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На основу члана 35. став 10. Закона 

о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/09 
и 81/09 – исправка) и члана 38. став 1. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/08 и 2/10), Скупштина Оп-
штине Бачка Паланка, на 37. седници 
одржаној 15. марта 2011. године, доноси:

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне 
регулације дела радне зоне у 

Новој Гајдобри

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План де-
таљне регулације дела радне зоне у Но-
вој Гајдобри (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Планом се дефинишу границе пред-
ложеног обухвата плана, грађевинског 
реона и површина јавне намене, поделе 
на грађевинске зоне или целине према 
урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама, планиране трасе, ко-
ридора и регулација саобраћајница и 
мреже јавне комуналне инфраструктуре, 
процена потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне кому-
налне инфраструктуре и заштита живот-
не средине.

Повољне саобраћајне везе, уз из-
градњу планираних саобраћајница и 
формирање радне зоне поред насеља, 
представљају основне утицајне факторе 
за даљи развој села и стварање бољих ус-
лова за задржавање што већег броја ста-
новништва у њима.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је План, 
израђен од стране ЈП „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“, Бачка 
Паланка, Трг братства и јединства 36 (у 
даљем тексту: Обрађивач планског доку-
мента), под бројем Е-1/09.

Члан 4.

План садржи текстуални и гра-
фички део.

Текстуални део садржи:
Увод

I Постојеће стање
1. Подлоге потребне за израду плана
2. Природни услови и ресурси
3. Оцена постојећег стања
4. Процена развојних могућности

II Планска решења
1. Граница плана и обухват грађе-

винског подручја
2. Подела простора на посебне цели-

не и зоне
3. Намена земљишта
4. Правила уређења
5. Правила грађења
6. Економска анализа и процена ула-

гања из јавног сектора – изградња 
саобраћајница и јавне комуналне 
инфраструктуре

7. Локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта

III Услови и подаци надлежних органа и 
      институција

Графички део садржи:
1. Извод из Просторног плана 

општине Бачка Паланка  
Р=1:25000

2. Катастарско – топографски план 
са границом планског подручја 
          Р=1:2500

3. Постојећа функционална органи-
зација у обухвату плана са претеж-
ном наменом простора   Р=1:2500

4. План намене површина  
          Р=1:2500
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5. План регулације, парцелације и 
препарцелације               Р=1:2500

6. План саобраћајница са нивела-
цијом          Р=1:2500

7. План хидеотехничке инфраструк-
туре          Р=1:2500

8. План електроенергетске и ТТ ин-
фраструктуре         Р=1:2500

9. Геометријски попречни профили 
                       Р=1:250

Члан 5.

По доношењу План се објављује у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“, а објављује се и у електронском 
облику, односно доступан је и путем ин-
тернет стране органа надлежног за доно-
шење Плана.

План се ради потписивања, овера-
вања и архивирања израђује у пет при-
мерака у аналогном и шест примерака у 
дигиталном облику.

Све примерке Плана у аналогном 
облику пре оверавања потписује Обрађи-
вач планског документа, одговорни ур-
баниста који је руководио израдом плана 
и овлашћено лице органа који је донео 
План.

Потписане примерке Плана у ана-
логном облику оверавају Обрађивач 
планског документа, одговорни урба-
ниста који је руководио израдом плана 
и овлашћено лице органа који је донео 
План.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-
ку чува се у архиви органа који је донео 
План.

Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику 
и два примерка у дигиталном облику 
чувају се у органу надлежном за спро-
вођење Плана.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-

ку чува се у ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, Бачка Палан-
ка.

Један примерак донетог, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и један примерак у дигиталном обли-
ку чува се у АД „Пословно – производни 
центар Бачка Паланка“, Бачка Паланка.

Један примерак Плана у дигитал-
ном облику чува се у Централном регис-
тру планских докумената.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-16/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ У НОВОЈ 

ГАЈДОБРИ

УВОД

Правни основ за доношење плана

На основу Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације дела радне зо-
не у Новој Гајдобри („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 15/10) (у 
даљем тексту: Одлука) стручна служба 
ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ (правни следбеник ЈП 
„Стандард“), приступила је изради Плана 
детаљне регулације дела радне зоне у 
Новој Гајдобри (у даљем тексту: План).
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Предлог плана је урађен у скла-
ду са Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, број 72/09 и 
81/09 - исправка) (у даљем тексту: За-
кон), Правилником о садржини, начину 
и поступку израде планских докумената 
(“Службени гласник РС”, број 31/10) (у 
даљем тексту: Правилник), као и другим 
прописима који непосредно или посред-
но регулишу ову област.

Циљ израде Плана је дефинисање 
границе обухвата плана, грађевинског 
рејона и површина јавне намене, поделе 
на грађевинске зоне или целине према 
урбанистичким показатељима и другим 
карактеристикама, планиране трасе, ко-
ридора и регулација саобраћајница и 
мреже јавне комуналне инфраструктуре, 
процена потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне кому-
налне инфраструктуре и заштита живот-
не средине.

Плански основ за доношење плана

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: Просторни план 
Општине Бачка Паланка (“Службени 
лист Општине Бачка Паланка”, број 
10/10) (у даљем тексту: Просторни план), 
који је дао генерална просторна решења, 
правила за уређење и коришћење прос-
тора за изградњу објеката у атару (фор-
мирање радних зона у атару), правила 
грађења инфраструктурних коридора и 
објеката и критеријуме заштите животне 
средине.

I ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

За потребе израде Плана коришћен 
је катастарско-топографски план у раз-
мери Р=1:1000.

2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

2.1. ПОЛОЖАЈ, РЕЉЕФ, 
ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ

2.1.1. ПОЛОЖАЈ

Према Просторном плану обрађи-
вано подручје налази се изван грађевин-
ског рејона насеља Нова Гајдобра (север-
но од насеља), у атару.

Простор у границама предложеног 
обухвата плана лоциран је уз државни 
пут II реда бр. 119 (Хоргош – Кањижа – 
Сента – Бачка Топола – Кула – Савино 
Село – Гајдобра – Бачка Паланка), уз ле-
ву ивицу коридора саобраћајнице.

2.1.2. РЕЉЕФ

У погледу рељефа, насеље Нова 
Гајдобра, налази се на јужнобачкој лес-
ној тераси, на њеном унутрашњем де-
лу. Самим тим, насеље Нова Гајдобра 
се убраја у групу унутрашњих насеља 
лесне терасе. Простор лесне терасе ни-
када није плављен, а прекрива га плодна 
ливадска црница. Целокупан новогај-
добрански атар се налази на лесној те-
раси која је настала навејавањем леса у 
последњем вирмском стадијуму. Овде је 
лес навејаван, најчешће, на влажну повр-
шину, што је условило мању висину те-
расе и тањи слој леса. У таквој средини 
лес је више збијен, а мање водопропус-
тан. Дебљина леса, углавном, креће се од 
2-5 m. Надморска висина лесне терасе у 
атару Нове Гајдобре креће се од 81,5-89 
m. Најниже делове лесне терасе (81,5 - 
85 m) представљају плитке удолине, које 
се лучно повијају од западних, преко 
северних до југоисточних делова атара 
(обрађивано подручје дела радне зоне). 
Удолине које пресецају атар Нове Гај-
добре представљају некадашња корита 



22. март 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 5/2011 - страна 165  

Дунава, односно његове меандре. Како се 
Дунав померао према југу, ове удолине су 
остале као напуштена корита или мртваје 
које су засуте вирмским лесом. Лес је 
нивелисао површину и ублажио висинске 
разлике на некадашњим долинским 
странама. Висинске разлике су ублажене 
и сталном обрадом овог земљишта.

У оквиру посматраног подручја на-
лази се мелиорациони канал Бегеј.

2.1.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И 
ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Основну геолошку грађу подручја 
Општине Бачка Паланка чине стене па-
леозојске и мезозојске старости, као и 
квартарне творевине.

Неогени седименти су присутни 
на читавом простору општине Бачка Па-
ланка, па тако и на простору атара Нове 
Гајдобре, а представљају га брече, кон-
гломерати, песковите глине, ситнозрни и 
прашинасти пешчари као и лапори.

Квартарне творевине представљају 
дилувијални и алувијални седименти 
(шљунковити и глиновити песак). На 
обрађиваном подручју дела радне зоне 
представља их лес и јужнобачка лесна 
тераса.

2.2. КЛИМАТСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализа климатских елемената 
извршена је на основу података Репу-
бличког хидрометеоролошког завода са 
најближе метеоролошке станице у Новом 
Саду, за период од 1991. до 2006. године.

2.2.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Просечна вредност средњих го-
дишњих температура ваздуха за наве-
дени период износила је 11,5°C, при 
чему је најнижа вредност забележена у 

јануару (0,3°C), а највиша у јулу (21,9°C). 
Апсолутни максимум температуре ваз-
духа забележен је у августу (39,5°C), а 
апсолутни минимум температуре ваздуха 
забележен је у јануару (-25,0°C).

2.2.2. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

Средња годишња релативна влаж-
ност ваздуха износи 73,9%, при чему је 
најсувљи јул са 66,9%, а највлажнији де-
цембар са 85,9%.

2.2.3. ОБЛАЧНОСТ И 
ОСУНЧАВАЊЕ

Средња облачност јасно показује 
тренд опадања од јануара до августа, да 
би од августа до децембра расла. Нај-
мања средња месечна облачност забеле-
жена је у августу (34%), а највећа у јану-
ару и децембру (68%). Просечна средња 
годишња облачност износи 52%.

Највеће осунчавање је у току лета, 
а најмање у зимском периоду. Просечна 
годишња инсолација износи 2189,4 часо-
ва.

2.2.4. ПАДАВИНЕ

Највише падавина се излучи у ју-
ну (84,9mm), а најмање у фебруару (28,2 
mm).

2.2.5. ВЕТРОВИ

На територији Општине Бачка Па-
ланка ветрови се јављају из свих права-
ца. Најизразитији је северозападни ветар 
који, најчешће, дува у летњем делу годи-
не. Други по учесталости је југоисточни 
ветар – кошава, који дува у зимском де-
лу године. Брзине ветрова су мале, нај-
чешће износе 2-3m/s. Просечан број дана 
са јаким ветром (више од 6 бофора), на 
годишњем нивоу, износи 80,7 дана.
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2.3. СЕИЗМИКА

Према карти макросеизмичке рејо-
низације издате од стране Сеизмолошког 
завода Србије у Београду 1987. године, 
простор насеља Нова Гајдобра се налази 
у зони од 7°MCS, за повратни период од 
100 и 200 година.

2.4. ПЕДОЛОГИЈА

Атар Нове Гајдобре има веома јед-
ноставан састав земљишта. Читав атар 
прекрива један тип земљишта – ливадска 
црница, која се развила на лесу као ма-
тичном супстрату. У новогајдобранском 
атару ливадска црница је заступљена кроз 
један подтип – ливадска црница карбо-
натна на лесној тераси и један варијетет 
– ливадска црница бескарбонатна. Про-
тотип - ливадска црница карбонатна на 
лесној тераси прекрива око 7/8 атара, док 
се варијетет - ливадска црница бескарбо-
натна јавља само на мањим површинама 
северно и северозападно и јужно од на-
сеља. Код ливадске црнице на лесној те-
раси процес оглејавања леса још постоји, 
јер је ниво подземне воде у највећем 
делу на дубини до 300 cm. Овај подтип 
земљишта има веома висока произ-
водна својства, те се, углавном, користи 
као оранична површина. Углавном се 
простире на нешто нижем рељефу, 
односно у локалним удубљењима, где 
је поред влажења из подземља одређену 
улогу имало и површинско влажење. 
Њено појављивање поред Нове Гајдобре 
везано је баш за локална удубљења 
северно и јужно од самог насеља.

2.5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ, 
ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.5.1. ХИДРОГЕОЛОШКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Фреатске воде, на лесној тера-
си, обично су на дубини 3-5 m. Током 
изузетно сушних година фреатска издан 
је на већој дубини, док је у периодима са 
веома великом количином падавина она 
ближа површини. За људску употребу 
се користе артерске воде. Артерске воде 
доброг квалитета налазе се на дубини 
преко 150 m. Односно, како је у последње 
три деценије пијезометарски притисак 
артерских издани ослабио, за потребе 
водоснабдевања људи, користе се воде 
субартерских бунара на дубини преко 
210 m. Највећи број становника Нове 
Гајдобре пијаћом водом снабдева се из 
бунара дубине 350 m, а има издашност 
до 10 l/s (водовод у Новој Гајдобри).

2.5.2. ХИДРОЛОШКЕ 
И ХИДРОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

У атару Нове Гајдобре нема стал-
них површинских природних водотока, 
мада их је на овим површинама у про-
шлости било. Вода је тада текла већ по-
мињаним удолинама, у ствари некада-
шњим дунавским крацима. Преко повр-
шина које се пружају уз северну границу 
новогајдобранског атара, односно у ата-
ру Гајдобре и ширег простора, протеже 
се развође између Дунава и изворишних 
кракова Јегричке.

Канал од значаја за посматрано 
подручје је мелиорациони канал Бегеј.

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1 НАМЕНА ПОВРШИНА, 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, ВРСТА ИЗГРАДЊЕ, 
ПРИВРЕДНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Простор обухваћен овим Планом, 
према Просторном плану, налази се из-
ван грађевинског рејона насеља Нова 
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Гајдобра (северно од насеља), у атару, и 
дефинисан је као будућа радна зона.

Планом је обухваћен део радне зо-
не, њен северни део, лоциран уз држав-
ни пут II реда бр. 119 (Хоргош – Кањижа 
– Сента – Бачка Топола – Кула – Савино 
Село – Гајдобра – Бачка Паланка), уз ле-
ву ивицу коридора саобраћајнице. Осим 
на северозападном делу, где се граничи 
са државним путем II реда и на североис-
точном делу, где је делом постављена уз 
границу са КО Гајдобра, део предметне 
радне зоне, са свих страна се граничи са 
другим деловима радне зоне, који се не 
налазе у оквиру граница планског под-
ручја.

У оквиру посматраног подручја на-
лази се мелиорациони канал Бегеј.

На предметном простору изграђене 
су две пословно–производне хале у који-
ма послују следећа предузећа:

•	 Предузеће	„Lival“	ДОО,	Гајдобра 
- основна делатност предузећа 
„Lival“ ДОО, за производњу, трго-
вину и услуге, експорт-импорт, је 
израда одливака од Al и Zn легура,

•	 Предузеће	„ALING-CONEL“	ДОО,	
Гајдобра - предузеће „ALING-
CONEL“ ДОО, као основну делат-
ност има производњу електро-ин-
сталационе опреме, материјала и 
прибора.

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ 
ПРОСТОРА

3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Простор у оквиру граница планског 
подручја лоциран је уз државни пут II ре-
да бр. 119. Дата саобраћајница има посе-

бан значај у укупној мрежи саобраћајни-
ца у целом насељу.

У оквиру предметног дела радне 
зоне не постоје саобраћајнице изграђе-
не савременим коловозним застором. 
Пољопривредном земљишту у оквиру 
планиране радне зоне прилази се са др-
жавног пута II реда бр. 119. Самим тим 
што не постоји основна саобраћајна мре-
жа, простор није опремљен потребном 
комуналном инфраструктуром. Ипак, 
предметни простор има повољне са-
обраћајне услове за формирање нових 
саобраћајних коридора за прилаз пла-
нираним радним комплексима, који за-
хтевају добре везе са државном путном 
мрежом.

Пешачки саобраћај, као најма-
совнији облик кретања, нарочито је за-
ступљен у насељу Нова Гајдобра, чему 
доприноси већ изграђен и оформљен 
систем пешачких стаза. Самим тим, по-
требно је предвидети проширење мреже 
пешачких стаза, чиме ће се створити по-
вољни услови за лакше просторно по-
везивање самог насеља са планираним 
садржајима радне зоне.

Мада се, у насељу Нова Гајдобра, 
бициклистички саобраћај одвија на коло-
возним тракама намењеним колском са-
обраћају, јер не постоје изграђене бицик-
листичке стазе и траке, други је по реду 
облик кретања (одмах иза пешачког) по 
заступљености. Управо из тог разлога, и 
у оквиру планиране радне зоне, посебну 
пажњу треба посветити обезбеђивању 
потребног простора за одвијање овог 
вида саобраћаја, као и за стационирање 
бицикала, јер се очекује да ће запосле-
ни у оквиру радне зоне до својих радних 
места долазити управо овим превозним 
средством.

Стационирани саобраћај, такође, 
није изграђен.
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3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Предметни простор у овом тренут-
ку је делимично опремљен инсталација-
ма водовода. За изведене производне 
хале изграђена је водоводна мрежа од 
насељског водовода Нове Гајдобре. От-
падне воде из изведених производних 
хала се одводе у сопствене септичке ја-
ме изграђене на парцели инвеститора. За 
планирано подручје потребно је повећа-
ти пречник водоводне мреже и изградити 
канализацију отпадних вода и атмосфер-
ску канализацију.

3.2.2.1. Снабдевање водом

Снабдевање водом обавља се преко 
постојећег водоводног система насеља 
Нова Гајдобра. Постојећа водоводна 
мрежа је изведена до постојећих произ-
водних хала. Према подацима МЗ „Нова 
Гајдобра“ и корисника производних ха-
ла, изведена водоводна мрежа до произ-
водних хала је пречника Ø1˝ (25 mm).

Постојећа водоводна мрежа је изве-
дена од раскрснице Улице Жарка Зрења-
нина и пољског пута на катастарској пар-
цели број 294 и иде у правцу севера до 
производних хала. Положај постојећих 
инсталација водоводне мреже дат је у ок-
виру графичког прилога План	хидротех-
ничке	инфраструктуре.

3.2.2.2. Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода решено је помоћу канализа-
ционе мреже сепаратног типа. Одвођење 
отпадних вода на предметном подручју 
решава се упуштањем у септичке јаме 
и самоупијајуће бунаре. Нема изведене 
канализације отпадних вода у оквиру 
предметне радне зоне. Део изведене ка-
нализације отпадних вода под притис-
ком је изван граница планског подручја, 

до раскрснице Улице Жарка Зрењанина 
и пољског пута на катастарској парцели 
број 294. Положај постојећих инсталација 
канализационе мреже дат је у оквиру 
графичког прилога План	хидротехничке	
инфраструктуре.

3.2.2.3. Одвођење атмосферских вода

Одвођење атмосферских вода оба-
вља се тренутно преко делимично из-
грађених отворених канала на предмет-
ном подручју и дела мелиорационог ка-
нала Бегеј који се протеже на северном 
делу предметног подручја. Канал служи 
за прихватање и одвођење површинских 
и атмосферских вода са предметног под-
ручја. Положај постојећих инсталација 
атмосферске канализације дат је у окви-
ру графичког прилога План	 хидротех-
ничке	инфраструктуре.

3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Напајање електричном енергијом 
садржаја у оквиру граница планског под-
ручја, обезбеђује се из постојеће изграђе-
не електроенергетске инфраструктуре. 
Постојећи пословни објекти напајани 
су из СТС "Медикал" напонског нивоа 
20/0,4kV/kV. Напајање предметне СТС 
је обезбеђено надземним 20 kV изводом 
"Гајдобра" из ТС "Паланка 2" напонског 
нивоа 110/20kV/kV.

3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Телекомуникациона инфраструк-
тура је неразвијена на предметном под-
ручју и не задовољава тренутне потребе.

У оквиру граница планског 
подручја налази се бакарни међумесни 
кабл Гајдобра-Нова Гајдобра.
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3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

У насељу Нова Гајдобра се користи 
чврсто гориво (дрво, угаљ), течно гориво 
(мазут, лож уље) и електрична енергија 
за производњу топлотне енергије.

Гасификација насеља Нова Гај-
добра још увек није извршена. Самим 
тим, ни на простору који се налази у окви-
ру граница планског подручја не постоји 
изграђена гасоводна инфраструктура.

3.3. ЕВИДЕНТИРАНИ И 
ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ, 
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ И 
ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНЕ 
ЦЕЛИНЕ

3.3.1. АРХИТЕКТУРА

Према подацима добијеним од 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе у оквиру граница план-
ског подручја не налазе се објекти који 
завређују посебан третман и услове као 
споменици културе.

3.3.2. АРХЕОЛОГИЈА

Према подацима добијеним од 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе у оквиру граница планског 
подручја, на источном делу, налази се 
део касноантичког насеља из 5. века на-
ше ере.

3.3.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

Према подацима добијеним од 
Завода за заштиту природе Србије, на 
предметној локацији није утврђено 
постојање заштићених нити предложе-
них за заштиту природних добара.

3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО 
ЗЕЛЕНИЛО

У оквиру граница планског под-
ручја, углавном, се налази пољопривред-
но земљиште (површине под њивским 
културама), осим две пословно-произво-
дне хале, а сама саобраћајна инфраструк-
тура није изграђена. Самим тим, не може 
се говорити о јавним зеленим површина-
ма.

Формирањем нових саобраћајних 
коридора, створиће се услови за уређи-
вање зелених површина – улично зелени-
ло.

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ 
МОГУЋНОСТИ

За КО Нова Гајдобра у току су радо-
ви на комасацији земљишта. Кроз посту-
пак комасације земљишта створиће се 
услови за реализацију пројеката детаљне 
каналске мреже, путне мреже, намене 
површина, формирање великих компле-
кса за савремену пољопривредну произ-
водњу и пројекта геодетских мрежа.

Повољне саобраћајне везе, уз из-
градњу планираних саобраћајница и 
формирање радних зона поред насеља, 
представљају основне утицајне факторе 
за даљи развој села и стварање бољих ус-
лова за задржавање што већег броја ста-
новништва у њима.

II ПЛАНСКА РЕШЕЊА

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Почетна тачка описа граница план-
ског подручја је тачка 1 која се налази на 
граници катастарских парцела број 797, 
796/3 и 839. Од тачке 1 врши се повези-
вање тачака од 2 до 11, односно прати се 
североисточна граница катастарске пар-
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целе број 797. Тачка 11 налази се у пре-
секу праве која пролази кроз тачке h272 
(тачка 10) и h267 и праве која представља 
југоисточну границу катастарске парцеле 
854/2. Даље, од тачке 11 граница се креће 
југоисточно, према тачки 12 (добија се 
у пресеку праве која представља југоис-
точну границу катастарске парцеле 854/2 
и праве која представља границу катас-
тарских парцела број 836/8 и 836/10). Од 
тачке 12 граница се креће југозападно до 
тачке 13 (представља међну тачку катас-
тарских парцела број 836/4, 836/5, 836/8 
и 836/10), потом до тачке 14 (представља 
међну тачку катастарских парцела број 
837/8, 837/9 и 837/12) и даље до тачке 15 
(добија се у пресеку  праве која предста-
вља границу катастарских парцела број 
837/8 и 837/9 и праве која пролази кроз 
тачке h245 и h246). Од тачке 15 граница 
се креће северозападно до тачке 16 (та-
чка h246) која се налази на југозападној 
граници катастарске парцеле број 797.

Површина обрађиваног подручја – 
дела радне зоне у Новој Гајдобри износи 
22ha 17a 95m2.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Просторним планом, осим радних 
зона у насељима, предвиђено је форми-
рање радних зона и изван грађевинских 
рејона насеља, у атару, ради груписања 
објеката, односно комплекса који у погле-
ду простора, саобраћаја, инфраструктуре 
или радног процеса могу потенцијално 
да угрозе стање животне средине у на-
сељима или су локацијски везани за си-
ровине (објекти намењени преради, фи-
налној обради и складиштењу пољопри-
вредних производа).

Концепцијским решењем планира 
се подела простора на следеђе целине и 
зоне:

• радна зона,
• зона саобраћајница и комуналне 

инфраструктуре,
• зона мелиорационог канала,
• зона ремизе,
• појас заштитног зеленила.

2.1.  РАДНА ЗОНА

Површина намењена радној зони 
износи 16ha 60a 91m2.

На овој површини планира се из-
градња комплекса радне зоне (индус-
трија, мала и средња предузећа). Кроз 
поступак комасације земљишта у КО 
Нова Гајдобра у предметном делу радне 
зоне предвиђено је формирање 21 грађе-
винске парцеле намењене изградњи рад-
них комплекса.

Колски прилази комплексима омо-
гућени су са планираних саобраћајница. 
У оквиру појединачних радних компле-
кса могуће је организовати мирујући са-
обраћај. Пешачки и бициклистички при-
лаз комплексима радне зоне могуће је 
остварити из више праваца, преко јавних 
површина.

Радна зона представља остале по-
вршине.

2.2. ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Планирана зона саобраћајница (др-
жавни пут II реда који се једним својим 
делом налази у оквиру граница планског 
подручја и коридори саобраћајница у 
оквиру радне зоне) и комуналне инфра-
структуре обухвата површину од 3ha 28a 
66m2.

Зона саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре представља површину 
јавне намене.
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2.3. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНОГ 
КАНАЛА

Зона мелиорационог канала, у ок-
виру граница планског подручја, има по-
вршину од 1ha 58a 26m2.

Зона мелиорационог канала пред-
ставља површину јавне намене.

2.4. ЗОНА РЕМИЗЕ

Планирана зона ремизе обухвата 
површину од 47a 55m2.

Зона ремизе представља површину 
јавне намене.

2.5. ПОЈАС ЗАШТИТНОГ 
ЗЕЛЕНИЛА

Планирани појас заштитног зеле-
нила обухвата површину од 22a 57m2.

Појас заштитног зеленила предста-
вља површину јавне намене.

2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

НАМЕНА 
ПОВРШИНА

ПОВРШИНА
ha %

Зона саобраћајница 
и комуналне 

инфраструктуре
3,29 14,83

Зона мелиорационог 
канала 1,58 7,12

Зона ремизе 0,47 2,12
Појас заштитног 

зеленила 0,23 1,04

Укупна површина 
јавне намене 5,57 25,11

Радна зона 16,61 74,89
Укупне остале 

површине 16,61 74,89

Укупна површина 
у оквиру граница 
планског подручја

22,18 100

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

На основу утврђеног режима ко-
ришћења простора, проистеклог из дефи-
нисаних правила уређења у Просторном 
плану, у оквиру граница планског под-
ручја одређују се површине јавне намене 
– простор одређен за уређење и изградњу 
јавних површина за које се утврђује 
општи интерес. Грађевинско земљиште у 
оквиру граница планског подручја пред-
ставља грађевинско земљиште ван гра-
ница градског грађевинског земљишта 
(земљиште у грађевинском подручју из-
ван насељеног места).

За површине јавне намене одређује 
се земљиште које је намењено форми-
рању уличних коридора (зона саобраћај-
ница и комуналне инфраструктуре), ме-
лиорациони канал, ремиза и појас заш-
титног зеленила.

Такође, у границама плана, на-
лазе се и делови катастарских парцела 
број 798/2 (државни пут II реда) и 797 
(мелиорациони канал Бегеј), који чине 
површине јавне намене. Коридор држа-
вног пута II реда задржава се у утврђе-
ној ширини. Ширина самог мелиорацио-
ног канала Бегеј се не мења, с тим да се 
формира радно-инсепкциона стаза поред 
канала у ширини од cca 14,0 m од ивице 
канала (према претходним условима од 
Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине“, Нови Сад захтева се ширина 
радно-инспекционе стазе поред канала у 
ширини од 7,0 m од ивице канала). Рад-
но-инспекциона стаза представља повр-
шину јавне намене.

Остале површине чини простор 
намењен изградњи објеката привреде, у 
складу са урбанистичким параметрима 
утврђеним Просторним планом за радне 
зоне које се формирају изван грађевин-
ског рејона насеља, у атару.
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Површине јавне намене обухватају 
простор укупне површине 05ha 57a 04m2, 
док остале површине обухватају простор 
укупне површине 16ha 60a 91m2.

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ 
УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Разграничење површина јавне на-
мене од осталих површина извршено је 
утврђивањем граница јавних површина, 
којe одређују регулационе линије улица.

Регулациона линија утврђује и гра-
нице грађевинских блокова, чија намена 
је утврђена Планом, а у складу са постав-
кама Просторног плана.

Регулациона ширина новопланира-
них улица утврђена је у складу са функ-
ционалним рангом саобраћајница и пот-
ребама смештаја планиране саобраћајне 
и комуналне инфраструктурне мреже у 
коридору улице, као и у складу са наме-
ном простора.

У односу на регулационе линије, 
планиране су грађевинске линије. За 
постојеће објекте који се задржавају, у 
случају реконструкције, задржавају се 
постојеће грађевинске линије. За плани-
ране објекте утврђена је грађевинска ли-
нија и то на удаљености минимално 5,0m 
од регулационе линије.

Грађевинске линије као линије до 
којих је дозвољено грађење основних 
габарита објеката у границама плана 
утврђене су на основу елемената геомет-
ријских попречних профила.

4.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене у граница-
ма плана чине новоформиране парцеле:

• А (улични коридор),
• Б (улични коридор),
• В (улични коридор),
• Г (улични коридор),
• Д (прилазни пут до ремизе),
• Ђ (радно-инспекциона стаза по-

ред мелиорационог канала Бегеј 
(Претходни услови за израду Кон-
цепта плана добијени од Јавног 
водопривредног предузећа „Воде 
Војводине“, Нови Сад подразуме-
вају очување интегритета каналс-
ке мреже, ради заштите и несме-
таног функционисања система за 
одводњавање на предметном под-
ручју. Односно, забрањује се било 
каква изградња објеката, садња 
дрвећа, постављање ограда и 
слично у појасу радно-инспекци-
оне стазе поред канала у ширини 
од 7,0m од ивице канала. У складу 
са тим, поред катастарске парце-
ле 797 (мелиорациони канал Бе-
геј), предвиђа се формирање нове 
грађевинске парцеле која ће бити 
намењена за радно-инспекциону 
стазу.)),

• Е (ремиза),
• Ж (појас заштитног зеленила).

Након усвајања и спровођења Пла-
на, ове површине ће бити одређене за по-
вршине јавне намене.

Поред наведених новоформираних 
парцела, у границама плана, налазе се и 
делови катастарских парцела број 798/2 
(државни пут II реда) и 797 (мелиорацио-
ни канал Бегеј), који чине површине јав-
не намене.

Начин формирања парцела повр-
шина јавне намене дат је у тексту који 
следи.
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План регулације, парцелације и 
препарцелације

Регулационе линије утврђене Пла-
ном обележене су и дефинисане прелом-
ним тачкама, тако да се на основу њега 
може спровести парцелација и препар-
целација у циљу одређивања површина 
јавне намене.

Грађевинску парцелу А чине де-
лови катастарских парцела број: 846/2, 
846/3, 846/4, 849, 850/3, 850/1, 851/1, 
852/3, 852/1, 853/1, 846/1, 836/6, 837/10 и 
837/11. Односно, грађевинска парцела А 
добија се повезивањем детаљних тачака: 
001 (добија се у пресеку праве која про-
лази кроз тачке 4943 и 4944 и праве која 
пролази кроз тачке h4112 и h247), 4943, 
4944, 10003, 10006, 10010, 10013, 10015, 
10040, 5053, 5052, 5051, 5015, 5014, 5184, 
5182, 5181, 002 (добија се у пресеку пра-
ве која пролази кроз тачке 5181 и 5183 
и праве која пролази кроз тачке h5344 и 
h991), h991 и h4112.

Грађевинску парцелу Б чине делови 
катастарских парцела број: 846/3 и 846/4. 
Односно, грађевинска парцела Б добија 
се повезивањем детаљних тачака: 10003, 
10006, 10019, 10021, 10023, 10005, 10004, 
10033, 10031 и 10028.

Грађевинску парцелу В чине дело-
ви катастарских парцела број: 846/3, 849, 
850/2, 850/3 и 856/5. Односно, грађевин-
ска парцела В добија се повезивањем 
детаљних тачака: 10013, 10015, 10049, 
10047, 10044, 10053, 10014, 10012, 10024, 
10022 и 10020.

Грађевинску парцелу Г чине делови 
катастарских парцела број: 853/2, 856/5 и 
853/1. Односно, грађевинска парцела Г 
добија се повезивањем детаљних тачака: 
5051, 006 (добија се у пресеку праве која 
пролази кроз тачке 5015 и 5051 и праве 
која пролази кроз тачке 5054 и 4942), 

5054, 4942, 10041, 10054, 10045, 10048, 
10051, 10042, 5053 и 5052.

Грађевинску парцелу Д чине де-
лови катастарских парцела број: 846/1, 
833/1, 833/2, 849, 850/3 и 831/198. Од-
носно, грађевинска парцела Д добија се 
повезивањем детаљних тачака: 003 (до-
бија се у пресеку праве која пролази кроз 
тачке 2 и 5014 и праве која пролази кроз 
тачке 5017 и 5050), 5017, 5050, 5049, 004 
(добија се у пресеку праве која пролази 
кроз тачке 5016 и 5049 и праве која про-
лази кроз тачке 10015 и 10049), 005 (до-
бија се у пресеку праве која пролази кроз 
тачке 5015 и 5051 и праве која пролази 
кроз тачке 10015 и 10049), 5015 и 5014.

Грађевинску парцелу Ђ чине де-
лови катастарских парцела број: 846/2, 
846/3, 849, 850/2, 851/2, 851/3, 852/2, 
853/2 и 854/2. Односно, грађевинска пар-
цела Ђ добија се повезивањем детаљних 
тачака: 008 (добија се у пресеку праве 
која пролази кроз тачке h4112 и h247 и 
праве која пролази кроз тачке 5057 и 
10004), 5057, 10004, 10005, 10011, 10012, 
10014, 10039, 5056, 10041, 4942, 007 (до-
бија се у пресеку праве која пролази кроз 
тачке 10041 и 4942 и праве која пролази 
кроз тачке h5962 и h5964), h5964, h5963, 
h5951, h5950, h5950., h5936, h5935, h250, 
h249, h4111 и h247.

Грађевинску парцелу Е чине де-
лови катастарских парцела број: 833/2, 
850/3, 850/1, 851/1, 852/3, 852/1, 853/1 и 
831/198. Односно, грађевинска парцела 
Е добија се повезивањем детаљних тача-
ка: 004, 5049, 5051 и 005.

Грађевинску парцелу Ж чини део 
катастарске парцеле број 846/2. Од-
носно, грађевинска парцела Ж добија 
се повезивањем тачака: 001 (добија се 
у пресеку праве која пролази кроз тачке 
4943 и 4944 и праве која пролази кроз 
тачке h4112 и h247), 4943, 4944, 10029, 
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10030, 10032, 5057 и 008 (добија се у пре-
секу праве која пролази кроз тачке h4112 
и h247 и праве која пролази кроз тачке 
5057 и 10004).

У случају неусаглашености бројева 
наведених парцела и детаљних тачака и 
бројева парцела и детаљних тачака у гра-
фичком прилогу План	регулације,	парце-
лације	и	препарцелације, важи графички 
прилог.

4.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

Остале површине чине парцеле и 
делови парцела, у оквиру граница план-
ског подручја, који настају у поступку 
парцелације, а касније у поступку пре-
парцелације нису утопљени у парцеле 
намењене површинама јавне намене.

4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА 
И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Планом хоризонталне регулације 
улице дефинисани су услови за диспози-
цију саобраћајних површина – коловоз, 
пешачке стазе у профилу улице, а у одно-
су на регулациону линију. Утврђена регу-
лациона линија условила је постављање 
осовине новопланираних саобраћајница.

У оквиру графичког прилога План	
саобраћајница	са	нивелацијом дат је по-
ложај саобраћајница у уличном коридору 
одређен теменима осовина саобраћајни-
ца, као и коте нивелете саобраћајнице.

Ток нивелете је прилагођен пла-
нираним архитектонским садржајима и 
комуналним инсталацијама, при чему се 
водило рачуна да се, уклапањем нивеле-
те у задата ограничења, не прекораче гра-
нични нивелациони параметри. Такође, у 
нивелационом решавању усклађени су и 
интерни односи укрсних саобраћајница, 
односно обезбеђени су нормални усло-
ви повезивања подужног нагиба једне 
са попречним нагибом друге укрсне са-

обраћајнице и обрнуто. За све саобраћај-
не правце предвиђен је једностран по-
пречни нагиб коловоза.

У односу на утврђену нивелету са-
обраћајница потребно је испланирати те-
рен пре почетка грађења. Такође, у одно-
су на нивелету саобраћајница утврдити 
висинску коту приземља објеката.

4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО 
ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

4.3.1. ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Како у оквиру обрађиваног де-
ла радне зоне не постоје саобраћајни-
це изграђене савременим коловозним 
застором (тренутно се пољопривредном 
земљишту прилази са државног пута II 
реда бр. 119), планира се изградња са-
бирне улице – Улица нова 1 која ће пред-
стављати главну саобраћајницу овог 
простора, а преко које ће се остваривати 
веза радне зоне са државним путем II ре-
да бр. 119 и три улице (Нова 2, Нова 3 и 
Нова 4) које имају карактер приступних 
улица. Дефинисањем ових уличних ко-
ридора створиће се услови за поступак 
парцелације и препарцелације и форми-
рање нових грађевинских парцела.

Постојећа физичка структура прос-
тора омогућује да се формира правилна 
ортогонална саобраћајна мрежа. Систем 
планираних путева (улица) прилагођен 
је могућностима оптималног коришћења 
земљишта.

Дефинисане саобраћајнице на-
мењене су друмском саобраћају и гео-
метријски попречни профили датих са-
обраћајница дати су у графичком прило-
гу Геометријски	попречни	профили.



22. март 2011. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 5/2011 - страна 175  

Регулациона ширина новопла-
нираних улица утврђена је у складу са 
функционалним рангом саобраћајница 
и потребним простором за постављање 
планиране саобраћајне и комуналне ин-
фраструктурне мреже, и усклађена је 
са радовима на комасацији земљишта у 
КО Нова Гајдобра, који су у току, а који 
предвиђају формирање нових уличних 
коридора у оквиру радне зоне, односно 
дефинисање потребних регулацио-
них ширина. Тиме ће се омогућити из-
градња нових саобраћајница намењених 
двосмерном саобраћају, односно обезбе-
дити потребан саобраћајни капацитет и 
створити услови за нормално одвијање 
саобраћаја регулисаног на савремен и 
безбедан начин. Истовремено, обезбеди-
ли би се коридори за смештај комуналне 
инфраструктуре.

Основне елементе попречног про-
фила чине коловозне траке (за колски и 
пешачки саобраћај), као и ивичне раздел-
не траке (раздвајају главне коловозе од 
ивичних садржаја – озелењене површи-
не). Основна улога ивичних разделних 
трака је формирање простора за смештај 
инсталација и саобраћајно-техничке оп-
реме. Стационирани саобраћај у оквиру 
коридора саобраћајница није планиран.

На новоформираној грађевинској 
парцели Д – прилазни пут до ремизе, 
планирана је изградња дистрибутивне 
МБТС којом ће се напајати мањи потро-
шачи у предметном подручју, као и из-
градња црпне станице у оквиру система 
канализације отпадних вода.

Јавне зелене површине у оквиру 
уличних коридора чиниће травни покри-
вач и партерно зеленило. Такође, зависно 
од услова на терену предвидети садњу 
високог и средњег растиња.

Заштитни појасеви, дрвореди уз са-
обраћајнице, водотокове и канале, обрас-

ле врзине и међе такође ће представљати 
ремизе за дивљач, посебно ако се прили-
ком пројектовања и оснивања прилагоде 
овој намени.

4.3.2. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНОГ 
КАНАЛА

У оквиру граница планског под-
ручја налази се део мелиорационог кана-
ла Бегеј. Овим каналом ће се гравитаци-
оно евакуисати све воде које се јављају у 
оквиру граница планског подручја.

4.3.3. ЗОНА РЕМИЗЕ

Планира се формирање зелене по-
вршине која ће имати улогу ремизе (ши-
кара) за ловну дивљач, али и за све друге 
животиње чији опстанак је угрожен ши-
рењем насеља и све већим присуством 
људи у природи. Положај ремизе више 
одговара ситној дивљачи и о томе је по-
требно водити рачуна при одабиру биља-
ка. Поред тога што даје заклон, ремиза 
мора и да храни животиње које у њој бо-
раве и да им обезбеди мир, као и да буде 
привлачна за животиње, како не би изла-
зиле на пољопривредна земљишта.

4.3.4. ПОЈАС ЗАШТИТНОГ 
ЗЕЛЕНИЛА

У оквиру граница планског под-
ручја налази се отворени канал уз држав-
ни пут II реда бр. 119. Планом се предвиђа 
зацевљење овог канала и спровођење у 
постојећи мелиорациони канал Бегеј.

На простору зацевљеног канала 
предвиђено је формирање појаса 
заштитног зеленила. Основне функције 
ове зелене површине су смањење 
неповољних услова микросредине - 
смањење индустријског загађења и 
неповољног дејства саобраћаја, заштита 
од прашине и гасова, буке и вибрација.
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4.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ 
И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.4.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Планом је предвиђена изградња 
сабирне улице – Улица нова 1 која ће 
представљати главну саобраћајницу овог 
простора, а преко које ће се остваривати 
веза радне зоне са државним путем II ре-
да бр. 119 и три улице (Нова 2, Нова 3 и 
Нова 4) које имају карактер приступних 
улица. Дефинисањем ових уличних ко-
ридора створиће се услови за поступак 
парцелације и препарцелације и форми-
рање нових грађевинских парцела.

Ширине попречних профила са-
обраћајница (регулационе ширине ули-
ца) одређене су у зависности од њихове 
улоге у транспорту и комуналној инфра-
структури, а у складу са условима из 
Просторног плана.

Регулациона ширина Улице нова 1 
износи 23,0m, осим на делу изнад реми-
зе где износи 30,0m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуал-
ну вожњу, свака ширине 3,5m. Поред ко-
ловозних трака за колски саобраћај, ова 
улица садржи и пешачке стазе ширине 
2,0m, са обе стране саобраћајнице. Ова 
улица има улогу сабирног правца, од-
носно улога јој је да разводи саобраћајне 
правце секундарне саобраћајне мреже.

Регулациона ширина Улице нова 2 
износи 18,0m. Ову саобраћајницу чине 
две коловозне траке за континуалну во-
жњу, свака ширине 3,0m. Поред коловоз-
них трака за колски саобраћај, ова улица 
садржи и пешачке стазе ширине 1,5m, са 
обе стране саобраћајнице.

Регулациона ширина Улице нова 3 
износи 18,0m. Ову саобраћајницу чине 
две коловозне траке за континуалну во-
жњу, свака ширине 3,0m. Поред коловоз-
них трака за колски саобраћај, ова улица 
садржи и пешачке стазе ширине 1,5m, са 
обе стране саобраћајнице.

Регулациона ширина Улице нова 4 
износи 13,16-14,11m. Ову саобраћајницу 
чине две коловозне траке за континуал-
ну вожњу, свака ширине 3,0m. Поред ко-
ловозних трака за колски саобраћај, ова 
улица садржи и пешачку стазу ширине 
1,5m, са северозападне стране саобраћај-
нице.

До ремизе предвиђа се изградња 
прилазног пута ширине 3,0m.

Предвидети да се бициклистички 
саобраћај одвија у мешовитом профилу 
– бициклисти су на коловозу заједно са 
моторним возилима.

Стационирани саобраћај у оквиру 
коридора саобраћајница није планиран. 
Паркирање путничких возила за запосле-
не и коминтенте предвиђено је у оквиру 
појединачних радних комплекса. Такође, 
смештај возила – камиона и радних ма-
шина, које су неопходне за обављање 
пословне и радне делатности планира-
не у склопу пословних и производних 
објеката, решавати, искључиво, на при-
падајућој парцели, у складу са условима 
организације и уређења парцеле.

4.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Хидротехничке инсталације које 
се планирају у оквиру граница планског 
подручја су следеће:

• водовод,
• атмосферска канализација са де-

лом зацевљења отвореног канала,
• канализација отпадних вода.
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Дуж новопланираних саобраћајни-
ца биће положене инсталације водовода 
и канализације ван коловозне конструк-
ције на одговарајућем међусобном од-
стојању. Висински, све подземне инста-
лације треба да су међусобно усклађене 
и то: канализација отпадних вода обавез-
но испод водовода и атмосферске кана-
лизације.

Евакуација отпадних вода, вршиће 
се помоћу система цевасте канализације.

За прихватање сувишних атмос-
ферских вода, планира се изградња ком-
бинованих система канализације којом 
ће се контролисано прихватати све ат-
мосферске воде.

Оваквим решењем, које укључује 
одговарајуће пречишћавање атмосфер-
ских и отпадних вода, биће очувани и 
заштићени водни и остали природни ре-
сурси.

Све	радове	на	изградњи	насељског	
водовода	и	канализације	извести	уз	пре-
тходно	прибављене	услове	и	сагласности	
надлежног	комуналног	и	водопривредног	
предузећа.

4.4.2.1. Снабдевање водом

Решење проблема снабдевања во-
дом за пиће предвиђено је изградњом 
водоводне мреже која ће се везати на 
насељски систем водовода. Водоводном 
мрежом потребно је обезбедити снабде-
вање свих објеката и корисника простора 
потребним количинама квалитетне воде 
за пиће. Везивање на насељски водовод-
ни систем обезбеђено је на једном месту 
и то у североисточном делу раскрсни-
це Улице Жарка Зрењанина и пољског 
пута на катастарској парцели број 294. 
Постојећу водоводну мрежу која је из-
ведена до производних хала потребно је 

реконструисати ради повећања пречника 
цеви.

Предвиђа се изградња секундар-
не водоводне мреже у новоформираним 
уличним коридорима, профила мин. 
Ø63mm.

Планирана је изградња водоводне 
мреже у свим новоформираним уличним 
коридорима. Предвиђа се изградња 
наставка водоводне мреже из Улице 
Жарка Зрењанина који иде у правцу 
севера до новоформиране Улице нова 1, 
дуж северне стране Улице нова 1 и дуж 
западне стране улица Нова 2, Нова 3 и 
Нова 4.

Вода из јавне водоводне мреже може 
се користити искључиво за санитарне 
потребе. Није дозвољено коришћење 
воде из водоводне мреже за техничко-
технолошке процесе, противпожарну 
воду, прање и заливање зелених 
површина. За задовољавање тих потреба 
користити воду из првог водоносног 
слоја путем сопствених плитких бунара 
или из површинских вода.

Предложена водоводна мрежа 
омогућиће несметано снабдевање водом 
свих предвиђених садржаја. Прикљу-
чење на водоводну мрежу извести према 
условима надлежног комуналног преду-
зећа.

Положај постојећих и новопредло-
жених инсталација дат је у оквиру гра-
фичког прилога План хидротехничке ин-
фраструктуре.

4.4.2.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода могуће је решити преко ново-
планираног канализационог система.
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Посматрано подручје није оп-
ремљено инсталацијама канализације от-
падних вода. Одвођење отпадних вода из 
производних хала решено је појединачно 
за сваки објекат изградњом септичких ја-
ма или самоупијајућих бунара. Канализа-
ција атмосферских вода изведена је само 
уз државни пут II реда путем отвореног 
земљаног канала.

Санитарне отпадне воде се 
прикупљају засебном канализационом 
мрежом отпадних вода и одводе до 
уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Све сувишне атмосферске воде 
са обухваћеног подручја обухаваћеног 
планом прихватиће се зацевљеном 
атмосферском канализацијом положеном 
уз планиране саобраћајнице или 
пешачке стазе, и одводити до постојећег 
мелиорационог канала Бегеј.

За отпадне воде из радних површина 
у зависности од врсте и типа загађене 
воде вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман унутар 
радних комплекса.

Услови предтретмана индус-
тријских отпадних вода треба да:

• заштите здравље особља које ра-
ди на одржавању канализационих 
система,

• заштите канализациони систем и 
објекте на њему,

• заштите процес пречишћавања 
отпадних вода на централном 
уређају, 

• обезбеде одстрањивање из индус-
тријских отпадних вода материје 
које се мало или никако не од-
страњују на централном уређају 
за пречишћавање отпадних вода, а 
које могу угрозити захтевани ква-
литет вода реципијента.

Планирана је изградња црпне ста-
нице на новоформираној грађевинској 
парцели Д. Канализацијом отпадних во-
да омогућиће се одвођење употребље-
не санитарне воде до црпне станице и 
даље, потисним водом, до насељског 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода и, након прераде отпадних вода, од-
вођење до коначног реципијента.

Атмосферском канализацијом тре-
ба омогућити одвођење атмосферских 
вода са саобраћајница, кровова и осталих 
површина унутар посматраног подручја 
до реципијента. Атмосферске воде, у за-
висности од порекла, упустити у реци-
пијент након адекватног третмана. Тако 
ће се зауљене атмосферске воде упус-
тити у реципијент тек након третирања 
на одгаварајућем уређају. Атмосферска 
канализација ће се конципирати за меро-
давне услове (временски пресек, урбани-
зованост простора, рачунска киша,...), а 
етапно реализовати тако да се рационал-
но уклапа у будуће решење.

Планирана је изградња канализа-
ционе мреже за отпадне и атмосферске 
воде у свим новоформираним уличним 
коридорима.

Предлаже се изградња гравитаци-
оног система канализације отпадних во-
да, одговарајућег пречника цеви, на делу 
новоформираних уличних коридора: дуж 
источне стране Улице нова 2 и Улице но-
ва 3, дуж западне стране Улице нова 4, 
дуж северне стране Улице нова 1, до цр-
пне станице на грађевинској парцели Д и 
даље, изградња потисног вода, уз прилаз-
ни пут до ремизе и ограду АД „Јадран“ до 
насељског постројења за пречишћавање.

Предлаже се изградња система за-
творене атмосферске канализације дуж 
свих новоформираних уличних коридора 
где је минималан пречник за атмосфер-
ску канализацију Ø200mm. Предлаже се 
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изградња ригола са сливницима дуж тро-
тоара или каналета са поклопним риго-
лама које ће бити повезане са зацевље-
ном атмосферском канализацијом која се 
спаја на постојећи мелиорациони канал.

Постојећи отворени канал дуж 
државног пута II реда планирано је за-
цевити и спровести у постојећи мели-
орациони канал Бегеј. На предметном 
зацевљењу није дозвољена никаква из-
градња и мора бити обезбеђен приступ 
надлежном комуналном предузећу. За-
цевљење постојећег отвореног земља-
ног канала се предлаже ради формирања 
појаса заштитног зеленила, с тим да се 
дно цеви поставља на пројектовану ко-
ту дна канала и предвиђају се ревизиони 
шахтови на сваких 50,0m и на местима 
ломова трасе. Предложена канализација 
заједно са постојећом омогућиће несме-
тано одвођење отпадних и атмосферских 
вода са предметног простора. Прикљу-
чење на канализациону мрежу извести 
према условима надлежног комуналног 
и водопривредног предузећа.

Положај постојећих и предложених 
инсталација канализационог система дат 
је у оквиру графичког прилога План хи-
дротехничке инфраструктуре.

4.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Преко подручја обухваћеног пла-
ном прелази 20kV далековод извод ”Гај-
добра” из ТС ”Паланка 2” 110/20kV/kV, 
као и надземни вод напонског нивоа 20kV 
којим се напаја СТС ”Медикал” 20/0,4kV/
kV. У линији далековода, на јужној гра-
ници планског подручја, уградити нов 
гвоздено-решеткасти стуб (ГРС) на којем 
ће се извести прелаз вода из надземног у 
кабловски уз демонтирање далековода и 
СТС ”Медикал”.

Планирана је изградња дистрибу-
тивне МБТС 20/0,4kV/kV на новоформи-
раној грађевинској парцели Д којом ће се 
напајати мањи потрошачи у предметном 
подручју. За потрошаче чија је потребна 
ангажована снага већа од 200kW плани-
рати изградњу сопствене трафостани-
це 20/0,4kV/kV на парцели. Кабловски 
водови називног напона 20 и 0,4kV се 
воде планираним коридорима до нове 
дистрибутивне МБТС и уз државни пут 
II реда све до МБТС "Мајевица".

Напајање подручја обухваћеног 
планом ће се вршити 20kV изводом 
"Гајдобра" из ТС "Паланка 2" 110/20kV/
kV максималне снаге Pmax=2,5MW све 
до изградње новог 20kV далековода из 
ТС "Челарево" 110/20kV/kV чиме ће се 
максимална снага повећати на Pmax=4MW.

Планира се јавно осветљење 
на стубовима висине 8,0m док ће 
инсталације бити постављене у коридоре 
нн мреже.

4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског 
подручја налази се бакарни међумесни 
кабл Гајдобра-Нова Гајдобра. У плану 
је изградња међумесног оптичког 
кабла Гајдобра-Нова Гајдобра у траси 
постојећег кабла.

Уз новопланиране и постојеће 
саобраћајнице обострано су предвиђени 
коридори за телекомуникациону мрежу. 
Планирано је повезивање новопланиране 
ТТ мреже са најближом централом у 
Гајдобри у Невесињској улици.

4.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

На простору који се налази у окви-
ру граница планског подручја не постоји 
изграђена гасоводна инфраструктура.
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4.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

На површинама јавне намене биће 
уређене зелене површине у оквиру улич-
них коридора, односно чиниће их травни 
покривач и партерно зеленило. У оквиру 
граница плана предвиђа се формирање 
зелене површине која ће имати улогу ре-
мизе.

Јавне зелене површине треба да се 
подижу и одржавају на начин који омо-
гућава очување и унапређење природних 
и створених вредности.

4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЖИВОТА И 
ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита природних вредности 
остварује се спровођењем мера за очу-
вање њиховог квалитета, количина и ре-
зерви, као и природних процеса, односно 
њихове међузависности и природне рав-
нотеже у целини.

Заштита ваздуха

Као мера заштите, око предметног 
дела радне зоне и саобраћајница унутар 
њега, неопходно је формирати заштитне 
појасеве, као баријере у промету аероза-
гађивача у односу на околне садржаје.

Заштита вода

Вода и водотоци, као добра од 
општег интереса за задовољење општих 
и појединачних интереса, под посебном 
су заштитом и користе се под условима 
и на начин који одређује Закон о вода-
ма („Службени гласник РС“, број 46/91, 
53/93, 67/93, 48/94, 54/96).

Основни задатак у области заштите 
вода је заштита квалитета вода до нивоа 
да се оне могу користити за потребе ко-

рисника са највишим захтевима у погле-
ду квалитета вода.

У циљу заштите вода забрањено је:
• уношење опасних и штетних ма-

терија које доводе до прекорачења 
прописаних вредности,

• уношење чврстих и течних ма-
терија које могу загадити воду 
или могу изазвати замуљивање, 
заслањивање воде и таложење на-
носа,

• испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију (које садрже опасне 
и штетне материје изнад прописа-
них вредности или које могу ош-
тетити канализацију и постројење 
за пречишћавање вода),

• коришћење напуштених бунара 
као септичких јама.

За технолошке отпадне воде по-
требно је предвидети предтретман код 
сваког загађивача као и пречишћавање на 
постројењу пре упуштања у реципијент, 
тако да упуштена вода задовољава II 
класу квалитета воде.

Пречишћене санитарно-фекалне 
отпадне воде и технолошке воде могу се 
упуштати у реципијенте (отворене кана-
ле) с тим да се задовољи следећи квали-
тет воде:

• БПК5 ср. дневни      до 25mg/l,
• ХПК      до 125mg/l,
• суспендоване материје   до 35mg/l,
• укупан N        до 15mg/l,
• укупан P         до 2mg/l,
• масти и уља (етарски екстракт) 

        до 0,1mg/l,
• штетне и опасне материје у складу 

са Правилником о опасним мате-
ријама у водама („Службени гла-
сник СРС“, број 31/82).

Забрањено је упуштати у мелиора-
ционе канале, баре и водотокове било 
какве воде осим атмосферских и условно 
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чистих расхладних вода које по Уредби о 
категоризацији вода одговарају II класи. 
Уколико се планира испуштање осталих 
отпадних вода у канале, морају се оба-
везно комплетно пречистити (примарно 
и секундарно) до траженог степена ква-
литета.

Објекте за смештање, складиштење 
и чување опасних, отровних и лако за-
паљивих течности треба пројектовати 
према важећим правилницима који об-
рађују ове услове, а нарочиту пажњу тре-
ба посветити сигурној и трајној заштити 
подземних и површинских вода.

Заштита земљишта

Адекватним водоснабдевањем и 
одвођењем отпадних вода (фекалних, ин-
дустријских и атмосферских) и њиховим 
пречишћавањем до прописаног квалите-
та, који захтева реципијент, обезбедиће 
се и заштита тла од потенцијалне дегра-
дације.

Око инфраструктурних система 
неопходно је формирати заштитне кори-
доре у контексту заштите околине и ста-
новништва од потенцијалних негативних 
утицаја.

Заштита животне средине

Завод за заштиту природе Србије 
утврђује услове заштите природе за 
простор у оквиру граница планског под-
ручја, а који подразумевају:

1. У циљу заштите квалитета живот-
не средине ширег подручја, пош-
товати следеће законске захтеве 
(члан 9. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, 
број 135/04)):

• Свака активност мора бити плани-
рана и спроведена на начин којим 
проузрокује најмању могућу про-
мену у животној средини,

• Начело предострожности оства-
рује се проценом утицаја на жи-
вотну средину и коришћењем нај-
бољих расположивих и доступних 
технологија, техника и опреме 
(best available technologies – BAT),

• Природне вредности користе се 
под условима и на начин којима 
се обезбеђује очување вредности 
геодиверзитета, биодиверзитета, 
заштићених природних добара и 
предела,

• Непостојање пуне научне поузда-
ности не може бити разлог за не-
предузимање мера спречавања 
деградације животне средине у 
случају могућих или постојећих 
значајних утицаја на животну сре-
дину.

2. Функционисање производних 
објеката унутар радне зоне има 
потенцијално негативан утицај 
на опште стање квалитета жи-
вотне средине. Пројекат озелења-
вања треба да обезбеди заштиту 
простора од ширења последица 
загађивања. За озелењавање по-
вршина унутар радног комплекса 
могуће је коришћење примерака 
егзота за које је потврђено да се 
добро адаптирају датим условима 
средине и не спадају у категорију 
инвазивних. Формирати више сп-
ратова зеленила са учешћем висо-
ког, средњег и ниског дрвећа, као 
и мањим процентуалним учешћем 
жбунастих врста и травњака. За 
заштитни појас према пољопри-
вредним површинама препоручује 
се примена високих шикара ауто-
хтоних врста (мешавина трњине 
Prunus spinosa, глога Crataegus 
monogyna, дивље руже Rosa sp., 
клена Acer campestre, жешље Acer 
tataricum,...). У складу са урба-
нистичким праметрима за одгова-
рајући ниво озелењености блока 
у привредним зонама, препорука 
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у вези минималне заступљености 
озелењених површина без паркин-
га за ниво блока, у производним 
погонима, је 30-50% на парцели 
већој од 5ha.

3. Решење инфраструктуре усагла-
сити са свим постојећим прописи-
ма како би се обезбедила заштита 
земљишта, воде и ваздуха. Захте-
вати предтретман индустријских 
отпадних вода до нивоа квали-
тета допуштеног за упуштање у 
канализациони систем насеља. 
Непречишћене и недовољно пре-
чишћене отпадне воде не смеју 
се упуштати у крајњи реципијент, 
што треба узети у обзир при из-
бору типа пречистача, уколико се 
планира индивидуално пречишћа-
вање отпадних вода.

4. Предузети мере у циљу спреча-
вања настанка и ширења после-
дица евентуалних акцидентних 
ситуација, са аспекта заштите од 
пожара, експлозија и акцидентног 
изливања опасних материја.

Заштита биодиверзитета урбаних и 
руралних површина заснива се на ства-
рању и одржавању зелених површина. 
Очување биолошке разноврсности у ан-
тропогеном пределу захтева исте мере 
које су предуслов стварања здраве жи-
вотне средине.

Како је овај регион сиромашан при-
родним зеленим површинама, форми-
рање заштитног зеленог појаса обогати-
ло би простор фауном шумскостепских 
станишта. Острва зеленила унутар пре-
дела омогућавају опстанак угрожених 
врста птица и сисара, имају улогу ремизе 
за ловну дивљач, а такође обезбеђују и 
гнездилиште птицама певачицама које се 
хране на пољопривредним површинама.

Очување биодиверзитета природ-
них и културних предела условљено је 

задовољавајућим квалитетом средине у 
ширем окружењу природних станишта.

За све објекте који могу имати 
утицаја на животну средину, надлежни 
орган може прописати израду Студије 
процене утицаја на животну средину у 
складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, број 
135/04), Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04), Правилником о садр-
жини студије о процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС“, 
број 69/05) и Уредбом о утврђивању Ли-
сте пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 
84/05).

4.6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИХ 
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Општи услови заштите од пожара, 
елементарних непогода, техничко-тех-
нолошких несрећа и ратних дејстава, од 
утицаја на уређење и изградњу простора 
у обухвату Плана подразумевају придр-
жавање одредби:

• Закона о заштити од пожара 
(„Службени лист СРС“, број 
37/88, „Службени гласник РС“, 
број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05),

• Правилника о техничким норма-
тивима за спољну и унутрашњу 
хидрантску мрежу за гашење по-
жара („Службени лист СФРЈ“, 
број 30/91),

• Правилник о техничким норма-
тивима за приступне путеве, ок-
ретнице и уређене платое за ват-
рогасна возила у близини обје-
ката повећаног ризика од пожара 
(„Службени листи СРЈ“, број 
8/95),
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• Правилника за електроинстала-
ције ниског напона („Службени 
лист СРЈ“, број 28/95),

• Правилника о заштити објеката од 
атмосферског пражњења („Служ-
бени лист СРЈ“, број 11/96),

• Правилника о техничким норма-
тивима за изградњу објеката висо-
коградње у сеизмичком подручју 
(„Службени лист СФРЈ“, број 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90),

• Закон о одбрани („Службени лист 
СРС“, број 43/94, 11/95, 28/96, 
44/99 и 3/02),

и других важећих прописа и норам-
тива везаних за ове области.

Заштита од пожара подразумева 
примену техничких прописа и стандарда 
који регулишу ову област при пројекто-
вању и изградњи свих објеката који су 
планирани на овом простору. Саобраћај-
ним решењем се обезбеђује приступ ват-
рогасним возилима до сваког објеката/
комплекса. Такође, предвиђа се изградња 
уличне хидрантске мреже, као и уређење 
црпилишта воде за потребе гашења по-
жара.

Према карти макросеизмичке рејо-
низације издате од стране Сеизмолошког 
завода Србије у Београду 1987. године, 
простор насеља Нова Гајдобра се нала-
зи у зони од 7°MCS, за повратни период 
од 100 и 200 година. Мере заштите 
подразумевају строгу примену прописа 
о техничким норамативима за изградњу 
објеката у сеизмичким подручјима 
код изградње нових објеката, односно 
реконструкције постојећих.

Основне мере заштите од ветра су 
дендролошке мере, које су планиране 
у виду ветрозаштитних појасева 
одговарајуће ширине уз саобраћајнице, 
канале и као заштита пољопривредног 
земљишта.

Одбрана од града спроводи се 
мрежом противградних станица, које 
се налазе у систему одбране од града 
Републичког хидрометеоролошког 
завода, са којих се током сезоне одбране 
од града испаљују противградне ракете.

Коришћење и уређење простора од 
интереса за одбрану земље (заштита људи 
и материјалних добара) спроводиће се на 
основу услова и захтева које поставља 
Министарство одбране. Приликом израде 
техничке документације за објекте 
планиране на овом простору, морају се 
тражити услови Министарства одбране.

4.7. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На предметној локацији није 
утврђено постојање заштићених нити 
предложених за заштиту природних до-
бара.

Археолошки локалитет - део кас-
ноантичког насеља из 5. века наше 
ере, који се налази у оквиру граница 
планског подручја, на источном делу, 
подлеже мерама заштите из члана 
99.-110. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“, број 71/94), што 
подразумева обавезу власника - носиоца 
права коришћења да, за све земљане 
радове на изградњи објеката, подземних 
инсталација, канала, путева, бунара,..., 
прибави сагласност Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе.

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.1.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

За изградњу целокупне саобраћај-
не инфраструктуре у оквиру предмет-
ног дела радне зоне обавезна је изгра-
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да техничке документације у складу са 
Законом о јавним путевима („Службе-
ни гласник РС“, број 101/05 и 123/07) и 
Правилником о основним условима које 
јавни путеви изван насеља и њихови еле-
менти морају да испуњавају са гледишта 
безбедности саобраћаја („Службени лист 
СФРЈ“, број 35/81 и 45/81).

5.1.1.1. Државни пут II реда

У оквиру граница планског под-
ручја налази се државни пут II реда бр. 
119, Хоргош – Бачка Паланка.

У свему се придржавати одредаба 
Закона о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, број 101/05).

Земљишни појас – континуална 
површина са обе стране усека и насипа; 
ширине најмање 1,0m, мерено од линија 
које чине крајње тачке попречног про-
фила јавног пута ван насеља на спољну 
страну.

Заштитни појас – површина уз иви-
цу земљишног појаса, на спољну страну, 
са сваке стране јавног пута; ширине за 
државне путеве II реда 10,0m; служи за 
заштиту јавног пута и саобраћаја на ње-
му.

Појас контролисане изградње – 
површина са спољне стране од границе 
заштитног појаса на којој се ограничава 
врста и обим изградње објеката; ширине 
исте као и заштитни појас; служи за заш-
титу јавног пута и саобраћаја на њему.

У заштитном појасу поред јавног 
пута ван насеља, забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и 
постављање постројења, уређаја и инста-
лација, осим изградње саобраћајних по-
вршина пратећих садржаја јавног пута, 
као и постројења, уређаја и инсталација 
који служе потребама јавног пута и са-
обраћаја на јавном путу.

У заштитном појасу може да се 
гради, односно поставља, водовод, кана-
лизација, топловод, железничка пруга и 
други сличан објекат, као и телекомуни-
кациони и електро водови, инсталације, 
постројења,..., по претходно прибавље-
ној сагласности управљача јавног пута 
која садржи саобраћајно – техничке ус-
лове.

Такође, врста и обим изградње 
објеката у појасу контролисане изградње 
утврђена је Планом, у свему према гра-
фичком прилогу План	намене	површина.

Ограде, дрвеће и засади поред јав-
них путева подижу се тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја.

Приликом планирања инсталација 
водити рачуна о следећем:

• траса инсталација мора се пројект-
но усагласити са постојећим ин-
сталацијама поред и испод јавног 
пута,

• укрштање са јавним путем пред-
видети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, 
управно на пут, у прописаној заш-
титној цеви,

• заштитна цев мора бити пројек-
тована на целој дужини између 
крајњих тачака попречног профи-
ла пута (изузетно спољна ивица 
коловоза), увећана за по 3,0m са 
сваке стране,

• минимална дубина инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35m,

• минимална дубина инсталација и 
заштитних цеви испод путног ка-
нала за одводњавање (постојећег 
или планираног) од коте дна ка-
нала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,0m,
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• уколико се инсталације воде па-
ралелно, морају бити постављене 
мин. 3,0m од крајње тачке попреч-
ног профила пута (ножице насипа 
трупа пута или спољне ивице пут-
ног канала за одводњавање) изу-
зетно ивице коловоза уколико се 
тиме не ремети режим одводња-
вања коловоза,

• на местима где није могуће задо-
вољити наведене услове мора се 
испројектовати и извести адекват-
на заштита трупа предметног пу-
та.

Прикључак прилазног пута на 
државни пут II реда

Према Просторном плану 
укрштање са државним путем II реда по-
требно је решити у нивоу са обезбеђењем 
потребних елемената безбедности и са 
увођењем одговарајуће сигнализације. 
У оквиру посматраног дела радне зоне 
предвиђа се изградња једног прикључка 
на државни пут II реда бр. 119, са одгова-
рајућом прегледношћу и осталим мерама 
безбедности.

Прикључак Улице нова 1 на држав-
ни пут II реда бр. 119 извести за случај 
да на државном путу II реда бр. 119 није 
потребна засебна манипулативна трака 
за возила која скрећу лево. На споредном 
правцу потребно је извести клинасто ос-
трво за каналисање саобраћајних струја. 
Разделно острво на споредном правцу 
поставити и обликовати тако да омогући 
природно уткивање левих скретања и 
принуди возача споредног правца на оп-
резну вожњу. Физички раздвојена острва 
за каналисање саобраћајних струја до-
лазе у обзир само код острва површине 
веће од 10,0m2 и у случају да је обезбеђе-
но осветљење раскрснице. Уколико дати 
услови нису задовољени острва за ка-
налисање саобраћајних струја обележа-
вају се на коловозу. Трака за возила која 

скрећу десно предвиђа се по потреби – 
узимајући у обзир потребан ниво пропус-
ности прикључка. Заобљења на позицији 
десних скретања, по правилу, изводе се 
комбинованим кружним луцима, који 
треба да обезбеде ефикасно изливање во-
зила са главног правца, односно опрезно 
уливање возила са споредног правца. У 
свему према графичком прилогу План	
саобраћајница	са	нивелацијом.

Повезивање постојећих и нових 
садржаја планирати у складу са Законом 
о јавним путевима („Службени гласник 
РС“, број 101/05), уз обезбеђење прип-
ритета безбедног одвијања саобраћаја на 
државном путу II реда бр. 119.

Прикључак, односно саобраћајна 
површина којом се повезује Улица нова 
1 са државним путем II реда бр. 119, мо-
же се градити уз сагласност јавног пре-
дузећа које управља државним путевима.

Прилазни пут – Улица нова 1 који 
се прикључује на државни пут II реда бр. 
119 мора се изградити са тврдом подло-
гом или са истим коловозним застором 
као и јавни пут на који се прикљује, у 
ширини од најмање 5,0m и у дужини од 
најмање 20,0m, рачунајући од ивице ко-
ловоза јавног пута.

5.1.1.2. Коридори саобраћајница у 
оквиру радне зоне

Димензионисање основних функ-
ционалних елемената геометријског и 
нормалног попречног профила изврше-
но је на основу основних програмских 
елемената којима су дефинисани захте-
ви проточног саобраћаја, пешачких кре-
тања, инсталација, као и просторних 
ограничења постојећег стања.

Нове саобраћајне површине по-
требно је формирати према датом урба-
нистичком решењу.
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Ширина коловоза Улице нова 1 
износи 7,0m, односно саобраћајницу 
чине две коловозне траке ширине 3,5m. 
Пешачке стазе су ширине 2,0m, са обе 
стране саобраћајнице. Ширина ивичних 
разделних трака, са високим растињем 
и дрворедима (усклађеним са трасама 
подземних инсталација), износи 6,0m.

Ширина коловоза Улице нова 2 
износи 6,0m, односно саобраћајницу 
чине две коловозне траке ширине 3,0m. 
Пешачке стазе су ширине 1,5m, са обе 
стране саобраћајнице. Ширина ивичних 
разделних трака, са високим растињем 
и дрворедима (усклађеним са трасама 
подземних инсталација), износи 4,5m.

Ширина коловоза Улице нова 3 
износи 6,0m, односно саобраћајницу 
чине две коловозне траке ширине 3,0m. 
Пешачке стазе су ширине 1,5m, са обе 
стране саобраћајнице. Ширина ивичних 
разделних трака, са високим растињем 
и дрворедима (усклађеним са трасама 
подземних инсталација), износи 4,5m.

Ширина коловоза Улице нова 4 
износи 6,0m, односно саобраћајницу 
чине две коловозне траке ширине 3,0m. 
Пешачка стаза је ширине 1,5m, са 
северозападне стране саобраћајнице. 
Ширина ивичних разделних трака, са 
партерним зеленилом (усклађеним са 
трасама подземних инсталација), износи 
најмање 2,0m.

Ширина прилазног пута до ремизе 
износи 3,0m.

На саобраћајници, коју чини Улица 
нова 1 очекује се интензиван саобраћај. 
Самим тим, предметну саобраћајницу 
потребно је димензионисати за тешко са-
обраћајно оптерећење и са карактеристи-
кама које морају да задовоље саобраћај-
нице унутар насеља.

Коловозну конструкцију приступ-
них улица (Нова 2, Нова 3 и Нова 4) 
димензионисати за средње тешко са-
обраћајно оптерећење.

Сви планирани саобраћајни правци 
су, у највећој мери, земљани путеви које 
треба насути, нивелационо ускладити и 
опремити савременим коловозним засто-
ром, што ће омогућити оптимално функ-
ционисање саобраћаја на овом простору. 
Коловозе планираних саобраћајница, у 
висинском смислу, прилагодити нивела-
ционом решењу које је дато у Плану. За 
све саобраћајне правце предвиђен је јед-
ностран попречни нагиб коловоза.

На местима укрштања планира-
них саобраћајница (укрштање сабирног 
правца – Улица Нова 1 и приступних 
улица - Улица нова 2, Улица нова 3 и 
Улица нова 4) потребно је изградити тро-
краке раскрснице функционалног нивоа 
„Ф“ – раскрсница са пресециштима са-
обраћајница мањег значаја и саобраћај-
ног оптерећења. У широј зони приступа 
раскрсници мора бити обезбеђена одго-
варајућа зона прегледности ослобођена 
свих континуалних визуелних препрека.

Одводњавање површинских вода 
решити изградњом система атмосферске 
канализације, који се састоји у попреч-
ном сливању и површинском подужном 
вођењу до места прихватања (сливни-
ка), и даље кроз подземно каналисање, 
прикључцима и подужним водовима, 
довођењу до места за пречишћавање и 
испуштање у реципијент.

Све планиране саобраћајнице су у 
рангу секундарне (локалне) градске пут-
не мреже и њихова изградња мора бити у 
складу са нормативима и стандардима за 
такву врсту објеката.

Технички облик бициклистичке по-
вршине која се планира у оквиру радне 
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зоне је мешовити профил – бициклисти 
су на коловозу заједно са моторним во-
зилима. Овакав облик бициклистичке 
површине планиран је у склопу свих но-
вопланираних саобраћајница, јер је за 
посматрано подручје карактеристичан 
спори саобраћај, где су ограничени брзи-
на, квантитет и структура саобраћаја мо-
торних возила, као и забрана паркирања 
и заустављања. Самим тим нема потребе 
за изградњом додатних бициклистичких 
површина, јер све планиране саобраћај-
нице могу бити једноставно и јевтино ис-
коришћене у дату сврху.

Пешачке стазе градити применом 
бетонских елемената, при чему је потреб-
но ускладити боје и облике примењених 
елемената са околним амбијентом. Ово, 
поред обликовног и визуелног значаја, 
има и практичну сврху при изградњи и 
реконструкцији подземних инсталација.

Пешачке стазе пројектовати и гра-
дити тако да се обезбеди несметано 
кретање лица са посебним потребама, 
у складу са Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у 
вези са несметаним кретањем деце, ста-
рих, хендикепираних и инвалидних лица 
(„Службени гласник РС“, број 18/97).

Сви елементи саобраћајница дати 
су у графичком прилогу План	саобраћај-
ница	са	нивелацијом. Приликом пројекто-
вања и изградње обавезно је придржава-
ти се датих елемената.

5.1.1.3. Зелене површине у оквиру 
уличних коридора

Формирањем регулација и са-
обраћајних површина дефинишу се и 
површине намењене формирању зелених 
површина у оквиру уличних коридора. 
Дате зелене површине су погодне за по-
дизање дрвореда, при чему је потребно 
водити рачуна о просторним могућнос-

тима – ширина ивичних разделних тра-
ка (задовољење услова за нормалан раз-
вој насада), удаљеност од инсталација, 
саобраћајних трака и објеката, као и да 
формирање уличног зеленила не сме да 
омета нормално кретање пешака, лица са 
посебним потребама и саобраћаја. Зеле-
не површине које немају потребну ши-
рину за формирање дрвореда озеленити 
травом, украсним шибљем и другим рас-
тињем. Озелењавање извршити тако да 
се не омета прегледност.

Пројекат озелењавања треба да 
обезбеди заштиту простора од ширења 
последица загађивања. Приликом озе-
лењавања могуће је коришћење примера-
ка егзота за које је потврђено да се добро 
адаптирају датим условима средине и не 
спадају у категорију инвазивних.

За заштитни појас према пољопри-
вредним површинама препоручује се 
примена високих шикара аутохтоних 
врста (мешавина трњине Prunus spinosa, 
глога Crataegus monogyna, дивље руже 
Rosa sp., клена Acer campestre, жешље 
Acer tataricum,...).

Сав садни материјал треба да буде 
квалитетан, да има одговарајућу старост 
и да је прилагођен условима.

5.1.2. КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.2.1. Водопривредна 
инфраструктура

5.1.2.1.1. Снабдевање водом

Изградња водоводне мреже: 
• није дозвољено пројектовање 

објеката изнад цеви водовода,
• траса водоводне мреже поставља 

се у оквиру уличног коридора, у 
зеленом појасу или испод трото-
ара,
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• избор цевног материјала усвојити 
према важећим прописима и стан-
дардима,

• дубина укопавања не би смела да 
је мања од 1,0-1,2m, од нивелете 
терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења,

• дубина канала за уличну водоводну 
мрежу мора бити изведена тако 
да теме цеви буде покривено са 
100cm надслоја, водећи рачуна о 
коначној висини терена,

• није дозвољено пројектовање дру-
гих инсталација изнад или испод 
цеви водовода,

• при евентуалном укрштању са 
водоводним инсталацијама друге 
инсталације, по правилу, полажу 
се изнад водоводних цеви,

• код укрштања инсталација, раз-
мак водоводне мреже и осталих 
подземних инсталација, по виси-
ни, мора да износи мин. 0,3m, при 
чему каблови морају бити поста-
вљени у заштитној цеви и означе-
ни траком,

• пролазак испод саобраћајнице 
обезбедити челичном заштитном 
цеви,

• водоводна мрежа не сме бити по-
стављена испод канализационих 
цеви, нити кроз ревизиона окна 
канализације, односно канализа-
ционе цеви се постављају испод 
цевовода воде за пиће,

• размак између водоводне мреже 
и осталих подземних инсталација 
(електричног кабла, ТТ кабла, га-
совода и канализационих цеви) 
при паралелном вођењу мора бити 
мин. 0,5m,

• хоризонтално растојање других 
подземних инсталација од бетон-
ских водоводних шахтова мора 
бити мин. 0,4m,

• изградњом, одржавањем или ре-
конструкцијом објеката смеште-
них у близини јавне водоводне 

мреже, као и реконструкцијом 
саобраћајница, не сме се довести 
у питање нормално водоснабде-
вање, нити ометати нормално ко-
ришћење и одржавање водоводне 
мреже и осталих објеката водово-
да.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-
муналпројект“, Бачка Паланка. Такође, 
изградња је могућа једино уз претходно 
прибављене услове и сагласност ЈКП 
„Комуналпројект“, Бачка Паланка.

Услови за прикључење на водовод-
ну мрежу:

• у зависности од врсте и намене 
планираних објеката, као и по-
требних количина, планирати при-
кључке на најприступачнијем де-
лу јавне водоводне мреже водећи 
рачуна о хидрауличком прорачуну,

• пројектовање нове водоводне 
мреже и прикључење објеката на 
водоводни систем мора бити у 
складу са Правилником о водос-
набдевању и техничким условима 
за прикључење на технички сис-
тем за водоснабдевање („Службе-
ни лист општине Бачка Паланка“, 
број 2/07),

• прикључак објеката на уличну во-
доводну мрежу врши се једним 
прикључком,

• водомер се поставља у водовод-
ни шахт минималних димензија 
1,2х1,2m, удаљен макс. 0,5m од 
регулационе линије,

• за објекте који имају хидрантски 
вод изводи се одвојени вод са во-
домером,

• вода из јавне водоводне мреже 
може се користити искључиво за 
санитарне потребе уз посебне ус-
лове које издаје испоручилац ко-
муналних услуга,
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• није дозвољено коришћење во-
де из јавне водоводне мреже за 
техничко – технолошке процесе, 
за прање или заливање зелених 
површина,

• техничку воду потребну за одређе-
не процесе производње планирати 
из првог водоносног слоја путем 
сопствених плитких бунара или из 
површинских вода,

• воду за прање и заливање зелених 
површина планирати из првог во-
доносног слоја путем сопствених 
плитких бунара или из површин-
ских вода.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-
муналпројект“, Бачка Паланка.

5.1.2.1.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Пројекат канализације отпадних 
вода и техничко решење појединих дело-
ва морају бити усклађени са постојећим 
системом канализације отпадних вода 
у Новој Гајдобри. Код изградње и одр-
жавања објеката и уређаја канализације 
отпадних вода обавезна је примена ва-
жећих стандарда и техничких прописа.

Услови за изградњу канализације 
отпадних вода:

• није дозвољено пројектовање 
објеката изнад цеви канализације,

• није дозвољено пројектовање дру-
гих инсталација изнад или испод 
цеви канализације,

• при евентуалном укрштању са ка-
нализацијом друге инсталације, 
по правилу, полажу се изнад цеви 
канализације,

• све колске прилазе и укрштања са 
саобраћајницама обавезно заце-
вити према важећим прописима и 
стандардима,

• минимално хоризонтално рас-
тојање код паралелног вођења 
других подземних инсталација 
и цевовода канализације је 0,8m. 
Приликом укрштања инсталација 
са канализационим цевима исте 
постављати изнад инсталација 
канализације и испоштовати ми-
нимално растојање од 0,5m,

• хоризонтално растојање других 
подземних инсталација од бетон-
ских канализационих шахтова мо-
ра бити 0,4m,

• изградњом објеката у близини 
постојећих инсталација и објека-
та јавне канализације не сме се 
довести у питање нормално од-
вођење фекалних вода, нити оме-
тати нормално коришћење и одр-
жавање канализационе мреже и 
осталих објеката канализације,

• за изградњу канализације отпад-
них вода могу се користити сле-
деће цеви:

• армирано – бетонске,
• пластичне,
• полиестерске,
• керамичке,
• ливено – гвоздене и
• челичне,

• јавна канализација отпадних вода, 
по правилу, изводи се на супротној 
страни коловоза од оне на којој је 
положен јавни водовод,

• дозвољени падови канала одређују 
се у границама од 0,3-100‰,

• минимални дозвољени пад треба 
да осигура самоиспирање кана-
ла, који се доказује хидрауличким 
прорачуном,

• максимална дозвољена повремена 
и привремена брзина протока мо-
же износити 6m/s,

• у случајевима потребе већих падо-
ва од 100‰ прекиде падова у ка-
налима треба изводити са каскада-
ма у контролним окнима. Висина 
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каскаде може износити од 0,3 до 
1,5m,

• на местима измене хоризонталних 
и верикалних праваца канала мо-
рају се изградити контролна окна. 
Контролна окна се постављају на 
спојевима уличних канала, као 
и на правцима осовине канала 
до највеће удаљености од 50,0m. 
Најмања светла величина отворе-
ног контролног окна треба да је 
1,0х1,0m, односно код другачије 
изведбе 1,0m2. Контролно окно 
поставља се и на каналском при-
кључку, по правилу, непосредно 
уз регулациону линију. Најмања 
светла мера контролног окна треба 
да буде 0,7х1,0m. Дно контролног 
окна, када се израђује кинета за 
међусобни спој канала, треба да је 
у висини осовине најнижег кана-
ла. Сва контролна и друга окна мо-
рају имати уграђене ливено – гвоз-
дене  пењалице и бити покривене 
ливено – гвозденим поклопцима 
типа који мора издржати потребно 
саобраћајно оптерећење,

• у канализацију отпадних вода 
забрањено је упуштање:

• употребљене воде од прања 
и поливања улица и других 
површина за јавне намене,

• атмосферске воде,
• расхладне воде,

• црпне станице канализације от-
падних вода радити као шахтне и 
лоцирати их у зеленој површини 
са прилазом за сервисно возило,

• прикупљене отпадне воде, црпном 
станицом и системом канализа-
ције усмерити ка постројењу за 
пречишћавање отпадних вода и 
пречистити до степена који про-
пише надлежно водопривредно 
предузеће.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-

муналпројект“, Бачка Паланка. Такође, 
изградња је могућа једино уз претходно 
прибављене услове и сагласност ЈКП 
„Комуналпројект“, Бачка Паланка.

Услови за прикључење на канали-
зацију отпадних вода:

• одвођење отпадних вода оријен-
тисати ка најприступачнијем делу 
јавне канализационе мреже водећи 
рачуна о хидрауличком прорачуну. 
Пројектовање нове канализационе 
мреже и прикључење објеката на 
канализациони систем мора бити 
у складу са Правилником о кана-
лизацији („Службени лист општи-
не Бачка Паланка“, број 2/07),

• прикључење на уличну канализа-
циону мрежу свих објеката на јед-
ној грађевинској парцели планира 
се једним прикључком,

• прикључни канализациони шахт 
планира се на удаљености макс. 
0,5m од регулационе линије,

• уколико се испуштају воде које 
су продукт радно – технолошког 
процеса, неопходно је претходно 
извршити њихово пречишћавање 
и неутрализацију, а у уличну ка-
нализациону мрежу морају бити 
упуштене посебним прикључком,

• минимални профил канализацио-
ног прикључка одређује се на ос-
нову хидрауличког прорачуна,

• канализациони прикључак пла-
нира се гравитационим прикљу-
чењем,

• најмања дубина канализационог 
прикључка изван објекта мора 
бити 0,7-0,8m уколико то положај 
уличне канализационе мреже доз-
вољава,

• прикључак се изводи раскопа-
вањем земљине површине и под-
бушивањем испод коловоза и тро-
тоара,

• прикључак се мора извести тако 
да гарантује сигурност слојева, 
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флексибилност, једноставност и 
дуготрајност у експлоатацији,

• подлога за све врсте цеви (по-
стељица) треба да буде од слоја 
песка, минималне дебљине 10cm,

• затрпавање вршити уситњеном 
земљом, у слојевима све до 30cm 
изнад темена цеви.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-
муналпројект“, Бачка Паланка.

Приликом пројектовања, изградње 
и одржавања атмосферске канализације, 
обавезна је примена важећих стандарда 
и техничких прописа.

Услови за изградњу канализације 
атмосферских вода:

• није дозвољено пројектовање 
објеката изнад цеви канализације,

• није дозвољено пројектовање дру-
гих инсталација изнад или испод 
цеви канализације,

• при евентуалном укрштању са ка-
нализацијом друге инсталације, 
по правилу, полажу се изнад цеви 
канализације,

• све колске прилазе и укрштања са 
саобраћајницама обавезно заце-
вити према важећим прописима и 
стандардима,

• минимално хоризонтално рас-
тојање код паралелног вођења 
других подземних инсталација 
и цевовода канализације је 0,8m. 
Приликом укрштања инсталација 
са канализационим цевима исте 
постављати изнад инсталација ка-
нализације и испоштовати мини-
мално растојање од 0,5m,

• хоризонтално растојање других 
подземних инсталација од бетон-
ских канализационих шахтова мо-
ра бити 0,4m,

• изградњом објеката у близини 
постојећих инсталација и објека-

та јавне канализације не сме се 
довести у питање нормално од-
вођење атмосферских вода, нити 
ометати нормално коришћење и 
одржавање канализационе мреже 
и осталих објеката канализације,

• за изградњу канализације атмос-
ферских вода могу се користити 
следеће цеви:

• армирано – бетонске,
• пластичне,
• полиестерске,
• керамичке,
• ливено – гвоздене и
• челичне,

• дозвољени падови канала одређују 
се у границама од 0,3-100‰,

• минимални дозвољени пад треба 
да осигура самоиспирање кана-
ла, који се доказује хидрауличким 
прорачуном,

• максимална дозвољена повремена 
и привремена брзина протока мо-
же износити 6m/s,

• у случајевима потребе већих падо-
ва од 100‰ прекиде падова у ка-
налима треба изводити са каскада-
ма у контролним окнима. Висина 
каскаде може износити од 0,3 до 
1,5m,

• на местима измене хоризонталних 
и верикалних праваца канала мо-
рају се изградити контролна окна. 
Контролна окна се постављају на 
спојевима уличних канала, као 
и на правцима осовине канала 
до највеће удаљености од 50,0m. 
Најмања светла величина отворе-
ног контролног окна треба да је 
1,0х1,0m, односно код другачије 
изведбе 1,0m2. Сва контролна и 
друга окна морају имати уграђене 
ливено – гвоздене  пењалице и би-
ти покривене ливено – гвозденим 
поклопцима типа који мора издр-
жати потребно саобраћајно опте-
рећење,
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• улични сливници морају бити ти-
пски и треба да садрже гвоздену 
решетку и таложницу. Најмања 
светла величина кишног сливника 
треба да буде Ø500mm, а таложни-
ца минималне дубине 1,0m и зап-
ремине 0,25m3. Улични сливници 
се постављају на размацима који 
одговарају површини одводња-
вања 50-100m2. Размак уличних 
сливника код мањих падова улица 
мора бити такав да улични слив-
ници могу потпуно одвести воду 
са датих површина (размак може 
бити од 30 до 60m), а код улице са 
великим падовима размак између 
сливника не сме прећи 30m. Улич-
ни сливници се постављају и на 
раскрсницама улица,

• канализациони прикључак улич-
них сливника код система атмос-
ферске канализације не може бити 
мањи од Ø200mm,

• минимални профил цеви јавне ка-
нализације износи Ø300mm,

• улив атмосферских вода у мели-
орациони канал извести путем 
уређених испуста који су осигу-
рани од ерозије и који не залазе у 
протицајни профил канала,

• у канализацију атмосферских вода 
забрањено је упуштати:

• употребљене санитарне во-
де,

• непречишћене атмосферске 
воде са површина јако за-
гађених продуктима индус-
трије,

• индустријске отпадне воде 
са или без претходне об-
раде на интерним уређаји-
ма за пречишћавање, осим 
расхладних вода.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-
муналпројект“, Бачка Паланка. Такође, 
изградња је могућа једино уз претходно 

прибављене услове и сагласност ЈКП 
„Комуналпројект“, Бачка Паланка.

Услови за прикључење на канали-
зацију атмосферских вода:

• код пројектовања отворених ка-
нала и цевовода канализације 
атмосферских вода придржава-
ти се важећих прописа и мера за 
укрштање са постојећим инстала-
цијама водовода и канализације 
отпадних вода,

• одвођење атмосферских вода са 
кровова објеката обезбедити олу-
цима и олучним вертикалама,

• површинске воде усмерити ка от-
вореној уличној каналској мрежи, 
односно риголама са најмањим 
падом од 1,5%,

• површинске воде са једне грађе-
винске парцеле не могу се усмера-
вати према другој парцели,

• одвођење атмосферских вода из 
индустријских зона и комплекса 
вршити искључиво преко сепара-
тора масти и уља.

Одређена одступања од наведених 
услова могућа су уз сагласност ЈКП „Ко-
муналпројект“, Бачка Паланка.

5.1.2.2. Електроенергетска 
инфраструктура

Напајање мањих потрошача у ок-
виру радне зоне вршиће се из новопла-
ниране  трафостанице одговарајуће сна-
ге чија изградња је планирана у оквиру 
површине јавне намене (новоформирана 
грађевинска парцела Д), у свему према 
графичком прилогу План	 електроенер-
гетске	 и	 ТТ	 инфраструктуре. За веће 
потрошаче планирати изградњу сопстве-
не трафостанице на парцелама потен-
цијалних инвеститора.

Положај прикључног ормара при-
лагодити условима ЈП ”Електродистри-
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буција”, Нови Сад тако да буде на фасади 
објекта или у специјалним случајевима 
на другим местима. Прикључак извести 
кабловским нисконапонским водом пре-
ко кабловске прикључне кутије, у скла-
ду са електроенергетским условима ЈП 
"Електродистрибуција", Нови Сад.

Правила грађења у оквиру уличних 
коридори:

• целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима,

• трафостанице градити као зидане, 
монтажно – бетонске или стубне, 
за рад на 20kV напонском нивоу,

• трафостанице градити на јавној 
површини. Минимална површина 
за изградњу МБТС трафостанице 
треба да буде 5,0х6,0m, минимал-
на удаљеност од других објеката 
треба да буде 3,0m,

• средњенапонску мрежу градити 
подземно,

• нисконапонска мрежа може бити 
грађена надземно, на бетонским и 
гвоздено – решеткастим стубови-
ма или подземно,

• стубове електроенергетске мреже 
поставити у уличним коридори-
ма, минимално 1,0m од колово-
за општинских путева, односно 
у складу са условима надлежног 
предузећа за државне путеве, ван 
колских прилаза објектима,

• минимална висина најнижих про-
водника, као и удаљеност од ос-
талих објеката мора бити у скла-
ду са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надзем-
них електроенергетских водова 
називног напона 1kV до 400kV 
(''Службени лист СФРЈ'', број 
65/88 и 18/92),

• при укрштању са саобраћајни-
цама поштовати Правилник о 
техничким нормативима за из-

градњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 
1kV до 400kV (''Службени лист 
СФРЈ'', број 65/88 и 18/92) и усло-
ве надлежног предузећа за путеве,

• у оквиру радне зоне електрое-
нергетска мрежа ће бити грађења 
подземно по условима грађења за 
подземну електроенергетску мре-
жу.

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже у оквиру предметне рад-
не зоне која се налази изван грађевинског 
рејона насеља Нова Гајдобра (северно од 
насеља), у атару, поштовати следеће ус-
лове који се односе на полагање подзем-
не електроенергетске мреже у насељу:

• електроенергетске каблове пола-
гати у уличним зеленим површи-
нама поред саобраћајница и пе-
шачких стаза или, уколико за то 
нема могућности, испод пешачких 
стаза,

• дубина полагања каблова не сме 
бити мања од 0,8m,

• електроенергетску мрежу по-
лагати најмање 0,5m од темеља 
објеката и 1,0m од општинских 
саобраћајница, односно по усло-
вима надлежног предузећа за др-
жавне путеве,

• при укрштању са саобраћајницом 
кабл мора бити постављен у заш-
титну цев, а угао укрштања треба 
да буде око 90º,

• при паралелном вођењу енергет-
ских и телекомуникационих ка-
блова најмање растојање мора 
бити 0,5m за каблове напона до 
10kV, односно 1,0m за каблове на-
пона преко 10kV. Угао укрштања 
треба да буде 90º,

• паралелно полагање електроенер-
гетских каблова и цеви водовода 
и канализације дозвољено је у хо-
ризонталној равни при чему хо-
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ризонтално растојање мора бити 
веће од 0,5m,

• није дозвољено полагање електро-
енергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода или канализације,

• при укрштању електроенергет-
ских каблова са цевоводом гасово-
да вертикално растојање мора би-
ти веће од 0,3m, а при приближа-
вању и паралелном вођењу 0,5m,

• светиљке јавног осветљења поста-
вити на стубове за расвету,

• користити расветна тела у складу 
са новим технологијама развоја, 
а према захтевима зоне у оквиру 
које се постављају,

• заштиту од атмосферског 
пражњења извести класичним 
громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза пре-
ма класи нивоа заштите објека-
та у складу са Правилником о 
техничким нормативима о заш-
тити објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, 
број 11/96),

• у коридору надземних средње-
напонских и високонапонских 
водова грађење објеката мора 
бити у складу са Правилником 
о техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона 
1kV до 400kV („Службени лист 
СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и дру-
гим важећим законским прописи-
ма и техничким условима, као и 
условима надлежног предузећа.

Правила грађења на јавним зеле-
ним површинама:

• целокупну електроенергетску 
мрежу и трафостанице градити у 
складу са важећим законским про-
писима и техничким условима,

• трафостанице градити као зидане 
или монтажно – бетонске. Мини-
мална површина за изградњу тра-

фостанице треба да буде 5,0х6,0m, 
минимална удаљеност од других 
објеката треба да буде 3,0m,

• средњенапонску мрежу 20kV и 
нисконапонску каблирати по усло-
вима грађења за подземну мрежу,

• јавно осветљење поставити на де-
коративне канделабре.

5.1.2.3. Телекомуникациона 
инфраструктура

Прикључак извести преко типског 
ТТ прикључка на приступном месту на 
фасади објекта или у специјалним слу-
чајевима на другим местима.

Правила грађења у оквиру уличних 
коридора:

• ТТ мрежу градити у складу са 
важећим законским прописима и 
техничким условима,

• ТТ мрежа ће се главном градити 
подземно,

• дубина полагања ТТ каблова тре-
ба да је најмање 0,8m,

• ТТ мрежу полагати у уличним зе-
леним површинама (удаљеност од 
високог растиња мин. 1,5m) поред 
саобраћајница на растојању нај-
мање 1,0m од саобраћајница, или 
поред пешачких стаза. У случају 
да се то не може постићи ТТ ка-
блове полагати испод пешачких 
стаза,

• при укрштању са саобраћајницама 
каблови морају бити постављени 
у заштитне цеви, а угао укрштања 
треба да буде 90°,

• при паралелном вођењу са елек-
троенергетским кабловима нај-
мање растојање мора бити 0,5m за 
каблове напона до 10kV и 1,0m за 
каблове напона преко 10kV. При 
укрштању најмање растојање мо-
ра бити 0,5m, а угао укрштања 90°,

• при укрштању са цевоводом га-
совода, водовода и канализације 
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вертикално растојање мора бити 
веће од 0,3m, а при приближавању 
и паралелном вођењу 0,5m,

• уређаји и опрема УПС поставиће 
се у метално кућиште - слобод-
ностојећи орман на јавној повр-
шини.

Правила грађења на осталим повр-
шинама:

• подземну телекомуникацио-
ну мрежу градити по условима 
грађења подземне телекомуника-
ционе мреже на површинама јавне 
намене,

• објекти за смештај телекомуника-
ционих уређаја мобилне телекому-
никационе мреже и опреме за РТВ 
и КДС, мобилних централа, баз-
них радио станица, као и антене и 
антенски носачи могу се постави-
ти на појединачним грађевинским 
парцелама у оквиру радне зоне,

• објекат за смештај телекомуника-
ционе и РТВ опреме може бити 
зидани или монтажни, или смеш-
тен на стубу,

• мимимална површина за потребе 
РБС треба да буде 10,0х10,0m,

• комплекс са телекомуникационом 
опремом и антенски стуб мора би-
ти ограђен,

• у комплекс се поставља антенски 
стуб са антенама, а на тлу се по-
стављају контејнери базних ста-
ница,

• напајање електричном енергијом 
вршиће се из нисконапонске мре-
же 0,4kV,

• до комплекса за смештај мобилне 
телекомуникационе опреме и ан-
тенских стубова са антенама обез-
бедити приступни пут, минималне 
ширине 3,0m, до најближе јавне 
саобраћајнице,

• антене се могу поставити и на 
постојеће више објекте (кров згра-
де).

5.1.2.4. Термоенергетска 
инфраструктура

На територији општине Бачка Па-
ланка планира се изградња разводног 
гасовода и ГМРС (главна мерно-регу-
лациона станица) за насеље Обровац, а 
затим од ГМРС “Обровац” планирају се 
разводни гасоводи за насељена места 
Младеново, Товаришево, Нова Гајдобра, 
Гајдобра, Силбаш и Параге.

Гасификација насеља Нова Гај-
добра, а потом и предметне радне зоне, 
извршиће се изградњом разводних гасо-
вода и прикључењем на најближу гасо-
водну инфраструктуру према условима 
и сагласностима власника гасовода, који 
ће према расположивом капацитету и по-
ложају гасовода одредити на који ће се 
гасовод и на ком месту планирани потро-
шачи прикључити.

5.1.3. МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ

Ради заштите и несметаног функ-
ционисања система за одводњавање по-
требно је очувати интегритет детаљне 
каналске мреже. Забрањује се било каква 
изградња објеката, садња дрвећа, поста-
вљање ограда,... у појасу радно-инспекци-
оне стазе поред канала у ширини од 7,0m 
од ивице канала. У складу са тим, поред 
катастарске парцеле 797 (мелиорациони 
канал Бегеј), предвиђа се формирање 
нове грађевинске парцеле која ће бити 
намењена за радно-инспекциону стазу.

5.1.4. РЕМИЗА

Острва зеленила унутар граница 
планског подручја омогућавају опстанак 
угрожених врста птица и сисара, имају 
улогу ремизе за ловну дивљач, а такође 
обезбеђују и гнездилиште птицама пева-
чицама које се хране на пољопривредним 
површинама.
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Мерама уређења станишта за поје-
дине врсте дивљачи побољшати станиш-
не услови и тиме повећати број дивља-
чи, али тако да се радови који се изводе 
што је могуће више прилагоде самом 
станишту и његовим посебностима и ка-
рактеристикама, односно на начин који 
неће негативно утицати на природно ок-
ружење.

Ремиза се формира тако да макси-
мално штити дивљач током целе године, 
задржи је квалитетом и количином хране 
и смањи потребу за изласком на поља. Ти-
ме се уједно смањују штете на засадима 
и усевима. Такође, посебну пажњу треба 
посветити растојању између садница ка-
ко би се обезбедила довољна проходност, 
односно обезбедили коридори за кретање 
животиња. У случају да су биљке густо 
засађене и са јако развијеном приземном 
вегетацијом могу настати прекиди кори-
дора за кретање животиња, услед чега 
ће се њихово кретање наставити преко 
пољопривредног земљишта што ће до-
вести до штете на усевима.

Предвиђа се формирање вишего-
дишње ремизе – оснива се садњом др-
већа, жбуња и вишегодишњег зељастог 
биља. Најчешће се користе:

• четинари (тиса – Taxus baccata, 
бор бели – Pinus silvestris, бор 
црни – Pinus nigra, пињол – Pinus 
pinea, кедар – Cedrus atlantica, 
чемпрес – Cupressus sempervirens, 
смрча – Picea exelsa, смреке, вење 
– Juniperus spp.),

• лишћари (сви храстови – Quercus 
spp., буква – Fagus mesiaca, дуд 
бели – Morus alba, дуд црни, мур-
ва – Morus nigra, леске – Corilus 
spp., кестен питоми – Castanea 
sativa, кестен дивљи – Aesculus 
hyppocastanum, дивља крушка – 
Pyrus pyraster, дивља јабука – Pyrus 
malus, дивља трешња – Prunus 
avium, маслина – Olea europaea, 

сремза – Prunus padus, оскору-
ша – Sorbus domestica, брекиња 
– Sorbus torminalis, јаребика – 
Sorbus aucuparia, мукиња – Sorbus 
aria, орах – Juglans regia, америч-
ки, црни орах – Juglans nigra, врба 
ива – Salix caprea и друге врсте са 
плодовима и семењем јестивим за 
дивљач),

• жбуње – шибље (дрен – Cornus 
mas, глогови – Crataegus spp., 
леска – Corilus avelana, зечјак 
– Sarothamus scoparius, жутика, 
шимсирика – Berberis vulgaris, жу-
ка, брнистра – Spartium junceum, 
магиња, планика – Arbutus unedo, 
нар – Punica granatum, дивља ружа 
– Rosa rugosa, купине – Rubus spp., 
малина – Rubus ideus, трњина – 
Prunus spinosa, калина – Ligustrum 
vulgare, зова црна – Sambucus 
nigra, зова црвена – Sambucus 
racemosa, боровница – Vaccinium 
myrtilus, брусница – Vaccinium 
vitis idaea),

• вишегодишње зељасте биљке 
(детелина ливадска – Trifolium 
pratense, детелина бела – Trifolium 
repens, луцерка – Medicago sativa, 
овас (зоб) – Avena sativa, рутви 
овас (зоб) – Avena strigosa, чичока 
– Helianthus tuberosus, сточни кељ 
– Brassica oleraceae, шумска јаго-
да – Fragaria vesca, жути звездан, 
вишегодишње траве – Poa spp., 
Festuca spp. и друге врсте у завис-
ности од услова станишта.

5.1.5. ПОЈАС ЗАШТИТНОГ 
ЗЕЛЕНИЛА

У оквиру појаса заштитног зелени-
ла, који, такође, представља појас контро-
лисане изградње, у складу са чланом 2. 
став 1., тачка 39. Закона о јавним путеви-
ма („Службени гласник РС“, број 101/05) 
забрањује се било каква изградња објека-
та, док се предвиђа формирање дрвореда 
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и зелене површине коју ће чинити травни 
покривач и партерно зеленило.

Ефикасност заштитног појаса, у 
погледу стварања повољног микрокли-
мата, заштите простора од прашине и га-
сова, зависи од правилног избора биљних 
врста. Захтева се отпорност на загађење 
земљишта и ваздуха, а истовремено, по-
требно је водити рачуна да неке врсте 
имају негативан утицај на производни 
процес (обилан цветни прах, влакнаста 
летећа семена) – у прецизној индустрији.

Такође, при избору врста, потреб-
но је водити рачуна о просторним мо-
гућностима – ширина појаса заштитног 
зеленила, удаљеност од државног пу-
та II реда бр. 119 и инсталација. У том 
смислу, потребно је обезбедити прилаз 
власницима инсталације (зацевљена 
атмосферска канализација) положене 
у оквиру овог појаса у ширини од 7,0m 
од регулационе линије према државном 
путу II реда бр. 119.

Засади треба да имају високу 
отпорност на гасове, дим и прашину. 
Ефикасност се постиже применом 
двоспратних дрвенастих и жбунастих 
засада, тако да жбуње потпуно покрива 
простор између дрвећа. Применити 
дрвеће које има густу круну са великом 
лисном масом и шибље које подноси 
сенку.

5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

5.2.1. РАДНА ЗОНА

5.2.1.1. Врста и намена објеката који 
се могу градити, односно врста и 
намена објеката чија је изградња 
забрањена

Организација постојећих радних 
комплекса утврђена је и реализована по 
претходној урбанистичкој документа-
цији и не постоје разлози, са просторног 
аспекта, за њихову промену, односно ре-
организацију. Међутим, у циљу проши-
рења производних капацитета постојеће 
комплексе могуће је мењати, али тако да 
се поштују сви урбанистички параметри 
дефинисани Планом.

У оквиру грађевинске парцеле у 
радној зони дозвољена је изградња: по-
словних, производних и складишних 
објеката, као и изградња у комбинација-
ма: пословно-производни објекат, по-
словно-складишни објекат, производно-
складишни објекат или пословно-произ-
водно-складишни објекат.

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу (у окви-
ру парцеле), у зависности од техничко-
технолошког процеса производње и уз 
задовољавање прописаних услова проти-
впожарне заштите.

Формирањем радне зоне изван 
грађевинског рејона насеља, у атару омо-
гућиће се груписање објеката, односно 
комплекса који у погледу простора, са-
обраћаја, инфраструктуре или радног 
процеса могу потенцијално да угро-
зе стање животне средине у насељима 
или су локацијски везани за сировине 
(објекти намењени преради, финалној 
обради и складиштењу пољопривред-
них производа). Што се тиче избора де-
латности, оне могу бити из области се-
кундарних и терцијарних делатности. 
Такође, предлажу се различити облици 
производног занатства који су везани за 
прераду дрвета, метала, текстила, коже и 
пластичних маса.

За све објекте који могу имати 
утицаја на животну средину, надлежни 
орган може прописати израду Студије 
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процене утицаја на животну средину у 
складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, број 
135/04), Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04), Правилником о садр-
жини студије о процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС“, 
број 69/05) и Уредбом о утврђивању Ли-
сте пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 
84/05).

5.2.1.2. Услови за формирање 
грађевинске парцеле

Кроз поступак комасације 
земљишта у КО Нова Гајдобра у предмет-
ном делу радне зоне предвиђено је фор-
мирање 21 грађевинске парцеле намење-
не изградњи радних комплекса.

Према датом предлогу парцелације 
минимална површина новоформираних 
грађевинских парцела износи 4600m2, 
док се максимална површина не условља-
ва. На тај начин формиране су грађевин-
ске парцеле чија је површина довољна да 
прими све садржаје који су условљени 
конкретним технолошким процесом, као 
и пратеће садржаје уз обезбеђивање до-
звољеног индекса заузетости и индекса 
изграђености грађевинске парцеле.

Новоформиране грађевинске пар-
целе имају минималну ширину 37,0m. 
Максимална ширина није прописана, 
јер зависи од потреба корисника, што ће 
можда захтевати другачију парцелацију 
и препарцелацију.

5.2.1.3. Положај објеката у односу 
на регулацију и у односу на границе 
грађевинске парцеле

У односу на регулационе линије, 
планиране су грађевинске линије. За 
постојеће објекте који се задржавају, у 
случају реконструкције, задржавају се 
постојеће грађевинске линије. За пла-
ниране објекте утврђена је грађевинска 
линија и то на удаљености мин. 5,0m од 
регулационе линије.

У спратним деловима могући 
су конзолни испусти ван утврђене 
грађевинске линије.

Испади на објекту не могу 
прелазити грађевинску линију више 
од 1,6m и то на делу објекта вишем од 
3,0m. Хоризонтална пројекција испада 
поставља се у односу на грађевинску 
линију.

Грађевински елементи на нивоу 
приземља могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције 
испада), и то:

• транспарентне браварске конзол-
не надстрешнице у зони призем-
не етаже – 2,0m на целој ширини 
објеката са висином изнад 3,0m,

• платнене надстрешнице са масив-
ном браварском конструкцијом – 
1,0m на висини изнад 3,0m,

• конзолне рекламе – 1,2m на виси-
ни изнад 3,0m.

Организацију дворишта радног 
комплекса треба усмерити ка северној, 
односно западној страни. Самим тим, 
грађевинска линија од границе сусед-
не парцеле са источне, односно јужне 
стране је на 5,0m. Изузетно, дозвољена 
је удаљеност мин. 1,0m под условом да 
су задовољени услови противпожарне 
заштите, односно да међусобни размак 
објеката на две суседне парцеле износи 
најмање половину висине вишег објекта, 
односно мин. 4,0m.
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Грађевинска линија од границе 
парцеле на северној, односно западној 
страни је на 10,0m. Изузетно, дозвољена 
је удаљеност мин. 6,0m ако је на грађе-
винској парцели омогућен кружни ток 
саобраћаја.

Планиране радне комплексе та-
ко организовати да се репрезентативни 
објекти лоцирају до улице, док се произ-
водни и помоћни објекти лоцирају у ду-
бину радног комплекса.

5.2.1.4. Највећи дозвољени 
индекси заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле

Индекс заузетости парцеле је 
макс. 70% (рачунајући све објекте висо-
коградње и платое са саобраћајницама и 
паркинг просторима), а индекс изграђе-
ности парцеле је макс. 2,1.

Заступљеност зелених површина у 
оквиру комплекса треба да износи мин. 
30%.

5.2.1.5. Највећа дозвољена спратност 
и висина објеката

Кота приземља објекта одређена 
је у односу на коту нивелете јавног или 
приступног пута.

Кота приземља нових објеката не 
може бити нижа од коте тротоара. Та-
кође, кота приземља може бити макси-
мално 0,2m виша од коте тротоара.

Дозвољена спратност објекта је: 
за производне према захтевима техно-
лошког процеса; за пословне макси-
мално П+1 (приземље+један спрат); за 
складишне П (приземље), за економске 
П (приземље). Објекти могу имати под-
румске или сутеренске просторије, ако не 
постоје сметње геотехничке и хидротех-
ничке природе.

5.2.1.6. Најмања дозвољена међусобна 
удаљеност објеката и објеката од 
граница парцела

Објекти се могу градити као сло-
бодностојећи или објекти у низу (у окви-
ру парцеле), у зависности од техничко-
технолошког процеса производње и уз 
задовољавање прописаних услова проти-
впожарне заштите.

Међусобна удаљеност слобод-
ностојећих објеката износи најмање по-
ловину висине вишег објекта. Ова удаље-
ност не може бити мања од 4,0m.

5.2.1.7. Услови за изградњу других 
објеката на истој грађевинској 
парцели

Уз главне објекте на грађевинској 
парцели дозвољена је изградња помоћ-
них објеката: оставе (максималне спрат-
ности П (приземље)), типске трансфор-
маторске станице, ограде, бунари, водо-
непропусне септичке јаме (као прелазно 
решење),...

Грађевинске парцеле у оквиру 
радне зоне могу се ограђивати транс-
парентном или комбинованом оградом 
висине макс. 2,2m (рачунајући од коте 
тротоара). Ограде се постављају на 
међну или регулациону линију тако да 
ограда, стубови ограде и капије буду на 
грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради не 
могу се отварати ван регулационе 
линије. Дозвољено је преграђивање 
функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине 
спољне ограде и да је обезбеђено 
несметано одвијање саобраћаја унутар 
радног комплекса.
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5.2.1.8. Услови и начин обезбеђивања 
приступа парцели и простора за 
паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у ок-
виру радне зоне мора се обезбедити кол-
ски и пешачки прилаз.

Колски прилаз треба да има следеће 
карактеристике приступног пута за ват-
рогасна возила, у складу са Правилником 
о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ“, број 8/95):

• најмања ширина коловоза:
• за једносмерно кретање возила 

је 3,5m,
• за двосмерно кретање возила је 

6,0m,
• унутрашњи радијус кривине који 

остављају точкови возила је 7,0m, 
а спољашњи радијус кривине је 
10,5m,

• успон (рампа) нагиба мањег од 
12% - ако се коловоз не леди, а ако 
се коловоз леди мањег од 6%.

Пешачки прилаз је минималне ши-
рине 1,5m.

Унутар комплекса обезбедити ин-
терну саобраћајницу, манипулативне по-
вршине и паркинг просторе.

У оквиру сваког појединачног рад-
ног комплекса организовати просторно 
самосталне паркинг скупине. Распоред 
паркинг модула зависи од усвојене шеме 
паркирања и начина циркулације, а ди-
мензије од просечног задржавања возила 
(дуготрајно или краткотрајно паркирање) 
и броја измена, а у случају паркиралишта 
за теретна возила и од типа теретног во-
зила.

За путничка возила препоручује се 
управна шема паркирања, димензије јед-
ног паркинг места износе мин. 2,25х5,0m.

За теретна возила за препоруку је 
примена косих шема паркирања (под уг-
лом од 45°) са пролазним паркинг мес-
тима и једносмерним системом циркула-
ције. Зависно од типа теретног возила:

• димензија паркинг места 3,5х8,0m, 
ширина приступних саобраћајни-
ца 6,0m, дужина меродавног вози-
ла L<8,0m,

• димензија паркинг места 
3,5х11,0m, ширина приступних 
саобраћајница 7,0m, дужина меро-
давног возила 8,0m<L<12,0m,

• димензија паркинг места 
3,5х14,5,0m, ширина приступних 
саобраћајница 7,0m, дужина меро-
давног возила 12,0m<L<17,0m,

• димензија паркинг места 
3,5х15,5,0m, ширина приступних 
саобраћајница 7,0m, дужина меро-
давног возила 17,0m<L<19,0m.

5.2.1.9. Услови заштите суседних 
објеката

Изградњом објеката не сме се нару-
шити ваздушна линија суседне парцеле.

Одвођење атмосферских падавина 
са кровних површина мора се решити у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се 
гради објекат.

Одводњавање површинских вода 
утврђује се нивелационим решењем, од-
носно површинске воде се одводе са пар-
целе слободним падом према риголама 
смештеним у уличном коридору, са нај-
мањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађе-
винске парцеле не могу се усмеравати 
према другој парцели.
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Уз границе парцела где нису из-
грађени објекти формирати ободне зе-
лене површине које ће имати функцију 
изолације самог радног комплекса од су-
седних парцела. Овај зелени тампон (че-
тинарско дрвеће, листопадно дрвеће или 
шибље) умањило би буку и задржало из-
дувне гасове и прашину.

Избор биљних врста одређује се 
према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних ма-
терија, а такође и према њиховим еко-
лошким, функционалним и декоратив-
ним својствима. Зеленилом треба да се 
обезбеди изолација административних 
објеката од производних/складишних 
објеката, изолација пешачких токова, као 
и заштита паркинг простора од утицаја 
сунца.

Посебну пажњу посветити елемен-
тима пратеће инфраструктуре, односно 
усклађивање решења подземних и над-
земних инсталација са предвиђеним рас-
поредом садње дрвећа (н.пр. распоред 
хидраната услед потребе појединих врс-
та за водом).

5.2.1.10. Архитектонско, односно 
естетско обликовање појединих 
елемената објеката

Објекте извести од чврстих мате-
ријала, обликовно их прилагодити функ-
цији и конкретној локацији.

Слободне површине парковски 
озеленити. Приликом изградње паркинг 
простора тежити примени елемената 
бетон-трава, који омогућавају смањену 
потребу прихватања површинских вода 
(мали коефицијент отицаја) и повољни 
визуелни утисак јер, када је паркинг 
простор делимично или потпуно празан, 
делује као затрављена површина, наравно, 
под условом да се редовно одржава као 
и свака друга зелена површина. Такође, 

обезбедити простор за високо зеленило, 
тако да се у једном низу налази се 3-7 
паркинг места.

Испред главне фасаде објеката 
(према улици) могуће је постављати 
јарболе и тотеме у оквиру зелене 
површине или поплочане површине, тако 
да не ометају саобраћај. За постављање 
истих на површинама јавне намене 
потребна је посебна дозвола надлежног 
органа јединице локалне самоуправе.

5.2.1.11. Услови за обнову и 
реконструкцију објеката

Обнова и реконструкција по-
стојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима:

• замена постојећег објекта новим 
објектом може се дозволити тако 
да се испоштују услови дати овим 
Планом,

• реконструкција постојећих обје-
ката може се дозволити ако је из-
вођење радова усклађено са усло-
вима датим овим Планом.

Ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из 
овог Плана или се налази у оквиру друге 
планиране намене, реконструкцијом се 
не може дозволити доградња постојећег 
објекта.

5.2.1.12. Услови заштите животне 
средине, технички, хигијенски, 
заштите од пожара, безбедносни и 
други услови

Изградња објеката, извођење ра-
дова, односно обављање производне/
складишне делатности, може се врши-
ти под условом да се не изазову трајна 
оштећења, загађивање или на други на-
чин деградирање животне средине. Заш-
тита животне средине обухвата мере 
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којима ће се заштитити вода, ваздух и 
земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мо-
ра се обезбедити простор за постављање 
контејнера (канти) за комунални отпад, 
као и простор за отпад настао у току тех-
нолошког процеса, у складу са важећим 
прописима за прикупљање истог. Лоци-
рање бетонираног простора за контеј-
нере на парцели мора да буде тако да се 
омогући лак приступ комуналне службе 
и да простор буде изведен у складу са ус-
ловима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода мора се 
решити затвореним канализационим 
системом који ће се прикључити на на-
сељску канализациону мрежу.

Отпадне воде настале у тех-
нолошком процесу производње пре 
упуштања у насељску канализацију пре-
чистити на сепаратору уља и масти.

Условно чисте атмосферске воде са 
кровова објеката и малипулативних по-
вршина могу се одводити према ригола-
ма смештеним у уличном коридору.

Сви објекти морају бити изграђени 
(реконструисани) у складу са важећим 
законима и правилницима који регулишу 
конкретну област. При пројектовању и 
извођењу радова на објектима приликом 
избора материјала имати у виду специ-
фичност функционалне намене објекта 
(простора) са становишта коришћења, 
одржавања, осносно обезбеђења сани-
тарно - хигијенских услова.

Избором материјала водити ра-
чуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и противпожарне заштите. 
Уз објекте повећаног ризика од пожа-
ра морају се испројектовати и извести 
приступни пут, окретница и платои за 
кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција у складу са Правилником 

о техничким нормативима за приступ-
не путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објека-
та повећаног ризика од пожара („Служ-
бени лист СРЈ“, број 8/95). При пројек-
товању и изградњи радних комплекса 
узети у обзир важеће прописе за громо-
бран, електричну мрежу, огњишта, ди-
мњаке, танкове и погоне са лако запањи-
вим материјалима. Запаљиви материјал 
не може се сместити на простору који 
није удаљен најмање 6,0m од објекта 
или дела објекта, уколико то техничким 
прописима није другачије одређено. У 
објектима и просторијама у којима се 
ускладиштава и држи запаљиви и други 
материјал (сировине, готови производи, 
амбалажа,...) морају се обезбедити 
слободни пролази и прилази справама и 
уређајима за гашење пожара. Код објеката 
и просторија угрожених експлозивом 
предвидети довољно прозорских 
површина, уз то лаке преградне зидове и 
лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно 
пословни простори) намењени јавном 
коришћењу као и прилази до истих морају 
бити урађени у складу са Правилником о 
условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем 
деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица („Службени гласник 
РС“, број 18/97).

При пројектовању и изградњи 
радног комплекса неопходно је обез-
бедити и изградњу склоништа, у складу 
са добијеним условима надлежног 
органа.
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6. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА - 
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Саобраћајна инфраструктура Врста радова Површина
(m2)

Јединична цена
(дин./m2)

Укупна цена
(дин.)

Прикључак на државни пут II реда изградња 475,74 6.000,00 2.854.440,00

Сабирна саобраћајница (7,0 m) изградња 4.065,24 4.500,00 18.293.580,00

Приступне саобраћајнице (6, m) изградња 3.952,05 4.500,00 17.784.225,00

Прилазни пут до ремизе (3,0 m) изградња 733,11 4.000,00 2.932.440,00

Пешачке стазе (1,5-2,0 m) изградња 3.677,51 3.000,00 11.032.530,00

Укупно: 52.897.215,00

Хидротехничка инфраструктура Јединица 
мере

Дужина
(m`)

Јединична цена
(дин./m`)

Укупна цена
(дин.)

Изградња водоводне мреже m` 1.415,00 4.500,00 6.367.500,00
Изградња канализације отпадних 
вода m` 1.296,00 4.500,00 5.832.000,00

Изградња канализације 
атмосферских вода са секундарном 
атмосферском канализацијом

m` 3.633,00 8.000,00 29.064.000,00

Укупно: 41.263.500,00

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура Укупна цена
(дин.)

МБТС 20/0,4 kV 630 kVA 2.740.000,00

Високонапонска мрежа 5.760.000,00

Нисконапонска мрежа 2.997.000,00

Јавна расвета 3.800.000,00

Телекомуникациона мрежа 3.420.000,00

Укупно: 18.717.000,00

Јавне зелене површине Укупна цена
(дин.)

Зелене површине у оквиру уличних коридора (14.477,61х250 дин/m2) 3.619.402,50

Укупно: 3.619.402,50

Укупна средства потребна за уређење површина јавне намене Укупна цена
(дин.)

Саобраћајна инфраструктура 52.897.215,00

Хидротехничка инфраструктура 41.263.500,00

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 18.717.000,00

Јавне зелене површине 3.619.402,50

Укупно: 116.497.117,50
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7. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу и уређење радних 
комплекса чији производни капацитети 
захтевају веће површине грађевинских 
парцела од површина предвиђених овим 
Планом (формиране кроз поступак ко-
масације земљишта у КО Нова Гајдобра) 
и самим тим другачију парцелацију и 
препарцелацију, обавезна је израда ур-
банистичких пројеката којима ће се бли-
же дефинисати правила грађења, мере 
заштите, услови прикључења на јавну 
комуналну инфраструктуру, као и усло-
ви уклапања архитектонског решења у 
постојеће окружење.

III УСЛОВИ И ПОДАЦИ 
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И 
ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде Концепта плана 
тражени су подаци о постојећем стању, 
условима коришћења и развојним плано-
вима од следећих органа и организација:

• ЈП “Путеви Србије”, Регионални 
центар “Север”, Нови Сад,

• Република Србија, Министарство 
одбране, Сектор за грађевинско-
урбанистичку делатност, Управа 
за уређење простора и инфра-
структуру одбране, Београд,

• Аутономна Покрајина Војводина, 
Покрајински завод за заштиту спо-
меника културе, Петроварадин,

• Република Србија, Завод за зашти-
ту природе Србије, РЈ Нови Сад, 
Нови Сад,

• Привредно друштво за дистрибу-
цију електричне енергије “Елек-
тровојводина” ДОО Нови Сад, 
Електродистрибуција “Нови Сад”, 
Нови Сад,

• Предузеће за телекомуникације 
“Телеком Србија” АД Београд, Из-
вршна дирекција регије “Север”, 

Извршна јединица Нови Сад, Но-
ви Сад,

• Покрајински секретаријат за 
здравство и социјалну полити-
ку, Сектор за санитарни надзор, 
Одељење у Новом Саду, Нови Сад,

• Република Србија, Министарство 
унутрашњих послова, Секрета-
ријат унутрашњих послова Нови 
Сад, Одељење противпожарне по-
лиције, Нови Сад,

• Месна заједница Нова Гајдобра, 
Нова Гајдобра,

• ЈКП “Комуналпројект”, Бачка Па-
ланка,

• ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад,
• Општина Бачка Паланка, Општин-

ска управа Општине Бачка Палан-
ка, Одељење за привреду, Бачка 
Паланка

Тражени услови и подаци 
достављени су у законом прописаном 
року (члан 46. став 4. Закона о планирању 
и изградњи (“Службени гласник РС”, 
број 72/09 и 81/09 - исправка)) и дати су 
у Прилогу Плана.
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С А Д Р Ж А Ј
Страна                                                                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

"Службени лист Општине Бачка Паланка", излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, ул. Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
Штампа "Штампарија Станишић" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs


