59 
42 6614924.99 5005011.46 132 6615246.98 5002301.34 
43 6614924.87 5004984.93 133 6615216.83 5002262.25 
44 6614924.84 5004963.14 134 6615170.57 5002243.60 
45 6614924.87 5004950.17 135 6615157.55 5002229.11 
46 6614956.25 5004954.36 136 6615176.29 5002209.69 
47 6614956.59 5004926.46 137 6615173.90 5002160.11 
48 6614925.49 5004929.12 138 6615164.70 5002159.83 
49 6614895.68 5004918.13 139 6615154.85 5002186.64 
50 6614896.91 5004909.28 140 6615137.15 5002206.40 
51 6614924.89 5004905.83 141 6615126.99 5002195.10 
52 6614956.22 5004895.15 142 6615097.51 5002206.92 
53 6614956.74 5004865.31 143 6615092.84 5002199.26 
54 6614956.54 5004831.99 144 6615113.72 5002180.32 
55 6614962.85 5004734.17 145 6615141.00 5002171.76 
56 6614930.88 5004752.98 146 6615092.31 5002117.33 
57 6614940.07 5004713.75 147 6615070.54 5002092.81 
58 6614983.01 5004671.05 148 6615010.41 5002025.76 
59 6614992.96 5004656.06 149 6614973.24 5002036.14 
60 6615002.24 5004642.45 150 6614892.89 5001952.61 
61 6615012.98 5004629.76 151 6614794.65 5001844.14 
62 6615027.32 5004612.10 152 6614773.39 5001820.67 
63 6615048.90 5004569.37 153 6614721.53 5001762.83 
64 6615007.18 5004532.49 154 6614661.95 5001701.35 
65 6615011.03 5004529.30 155 6614673.60 5001673.97 
66 6615140.96 5004444.05 156 6614622.93 5001661.48 
67 6615145.99 5004407.69 157 6614566.19 5001605.06 
68 6615265.04 5004290.77 158 6614546.85 5001587.53 
69 6615322.92 5004237.11 159 6614550.59 5001530.19 
70 6615337.14 5004220.49 160 6614541.28 5001519.20 
71 6615365.61 5004183.06 161 6614503.29 5001469.47 
72 6615381.93 5004207.72 162 6614495.71 5001458.59 
73 6615420.85 5004217.63 163 6614479.10 5001495.20 
74 6615427.08 5004193.07 164 6614458.69 5001506.68 
75 6615401.98 5004179.98 165 6614452.49 5001500.22 
76 6615384.86 5004152.15 166 6614466.87 5001475.28 
77 6615435.95 5004103.93 167 6614461.13 5001411.35 
78 6615436.04 5004035.90 168 6614408.16 5001331.58 
79 6615471.74 5003964.09 169 6614405.41 5001327.62 
80 6615436.52 5003956.20 170 6614388.05 5001300.95 
81 6615437.64 5003947.49 171 6614345.00 5001239.11 
82 6615479.06 5003947.48 172 6614307.27 5001185.14 
83 6615496.32 5003968.58 173 6614287.02 5001204.33 
84 6615538.60 5003976.66 174 6614260.36 5001217.98 
85 6615541.04 5003968.00 175 6614257.25 5001214.07 
86 6615504.63 5003951.45 176 6614278.12 5001188.42 
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87 6615499.71 5003901.24 177 6614278.72 5001141.21 
88 6615561.92 5003821.10 178 6614245.59 5001084.35 
89 6615549.61 5003779.61 180 6614165.04 5000983.19 
90 6615532.33 5003782.90    

 
Нивелационим решењем су дате преломне тачке нивелете саобраћајнице, као и 
нагиби нивелете саобраћајнице - приказано на графичком прилогу План 
регулације и нивелације са саобраћајном инфраструктуром. 
 
 
2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
 
2.7.2. План парцелације и препарцелације 
 
Планом парцелације су обухваћене постојеће парцеле које се налазе у 
катастарским општинама Ердевик и Визић. 
 
2.7.2.1. Деоба постојећих парцела – парцелација 
 

К.О. Ердевик 
 
Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 - 116) на следећи 
начин: 
 
Постојећа 
парцела 

Парцеле настале 
деобом 

Постојећа 
парцела 

Парцеле настале 
деобом 

Постојећа 
парцела 

Парцеле настале 
деобом 

4097 1,2 4193/1 36,37 4209 72,73,74 
4096 3,4 4193/2 38,39 4210 75,76,77 
4095 5,6 4193/3 40,41 4252 78,79,80,81 

4094/3 7,8 4194 42,43 4251 82,83 
6268/2 9,10,11 4195 44,45 4253 84,85,86 
4180 12,13 4196 46,47 4258 87,88,89 
4181 14,15 4197 48,49 4259 90,91,92 
4182 16,17 4198 50,51 4260 93,94,95 
4183 18,19 4199 52,53 4261 96,97,98,115,116 
4184 20,21 4200 54,55 2493 99,100 
4185 22,23 4201 56,57 2494 101,102 
4186 24,25 4203/1 58,59 2496 103,104 
4187 26,27 6276 60,61 2473 105,106,107 
4188 28,29 4207 62,63,64 2491 108,109 
4189 30,31 4208/1 65,66,67,68 2492 110,111 
4191 32,33 4208/2 69,70,71 2459 112,113,114 
4192 34,35     

 
К.О. Визић 
 
Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 - 383) на следећи 
начин: 
 
Постојећа 
парцела 

Парцеле настале деобом Постојећа 
парцела 

Парцеле настале деобом 

576/1 1,2 434 188,189,190 
559/1 3,4 1592 191,192,193 
5593/ 5,6 393/3 194,195 
559/2 7,8 390/1 196,197,198 
1644 9,10,11 391/1 199,200 

580/11 12,13,14,15,16,17,18 373/2 201,202,203,204,205,206,207 
580/15 19,20 373/3 208,209 
580/16 21,22,23,24,25 373/4 210,211,212 
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1601/1 26,27,28 373/6 213,214,215 
555/1 29,30,31 373/8 216,217,218 
542 32,33,34 368/5 219,220 

541/2 35,36,37 358/4 221,222 
541/1 38,39,40 368/3 223,224 
540 41,42,43 355/1 225,226,227 
539 44,45,46 1641 228,229,230,231,232 
538 47,48,49 356 233,234 
537 50,51,52 1597 235,236 
536 53,54,55 1386 237,238 

535/2 56,57,58 1593 239,240 
534 59,60 1632 241,242,243,244 

535/1 61,62 1531/1 244,245, 246 
495/7 63,64 1641 247,248,249 
495/6 65,66 1507/18 250,251,252 
488 67,68 1507/19 253, 254 
489 69,70 1484/1 255,256,257 
490 71,72 1507/17 258,259 
491 73,74 1515/1 260,261 
493 75,76,77 1507/16 262,263 
494 78,79,80 1515/2 264,265,266 

495/10 81,82 1507/15 267,268 
495/9 83,84,85 1507/14 269,270 
495/8 86,87,88 1507/13 271,272 
495/2 89,90 1514 273,274 
495/1 91,92 1513 275,276,277 
480/1 93,94 1629 278,279,280,281,282,283,284,285,286,

287,288,289,290,291,292,293,294 
480/2 95,96 1439/1 295,296,297,298,299 
480/3 97,98 1441/1 300,301 
481/3 99,100 1439/2 302,303,304,305 
481/14 101,102 1512 306,307 
482/2 103,104 1509 308,309 
482/6 105,106 1507/4 310,311 
476 107,108 1508 312,313,314 

475/1 109,110 1507/3 315,316 
474/2 111,112 1494 317,318 
467/2 113,114 1507/2 319,320 
1645 115,116,117,118 1623 321,322 
481/2 119,120 1493 323,324 
482/5 121,122,123 1492 325,326 
482/1 124,125 1491/2 327,328 
482/3 126,127 1491/1 329,330,331 
467/1 128,129 1490/2 332,333 
467/3 130,131 1490/1 334,335 
467/4 132,133 1488/1 336,337,338 
467/5 134,135 1488/2 339,340 
467/6 136,137 1487 341,342 
470/3 138,139 1485/8 343,344 
470/1 140,141,142 1485/7 345,346 
468/2 143,144 1486/2 347,348 
468/3 145,146 1485/39 349,350 
468/4 147,148 1485/4 351,352 
469/1 149,150 1443 353,354,355 
456/6 151,152,153 1444 356,357,358 
456/5 154,155,156 1445 359,360,361 
456/3 157,158,159 1446 362,363,364 
448/1 160,161,162 1465/3 365,366 
447 163,164,165 1465/2 367,368 
446 166,167,168 1447/1 369,370 
438 169,170 1447/2 371,372 
437 171,172,173 1447/4 373,374 
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436 174,175 1447/6 375,376 
435/3 176,177 1449 377,378 
1599 178,179,180 1450 379,380,381 
433/2 181,182,183 1451 382,383 
433/1 184,185,186,187   

 
 
2.7.2.2. Формирање нових парцела – препарцелација 
 

Од парцела насталих деобом постојећих парцела и постојећих парцела 
формирају се нове парцеле на следећи начин: 

 
К.О. Ердевик 
 

Парцеле  Нове  
парцеле постојеће парцеле настале деобом 

А  2,4,6,8,10,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 
45,47,49,51,53,55,57,59,61,62,64,66,68,70,73,76,79,83,85, 
88,91,94,97,100,102,104,106,109,110,113,115 

 
Новоформирана парцела А је планирана површине јавне намене. 
 
Новоформиране 

парцеле 
Површина (cca ha) Намена 

А 8,30 пут 
Укупно 8,30  

 
К.О. Визић 
 

Парцеле  Нове  
парцеле постојеће парцеле настале деобом 
А 390/2,1486/1,1510 2,4,6,8,10,13,17,20,22,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,61,63, 

65,67,69,71,73,76,79,82,84,87,89,91,93,95,97,99,101,103, 
105,107,109,111,113,116,120,122,125,127,129,131,133,135, 
137,139,141,144,146,148,150,152,155,158,161,164,167,170, 
172,175,177,179,181,183,184,188,190,192,194,197,200,202, 
209,211,214,243,244,248,251,254,256,258,260,263,265,267, 
269,271,274,276,279,281,285,287,289,291,294,296,298,297,
299,301,303,305,307,308,311,313,315,317,321,323,325,327,
330,332,334,337,340,342,343,345,348,349,351,354,357,360,
363,365,367,369,370,373,375,377,380,382 

Б  15,24,27,30 
В 367 206,217,220,222,224,225,227,229,231,234,236,238,240,241 

 
Новоформиране парцеле А, Б и В су планиране површине јавне намене. 
 
Новоформиране парцеле Површина (cca ha) Намена 

А 16,53 пут 
Б 0,53 пут 
В 1,38 пут 

Укупно 18,44  
 
 
2.8. МРЕЖА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
У оквиру коридора новопланираног сегмента државног  пута  ради спречавања 
ерозије и настанка снежних наноса на путу потребно је  планирати уређене 
засаде тј. потребно је формирати групе зеленила у виду ветрозаштитног 
засада, састављене од високих и средњих лишћара и партерног зеленила, како 
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би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне 
последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем и свеле на границе 
прихватљивости.  
 
Зеленило ће утицати на угроженим деоницама на смањење снежних наноса, 
ублажавање удара ветра, заштиту и рекултивацију пољопривредног земљишта 
(позајмишта), таложење загађујућих материја из издувних гасова возила и 
подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја. 
 
У оквиру обухвата Плана потребно је формирати групе зеленила, формиране 
као мање ремизе у близини пропуста-прелаза за животиње, које ће служити 
као еколошки коридори којима ће се оне кретати, с обзиром да је цела 
површина у обухвату  установљена као ловиште. 
 
Будућу трасу сегмента државног пута на простору КО обухваћених планом  
(Нештин и Ердевик) треба пејсажно обликовати како би се задржао 
карактеристични сремски пејсаж али и заштитио од ерозије (плитак насип и 
раскрснице), што ће утицати на повећање естетских и визуелних особина ове 
деонице државног  пута. 
 
 
2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 

 
2.9.1. Заштита животне средине 
 
У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је 
предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на 
планиране садржаје. 
 
Заштита животне средине у обухвату инфраструктурног коридора деонице  
државног пута I реда бр.18, Нештин - Ердевик  ће се остваривати кроз следеће 
мере заштите: 
• Заштиту ваздуха као природног ресурса обезбедити кроз унапређење 

зелених површина формирањем мреже зелених површина у оквиру 
коридора будућег пута (са циљем уклапања пута у околни брдско-
равничарски сремски пејсаж, ради побољшања микроклиматских, естетских 
и визуелних услова вођења саобраћаја). 
Мрежу зелених површина пута ће чинити  групе садница у оквиру ивичног 
дела коридора пута као и  зеленило уз атарске путеве.  

• Заштиту од буке и вибрације у току извођења радова планирањем и 
организацијом радова (у току зиме  и скраћењем рада ноћу).  

• Заштиту земљишта као необновљивог ресурса учинити смањењем дужине 
транспортних путева од позајмишта до градилишта. Камиони за транспорт 
треба да буду покривени, а опрема за прање точкова постављена на 
излазима са градилишта.Позајмишта је потребно  рекултивисати садњом 
заштитног зеленила аутохтоног порекла. 
Ради рационалног коришћења земљишта, хумусни материјал који ће бити 
скинут у процесу градње пута, искористити за хумусирање косина. 
Рационализовати употребу соли у зимском периоду. Земљиште које се 
налази 20 m од ивице саобраћајне траке је под утицајем таложења соли и 
опасних компоненти горива. Потребно је забранити употребу хербицида за 
сузбијање корова у оквиру путног појаса (препорука је кошење). 



 21 
 

• Заштиту вода кроз одржавање отворене каналске мреже у границама 
пројектованих елемената, како би обављала функцију прихватања 
сувишних атмосферских вода.  

•  Безбедност саобраћаја на путу у току изградње и експлоатације 
     остварити: 

- формирањем  зоне заштите уз остале инфраструктурне коридоре  у току 
градње државног пута, забраном одређених активности у тим зонама у 
складу са важећом законском регулативом, 

- постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације,у току изградње 
и  експлоатације, 

-  заштититом површине пута од наноса снега кроз редовне мере 
одржавања пута или садњом живе ограде на удаљености од 10-15 висина 
живе ограде од ивице пута управно на правце дувања ветра или 
постављањем вештачких препрека - плотова, жичаних мрежа и 
преносних постројења, 

-  заштитом пута од поледице посипањем соли или других               
( биоразградивих) материја које имају сличан или бољи ефекат, 

- проценом ризика за инцидентна загађења израдом Плана који би утврдио 
мере у току инцидентних ситуација (изливање уља, горива или опасних 
материја) и активности специјализованих служби, 

- успостављањем мониторинга праћења стања животне средине у току 
градње и експлоатације пута.  

 
2.9.2. Заштита природних и непокретних културних добара 
 
У оквиру обухвата Плана детаљне регулације једним мањим делом налази се 
заштићено природно добро - НП ''Фрушка Гора'' са прописаним нивоом заштите  
II и III степена. 
 
Такође обавезна је примена мера заштите природе (институционални услови – 
Завод за заштиту природе) кроз опште мере заштите природних станишта, 
изградњу прелаза за животиње, смањење учесталости доспевања животиња на 
пут и озелењавање  трасе пута и мера заштите животне средине. 
 
Према подацима Покрајинског  завода за заштиту споменика културе из Новог 
Сада, на подручју које је у обухвату Плана, нема евидентираних зона и 
локалитета са археолошким садржајем. 
 
 
2.10.  СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ЗА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 
 
Већи део површина за јавне намене  одређеног овим планом намењен је за 
изградњу деонице државног пута и исто ће се у периоду 2010-2013. године 
привести намени. Средства ће се обезбедити из извора Јавног предузећа за 
путеве Србије  и Општина Бачка Паланка и Шид.Висина потребних средстава и 
динамика улагања утврдиће се пројектно-техничком документацијом, као и 
секторским програмима Јавног предузећа за путеве Србије. 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
3.1.1. Саобраћајни коридори 
     
3.1.1.1. Државни пут I реда  
 
При  пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру простора обухвата Плана   
(коридор државног пута) треба обезбедити следеће просторно-полазне 
основе: 
 
а) Основни пројектни елементи државног пута  
 
- пројектна брзина     80  km/h 
- претходна брзина     80 km/h 
- намена пута      мешовит саобраћај  
- експлоатациони период    20 година 
 
б) Параметри за елементе трасе  
 
- Рачунска брзина     Vr - 80 (60 у насељу) km/h 
- минимални полупречник к.лука  Rmin - 250 m 
- коефицијент пријањања   fr - 0,133 
- попречни нагиб у кривини   qmax - 5 % 
- попречни нагиб у правцу   q -   2,5 % 
- нагиб једносмерних коловоза   једностран (ка ивици планума) 
- нагиб банкине     у спољну страну са нагибом 4 % 
- дужина прегледности    низак насип 200 m 
 
в) Елементи осовине обилазнице 
 
Елементи осовине обилазнице се узимају према условима на терену и према 
важећим  Правилима о основним условима које јавни путеви изван насеља и 
њихови елементи мора да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 
("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 45/81). 
 
г) Основни елементи уздужног профила 
 
• Максимални уздужни нагиб   8 % 
• прелом нивелете (конкаван)   3 % 
• прелом нивелете (конвексан)   4 % 
• минимални уздужни нагиб          0,2 % 
 
д) Основни елементи попречног профила државног пута 
 
Попречни профил државног пута  ће садржати следеће елементе: 
• саобраћајнe  тракe    2 х 3,25  = 6,5 m 
• ивичне траке     2 х 0,3  = 0,6 m 
• банкине      2 х 1,2  = 2,4 m 

    Укупно:          9,5 m 
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ђ) Основни елементи саобраћајног профила 
 
• слободна висина               5,0 m 
• висина саобраћајног профила (због ојачања коловоза)   4,7 m 
• заштитна ширина                       3,0 m 
 
е) Основни елементи коловозне конструкције 
 
За димензионисање коловозне конструкције за трасу државног пута, потребно 
је извршити геомеханичко испитивање носивости тла, а у складу са Српским 
стандардима SRPS U.C.010 и 012, имајући у виду максимални осовински 
притисак (11,5 t) као и дубину смрзавања (дејство мраза) и добијени CBR. За 
коловозну конструкцију државног  узима се да је за тежак саобраћај SRPS 
U.C4.051 као и SRPS U.C4.010 и SRPS U.C4.012 код одређивања евентуалног 
саобраћајног оптерећења за димензионисање асфалтних коловозних 
конструкција. 
 
ж) Начин прикључења на обилазницу  
 
Сва укрштања на  државни  пут  у оквиру обухвата Плана  морају испунити 
услове безбедности и прегледности приликом укључења. 
 
3.1.1.2. Укрштањa у нивоу 
 
Укрштања  у нивоу – раскрснице, у оквиру обухвата Плана, планирана су на 
следећим стационажама: 
 
Табела 2 : Укрштања у нивоу 
 

Оријентациона 
стационажа    km 

Изграђеност Ранг укрсног правца 

0+000 постојећа државни пут II реда  
бр.107 

4+155 планирана општински пут 
5+518 планирана општински пут 
6+715 планирана општински пут 
12+922 постојећа прикључак насељске 

мреже 
13+301 постојећа прикључак насељске 

мреже 
13+617 постојећа државни пут II реда  

бр.106 – насељска 
саобраћајница 

   
Прикључци - прилази  

0+400  атарски пут 
0+785  атарски пут 
2+007  атарски пут 
2+106  атарски пут 
2+445  атарски пут 
2+612  атарски пут 
2+913  атарски пут 
3+178  атарски пут 
3+434  атарски пут 
3+594  атарски пут 
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3+734  атарски пут 
4+358  атарски пут 
4+627  атарски пут 
5+005  атарски пут 
5+770  атарски пут 
5+991  атарски пут 
7+625  атарски пут 
7+675  атарски пут 
8+632  атарски пут 
8+978  атарски пут 
9+798  атарски пут 
10+054  атарски пут 
10+949  атарски пут 
11+044  атарски пут 
11+247  атарски пут 
11+509  атарски пут 
11+680  приступни пут за брану 
11+902  атарски пут 
12+511  атарски пут 
12+603  атарски пут 
12+804  атарски пут 

   
 
Основни елементи које мора испунити укрштање-раскрсница у нивоу у оквиру 
обухвата Плана су: 
• обезбеђење даљина прегледности у зонама раскрсница (мин. 200 m), 
• обезбедити правилно осветљење укрштања свих путева и државног пута као 

део насељског расветног система, 
• саобраћајно оптерећење у зони прикључења (ДП бр.106 и бр.107) >250  

воз/сат, 
• обезбеђење одговарајућих геометријских елемената укрштања за пролаз 

свих возила (меродавни полупречник проходности мин. 12,0 m), 
• изградња отресишта на укрштањима обилазнице-државног пута са атарским 

путевима у дужини од минимално 40 m и минималној ширини од  5,0 m, 
• нивелационо решење (попречни и уздужни падови) укрштања прилагодити 

условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина, 
• дуж комплетне трасе државног пута обезбедити правилно вођење 

саобраћајних токова (посебно у зонама укрштања), светлосно –сигналном 
опремом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.  

 
 
3.1.1.2. Коридор државног пута бр.107 
 
У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја нa државном путу II реда  ван уже 
зоне раскрснице потребно је извршити реконструктивно-техничке мере уз 
примену следећих услова: 
• рачунска брзина предметног пута ван насеља Vrac= 80 km/h,   
• проширење коловоза на 7,1 m (саобраћајне траке 2 х 3,25 m + 2 х 0,3 m 

ивичне траке),     
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним), 
• коловозна конструкција за средње тежак саобраћај (носивост коловозне 

конструкције 110 kN по осовини). 
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3.1.1.3. Коридор државног пута бр.106 
 
У циљу обезбеђивања одвијања саобраћаја нa државном путу II реда  ван уже 
зоне раскрснице (у насељу Ердевик) потребно је извршити реконструктивно-
техничке мере уз примену следећих услова: 
• рачунска брзина предметног пута у насељу  Vrac= 60 km/h, 
• проширење коловоза на 7,1 m (саобраћајне траке 2 х 3,25 m + 2 х 0,3 m 

ивичне траке),     
• ивичне траке је могуће заменити ивичњацима (издигнутим или упуштеним), 
• коловозна конструкција за средње тежак саобраћај (носивост коловозне 

конструкције 110 kN по осовини). 
 
3.1.1.4. Пропусти - прелази за   животиње 
 
Мултифункционалне прелазе уз водотоке за ситне и крупне животиње 
планирати и извести на следећим микролокалитетима: 
 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 2+980 
2. 4+905 
3. 6+000 
4. (''из села'' поток) 6+905 
5. (Мохарач поток) 10+160 

 
Мултифункционалне прелазе за ситне и крупне животиње планирати и извести 
на следећим микролокалитетима: 
 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 8+500 - 8+600 

 
Прелазе за ситне животиње (водоземце) уз водотоке, за ситне и крупне 
животиње планирати и извести као цевасте прелазе:   
 
без решетака на следећим микролокалитетима: 
 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 7+780 - 7+800 
2. 9+975 - 9+993 

 
наизменично са и без решетака (на сваких 150 m) на следећим 
микролокалитетима: 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 6+905 - 7+780 
2. 8+500 – 8+896 
3. 9+327 - 9+975 
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прелазе без решетака (на  сваких 100 m)   на следећим микролокалитетима: 
 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 8+896 - 9+429 

 
прелазе без решетака (на  сваких 200 m)   на следећим микролокалитетима: 
 

Прелази  испод  
државног пута 

 

Оријентациона 
стационажа 

km 
1. 7+780 - 8+500 

 
• мултифункционални прелаз уз водоток (као и прелаз за ситне и крупне 

животиње) као пролаз кроз труп пута, за високу и ниску дивљач 
пројектовати са   индексом слободног простора (L x B x H) od min 1,5, 

• код пројектовања прелаза потребно је задовољити услов да висина  
простора буде 3,5 m изнад максималног нивоа подземне воде на 
локалитету, 

• са обе стране прелаза потребно је изградити вертикалну бетонску 
препреку (мин. висине 0,7 m) уз пут дужине 100 m која ће усмеравати 
животиње ка прелазу и спречавати њихово страдање на путу, уз примену 
ове мере (зид канала ка путу)  у целој дужини обухваћеног  Националног 
парка ( ~ 3,0 km),  

• прелазе за ситне животиње пројектовати и изградити са димензијама 1,0 х 
1,0 m са дном прелаза изнад максималног водостаја поплавног подручја 
потока Мохарач,   

 
3.1.1.5. Пешачке стазе 
 
У оквиру обухвата плана планиране су површине за немоторна кретања               
(унутар границе градског грађевинског подручја насеља Ердевик) са свим 
елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање ових учесника у 
саобраћају, како у зони  раскрснице тако и у широј зони. При пројектовању и 
реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно-
пројектне основе:  
• пешачке стазе ширине мин 1,0 m,     
• реконструкција / изградња уз коришћење различитих материјала ( бетон, 

бетонске плоче, асфалт ), 
• одводњавање са ових површина нивелационо усмерити ка атмосферским 

(уличним) каналима   
 
3.1.1.6. Aутобуска стајалишта 
 
У оквиру обухвата плана планиране су површине за аутобуска стајалишта               
са одговарајућим елементима који ће омогућити безбедан и неометан трансфер 
путника у широј зони (стационаже km 3+600 лево и km 3+660 десно). При 
пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир 
следеће просторно-пројектне основе:  
• ширина перона мин 2,0 m,     
• одводњавање са ових површина нивелационо усмерити ка путном  каналу, 
• коловозна конструкција стајалишта исте носивости као и код државног пута    

(мин. 110 kN по осовини)    
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3.1.2. Зелене површине 
 
На површинама за јавне намене зелене површине формирати поштујући важећу 
законску регулативу којом се обезбеђује безбедност саобраћаја (троуглови 
безбедности, забрана садње непосредно уз спољну ивицу земљишног појаса). 
 
Због специфичности предметног простора озелењавање пута потребно је 
спровоести по следећим условима: 
• избегавати примену алохтоних (инвазивних) врста, 
• радови на озелењавању треба да обухвате и слободан простор између 

државног пута и остале вегетације због спречавања ерозије и ширења 
инвазивних врста, 

• на микролкалитетима прелаза за крупније животиње потребно је планирати 
ремизе као еколошке коридоре који ће повезивати две јединице 
Националног парка раздвојене путем, 

• ремизе треба да буду линеарног облика са два реда жбунасте вегетације 
аутохтоних врста.  

 
У коридору државног пута, групе зеленила формирати на удаљености 2  m од 
коридора инсталација. 
 
Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за 
пројектовање из овог Плана. Главним пројектом озелењавања коридора 
државног пута, ће се детерминисати прецизан избор и количина дендролошког 
материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите, 
предмер и предрачун. 
 
3.1.3. Водно земљиште 
 
Основни принцип је да на водном земљишту забрањена изградња. 
 
Изузетно могуће је градити објекте и инфраструктуру у функцији 
водопривреде, одржавање водотока, туризма, рекреације  уз обавезну израду 
одговарајуће урбанистичке документације (Урбанистички пројекат) и Студије 
процене утицаја на животну средину. 
 
3.1.3. Правила и услови за изградњу објеката комуналне  

  инфраструктуре 
    
3.1.3.1. Водопривредна инфраструктура 
 
Снабдевање водом 

− Трасе новопланираних водовода за пратеће објекте полагати у 
зеленој површини или у путном појасу. 

− На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, 
ваздушних вентила и муљни испуст. 

− Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим 
прописима и стандардима. 

− Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим инсталацијама 
обезбедити челичном заштитном цеви. 

− Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете 
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 

− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежног комуналног предузећа. 
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Хидротехнички објекти 
 

- Укрштање коридора планиране трасе обилазнице са акумулацијом 
Мохарач извести у складу са усвојеним идејним пројектом; 

- Изливне објекте атмосферске канализације треба пројектовати да се 
канал осигура осигура од ерозије на месту испуста облагањем обе 
косине; 

- Све радове извести уз прибављене услове и сагласности од надлежног 
водопривредног предузећа. 

 
3.1.3.2. Електроенергетска инфраструктура  
 
• Трафостанице градити као монтажно бетонске, за 20/0,4 напонски пренос; 
• Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
• При грађењу објекта трафостанице у близини раскрсница,  мора се постићи 

одговарајућа прегледност раскрсница; 
• За објекат трафостанице обезбедити  минималну површину 4х5 m;  
• Електроенергетски восоконапонски водови се могу укрштати са 

саобраћајницом по могућности под углом од 90°, али не мањим од 60°, при 
чему најмања висина проводника од горње ивице коловоза треба да буде 
7,5m;   

• Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при 
укрштању, треба да буде 10 m, изузетно 5 m; 

• Укрштање електроенергетских водова 35 кV, 20 (10) кV са путем извешће се      
надземно, ако могу да се задовоље прописани технички услов или 
каблирањем и постављањем у заштитну цев; 

• При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање 3,0 m 
од саобраћајница; 

• Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном 
рову или у ПВЦ заштитним цевима,  на дубини од најмање 0,8 m; 

• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и 
телекомуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,50m, односно 
1,0m за каблове напона преко 10кV;  

• При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања 
треба да буде око 90°; 

• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад 
телекомуникационих, 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;  

• Светиљке за осветљење  саобраћајнице   поставити  на  стубове поред 
саобраћајнице на минималмом растојању од 0,5 m;  

• За осветљење користити расветна тела у складу са новим технологијама 
развоја; 

   
Прикључење објеката и потрошача функционалних садржаја пута на 
електроенергетску мрежу извести подземним кабловима по   условима  
надлежног предузећа у Новом Саду, односно Сремској Митровици. 
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3.1.3.3. Термоенергетска инфраструктура 
 
У путном појасу планиране деонице  државног пута и раскрсница, могу се 
имплементирати нови капацитети гасне инфраструктуре, са евентуалним 
обезбеђењем услова за правилно укрштање или паралелно вођење. Укрштање 
гасовода са саобраћајницом мора бити изведено подбушивањем, у складу са 
важећим законским и техничким прописима. Приликом проласка поред или 
паралелног вођења, морају се испоштовати одговарајући законски прописи и 
технички нормативи. 
 
Гасоводна мрежа ниског притиска 
 
Дубина полагања гасовода је минимално 0,8-1,0 m.  
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са 
путевима и улицама износи 1,35 m између горње ивице заштитне цеви и 
површине пута. 
 
Минимално растојање гасовода од државних путева I и II реда износи 3,0 m,а 
од уличног коловоза 1,0 m. 
 
Код проласка или паралелног вођења дистрибутивног гасовода уз друге објекте 
одстојање не сме бити мање од 1,0 m (мерено хоризонтално) од темеља 
грађевинских објеката, уколико не угрожава стабилност објекта. 
 
Укрштања и паралелна вођења са осталим инфраструктурним објектима и 
инсталацијама извести према условима надлежног дистрибутера за гас.  
 
3.1.3.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
• ТТ  мрежа  ће се у потпуности градити подземно;  
• Дубина полагања ТТ  каблова треба да је најмање 1,2 m; 
• При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање 3,0m 

од саобраћајница, односно по условиманадлежног предузећа за путеве; 
• При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитну цев, а 

угао укрштања треба да буде око 90°; 
• При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских кабловa 

до 10кV  најмање растојање мора  бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона 
преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла   мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90°; 

• При укрштању телекомуникациног кабла  са цевоводом гасовода, водовода, 
и канализације, вертикално растојање  мора бити најмање 0,3 m; 

• При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла  са  
     цевоводом гасовода , водовода и канализацијом   хоризонтално растојање   
     мора бити најмање 0,5 m. 
 
 
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 
 
Пољопривредно земљиште 
 

Основни принцип је да на пољопривредном земљишту забрањена изградња. 
Изузетно могуће је градити објекте и инфраструктуру у функцији 
пољопривреде (складиштење и прерада пољопривредних производа) уз 
обавезну израду одговарајуће урбанистичке документације ( Урбанистички 
пројекат). 
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Шумско земљиште 
 
Основни принцип је да на шумском земљишту забрањена изградња. 
 
Изузетно могуће је градити објекте и инфраструктуру у функцији шумске 
привреде, туризма, рекреације и ловства. Детаљнији услови су дефинисани у 
оквиру шумских основа шумског подручја и шума НП '' Фрушка гора ''. 
 
 
4. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ 

 СЕКТОРА 
 

Дужина  трасе:    13 620 метара 
Ширина  путног  појаса:   30  метара   
Ширина   коловоза :   7,1  метара 
Број површинских раскрсница : 7  ком 
Број прилаза:    31  ком 
 
У следећој табели се даје процена потребних средстава* за изградњу 
саобраћајне инфраструктуре и објеката: 
 
Саобраћајна инфраструктура 369 626 000 

Електроенергетска инфраструктура 6 000 000 
Телекомуникациона инфраструктура 800 000 
Водопривредна инфраструктура 400 000 
Зелене површине државног пута 10 720 200 
УКУПНО  ИНФРАСТРУКТУРА 387 536 200 
УКУПАН ИЗНОС У ЕВРИМА ≈ 4 079 328  € 

 
 
5. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Планска решења у обухвату раскрснице државних путева су у контексту  
заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја 
предметног простора. У том смислу, Планом  се предвиђа: 
- у оквиру путних  појасева деонице државног пута I реда, обухваћених 

државних путева II реда и  раскрсница ће бити формирана мрежа зелених 
површина у циљу уклапања пута у околни пејсаж и побољшања 
микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја, 

- одвођење атмосферских вода ће се обезбедити нивелационо помоћу 
попречних и уздужних нагиба пре упуштања у   реципијент, 

 
 
6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
  
План садржи мере, правила и услове за спровођење за све објекте: деонице 
државног пута бр.18, раскрснице, државних путева бр.106 и бр.107 и свих 
објеката инфраструктуре у обухвату Плана. 
 
  

                                          
* Процена потребних средстава је дата на основу података из идејног пројекта деонице државног 
пута бр.18 који је урадио ЦПВ-е и  на основу процењених трошкова измештања и заштите 
осталих комуналних инсталација у обухвату Плана. 
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7. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
 
План ће се реализовати у  континуираном  временском раздобљу -  с обзиром 
да деоница државног пута са раскрсницама и  осталом инфраструктуром чини 
јединствену функционално-техничко-технолошку целину у изградњи. 
 
Стога се планира реализација комплетне деонице државног пута  у дужини од             
13,62 km (стационаже од km 0+000 до km 13+620), од раскрснице са 
државним путем II реда бр.107, односно од укрштања нове деонице државног 
пута I реда бр.18, са трасом  постојећег државног пута II реда бр.107, па до 
раскрснице у насељу Ердевик - укрштање државног пута I реда бр.18 – 
насељске саобраћајнице (улица Чмеликова)  и постојећег државног пута II 
реда бр.106 – насељске саобраћајнице (улица Краља Петра I). Реализација се 
планира у временском раздобљу од 2010. до 2012. године. 
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