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На основу члана 35. став 7. Закона 
о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/09, 
81/09 и 24/11) и члана 38. став 1. тачка 
6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/08 и 2/10), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на свјој 5.  
седници одржаној 10. октобра 2012. 
године, доноси:

ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне 

регулације деонице државног пута 
II реда број 119.2  

(веза са државним путем 
I реда број 7)

КО ЧЕЛАРЕВО

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План де-
таљне регулације деонице државног пу-
та II реда број 119.2 (веза са државним 
путем I реда број 7) у КО Челарево (у 
даљем тексту: План).

Члан 2.

Планом се дефинишу границе 
планског подручја, грађевинског рејона и 
површина јавне намене, поделе на грађе-

винске зоне или целине према урбанис-
тичким показатељима и другим каракте-
ристикама, траса, коридор и регулација 
деонице државног пута II реда број 119.2 
(веза са државним путем I реда број 7) 
у КО Челарево и мреже јавне комунал-
не инфраструктуре, процена потребних 
средстава за уређење саобраћајница и из-
градњу јавне комуналне инфраструктуре 
и заштита животне средине.

Државни пут II реда број 119.2 
представља значајан правац регионал-
ног и међуопштинског повезивања. Из-
градњом везе државног пута II реда број 
119.2 са државним путем I реда број 7 
(обилазница око насеља) побољшаће се 
повезаност овог простора са окружењем, 
изместити транзитни саобраћај из урба-
ног простора – насеља и повећати ниво 
саобраћајне услуге.

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-17/10.

Члан 4.

План садржи текстуални и гра-
фички део.

SLU@BENI LIST
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Текстуални део садржи:

УВОД

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ 
ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ 
РЕДА

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1. НАМЕНА ПОВРШИНА,  ОБЈЕКТИ 
И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ 
ПРОСТОРА

3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛА-
ЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ВО-
ДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.2.1. Снабдевање водом

3.2.2.2. Одвођење отпадних вода

3.2.2.3. Одвођење атмосферских вода

3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ЕЛЕК-
ТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКО-
МУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕ-
НЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.3. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО 
ЗЕЛЕНИЛО

4. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ 
ОБЈЕКТИ, СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ И 
ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИ-
НЕ

4.1. АРХИТЕКТУРА

4.2. АРХЕОЛОГИЈА

4.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

5. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА

6. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА 
И ЈАВНИХ ПОВРШИНА СА ЕЛЕМЕН-
ТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕО-
ДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

1.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБ-
НЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.2.1. ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И КО-
МУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА

1.3. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУ-
НАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУК-
ТУРА

1.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

1.4.2.1. Снабдевање водом

1.4.2.2. Одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода

1.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРА-
СТРУКТУРА

1.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИН-
ФРАСТРУКТУРА

1.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРА-
СТРУКТУРА

1.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

1.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.6. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛ-
ТУРНИХ ДОБАРА

1.7. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, 
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ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИХ НЕ-
СРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВР-
ШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.1.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИН-
ФРАСТРУКТУРЕ
2.1.1.1. Предметна деоница државног 
пута II реда број 119.2
2.1.1.2. Прикључак планиране деонице 
државног пута II реда број 119.2 на др-
жавни пут I реда број 7
2.1.1.3. Прикључак постојеће на плани-
рану деоницу државног пута II реда број 
119.2
2.1.1.4. Укрштај планиране деонице 
државног пута II реда број 119.2 са 
општинским путем (катастарска парцела 
број 3036)
2.1.1.5. Прикључак општинског пута 
(Улица Милана Атлагића) на државни 
пут I реда број 7
2.1.1.6. Зелене површине у оквиру улич-
них коридора
2.1.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУ-
РА

2.1.2.1. Водопривредна инфраструктура

2.1.2.1.1. Снабдевање водом

2.1.2.1.2. Одвођење отпадних и атмос-
ферских вода

2.1.2.2. Електроенергетска инфраструк-
тура

2.1.2.3. Телекомуникациона инфраструк-
тура

2.1.2.4. Термоенергетска инфраструкту-
ра

3. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТА-
ВА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА 
И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ

III УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ 
ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА

ГРАФИЧКИ ДЕО

1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Р=1:50000

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЧЕЛАРЕВА  
Р=1:10000

3. КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКИ 
ПЛАН СА ГРАНИЦОМ  
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА  
Р=1:2500

4. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ  
ПЛАНА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕ-
НОМ ПРОСТОРА   
Р=1:2500

5. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА  
Р=1:2500

6. ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН 
РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
Р=1:1000

7. ПЛАН МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛ-
НЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
Р=1:1000

8. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ   
Р=1:2500

9. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
Р=1:2500

10. НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ 
Р=1:100
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Члан 5.

По доношењу План се обајвљује 
у „Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“, а објављује се и у електронском 
облику, односно доступан је и путем ин-
тернет странице органа надлежног за до-
ношење 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 
аналогном 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, потписа-
ног и овереног Плана у аналогном обли-
ку и два примерка у дигиталном облику 
чувају се у органу надлежном за спро-
вођење Плана.

Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику и 
два примерка у дигиталном облику чувају 
се у ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
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-35-85/2012
10. октобар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БРОЈ 119.2

(ВЕЗА СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ I РЕДА БРОЈ 7)

У КО ЧЕЛАРЕВО
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УВОД

Правни основ за израду плана

На основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације деонице државног 
пута II реда број 119.2 (веза са држав-
ним путем I реда број 7) у КО Челарево 
(„Службени лист општине Бачка Па-
ланка“, број 24/10) стручна служба ЈП 
„Дирекција за изградњу општине Бачка 
Паланка“, приступила је изради Плана 
детаљне регулације деонице државног 
пута II реда број 119.2 (веза са државним 
путем I реда број 7) у КО Челарево (у 
даљем тексту: План).

План је урађен у складу са Зако-
ном о планирању и изградњи (“Службе-
ни гласник РС”, број 72/09, 81/09 и 24/11) 
(у даљем тексту: Закон), Правилником 
о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената (“Службени гла-
сник РС”, број 31/10, 69/10 и 16/11), као и 
другим прописима који непосредно или 
посредно регулишу ову област.

Плански основ за израду 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) и План 
генералне регулације Челарева („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, број 
9/07) (у даљем тексту: План генерал-
не регулације), који су дали генерална 
просторна решења, правила за уређење 
и коришћење простора за изградњу са-
обраћајница и инфраструктурних кори-
дора и објеката и критеријуме заштите 
животне средине.

Према Просторном плану, даља 
разрада за инфраструктурне објекте и ко-
ридоре предвиђена је израдом урбанис-
тичког плана – план детаљне регулације.

Простор у границама планског 
подручја, највећим својим делом, налази 
се изван грађевинског рејона насеља Че-
ларево, у атару, и дефинисан је као пла-
нирани коридор државног пута II реда. 
Дати коридор планиран је уз североис-
точну границу грађевинског рејона на-
сеља Челарево.

Циљ израде плана је спровођење 
одредби Просторног плана, дислокација 
транзитних токова, дефинисање траса, 
коридора и капацитета за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфра-
структуру, регулације предметне де-
онице државног пута II реда број 119.2, 
прикључка планиране деонице држав-
ног пута II реда број 119.2 на државни 
пут I реда број 7, прикључка постојеће 
на планирану деоницу државног пута II 
реда број 119.2, укрштаја планиране де-
онице државног пута II реда број 119.2 са 
општинским путем (катастарска парцела 
број 3036), прикључка општинског пута 
(Улица Милана Атлагића) на државни 
пут I реда број 7, трасе земљаних путева, 
мреже јавне комуналне инфраструктуре, 
правила уређења и правила грађења, ми-
нимизирање негативног утицаја транзи-
та на ниво урбаног живљења и на живот-
ну средину и побољшање стања животне 
средине, посебно параметара који се од-
носе на буку и загађење ваздуха.

Изградњом предметне деонице 
државног пута II реда број 119.2  и везе 
са државним путем I реда број 7 обезбе-
диће се саобраћајна услуга на вишем ни-
воу у погледу вођења даљинских токова 
ка окружењу.

Избором ове трасе предметне де-
онице државног пута II реда број 119.2 
тежило се да:

 - траса што мање буде у оквиру 
насеља,

 - не заузума велике површине 
пољопривредног земљишта, 
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као основног ресурса овог 
простора,

 - не нарушава просторну орга-
низацију атара, као ни атарску 
мрежу путева.

Површина обрађиваног подручја 
износи 8ha 25a 09m2. Дата површина 
представља површине јавне намене – 
зона саобраћајница и комуналне инфра-
структуре.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
ПЛАНА

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Почетна тачка описа границe 
планског подручја је тачка 1 која се на-
лази на граници катастарских парцела 
број 3127, 2791 и 3028. Од тачке 1 прати 
се североисточна граница катастарских 
парцела број 3127 и 2790/2 до тачке 3. 
Од тачке 3 граница се ломи и прати ју-
гоисточну границу катастарских парцела 
број 2790/2 и 3028 до тачке 4. Од тачке 4 
граница се ломи до тачке 5 која се добија 
у пресеку праве која пролази кроз тачку 
4, а управна је на границу катастарских 
парцела број 3028 и 2789. Даље, од та-
чке 5 граница прати границу катастар-
ских парцела број 3028 и 2789 до тачке 
6. Тачка 6 добија се у пресеку праве која 
пролази кроз тачке 3 и 7 и границе ка-
тастарских парцела број 3028 и 2789. Од 
тачке 6 граница се креће до тачке 7 која 
се налази на граници катастарских пар-
цела број 2783/1, 3125 и 2782/1. Даље, 
врши се повезивање тачака од 7 до 32, 
односно прати се североисточна граница 
катастарских парцела број 2782/1, 2781, 
2780, 2779, 2778, 2777, 2776, 2775, 2774, 
2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 
2766, 2765, 2764, 2763, 2762, 2761, 2760/1 
и 2760/2. Од тачке 32 граница се креће 
до тачке 33 која се налази на граници ка-
тастарских парцела број 3036, 2822/1 и 

3123. Даље, врши се повезивање тачака 
од 33 до 64, односно прати се североис-
точна граница катастарских парцела број 
2822/1, 2822/2, 2823/1, 2824/1, 2825/1, 
2826/1, 2827/1, 2828/1, 2829/1, 2830/1, 
2831/1, 2832/1, 2833/1, 2834/1, 2835/1, 
2836/1, 2837/2, 2838/2, 2839/1, 2840/1, 
2841/8, 2841/1, 2842/1, 2843/1, 2844/1, 
2845/1, 2846/1, 2846/2, 2847/1 и 2848/1. 
Од тачке 64 граница се ломи до тачке 65 
и даље до тачке 66. Тачка 65 добија се у 
пресеку праве која пролази кроз тачке 63 
и 64, а у тачки 64 је заротирана за угао од 
20°, и праве која је паралелна са правом 
управном на југоисточну границу катас-
тарске парцеле број 2864 и која пролази 
кроз тачку 67, а на растојању 5,0m од 
дате праве. Тачка 66 добија се у пресеку 
праве која је паралелна са правом управ-
ном на југоисточну границу катастарске 
парцеле број 2864 и која пролази кроз 
тачку 67, а на растојању 5,0m од дате 
праве и југоисточне границе катастарске 
парцеле број 2865. Даље, врши се пове-
зивање тачака од 66 до 72, односно пра-
ти се северозападна граница катастарске 
парцеле број 3003. Тачка 72 налази се на 
граници катастарских парцела број 3003, 
2861 и 2589. Од тачке 72 граница се ло-
ми до тачке 73 на југоисточној граници 
катастарске парцеле број 3003. Тачка 73 
добија се у пресеку праве која пролази 
кроз тачку 72, а управна је на југоис-
точну границу катастарске парцеле број 
3003 и југоисточне границе катастарске 
парцеле број 3003.  Даље, врши се пове-
зивање тачака од 73 до 98, односно пра-
ти се југоисточна граница катастарске 
парцеле број 3003. Тачка 98 добија се у 
пресеку праве која пролази кроз тачку 
99, а управна је на југоисточну границу 
катастарске парцеле број 3003 и југоис-
точне границе катастарске парцеле број 
3003. Од тачке 98 граница се ломи до та-
чке 99 која се налази на граници катас-
тарских парцела број 3003, 2565 и 2566. 
Даље, врши се повезивање тачака од 99 
до 111, односно прати се северозападна 
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граница катастарске парцеле број 3003. 
Од тачке 111 граница се ломи до тачке 
118. Крива која пролази кроз тачке 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117 и 118 предста-
вља криву паралелну кривој која пролази 
кроз тачке 1, 3, 7, 8, 30, 64, 65 и 66, а на 
растојању 40,0m од дате криве. Тачка 111 
добија се у пресеку праве паралелне са 
правом која пролази кроз тачке 65 и 66, а 
на растојању 40,0m од дате праве и гра-
нице катастарских парцела број 2866 и 
3003. Тачка 118 добија се у пресеку пра-
ве паралелне са правом која пролази кроз 
тачке 1 и 3, а на растојању 40,0 m од да-
те праве и границе катастарских парцела 
број 3105 и 2751. Од тачке 118 граница се 
креће северозападно до тачке 119, која се 
налази на граници катастарских парцела 
број 3105, 2751 и 3028. Од тачке 119 гра-
ница се креће северозападно до почетне 
тачке описа границе планског подручја – 
тачка 1.

Површина обрађиваног подручја 
износи 8ha 25a 09m2.

2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И 
СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ 
РЕДА

За простор обухваћен Планом, 
постојећу планску документацију пред-
стављају Просторни план општине Ба-
чка Паланка („Службени лист општине 
Бачка Паланка“, број 10/10) (у даљем 
тексту: Просторни план) и План гене-
ралне регулације Челарева („Службени 
лист општине Бачка Паланка“, број 9/07) 
(у даљем тексту: План генералне регула-
ције) и самим тим, представљају и план-
ски основ за израду предметног урбанис-
тичког плана.

Према Просторном плану, даља 
разрада за инфраструктурне објекте и ко-
ридоре предвиђена је израдом урбанис-
тичког плана – план детаљне регулације.

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА

3.1. НАМЕНА ПОВРШИНА, 
ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

У оквиру граница планског 
подручја налазе се: постојећа деоницa 
државног пута II реда број 119.2 
(Гајдобра – Челарево) (место планираног 
прикључка постојеће на планирану 
деоницу државног пута II реда број 119.2), 
деоница државног пута I реда број 7 
(место планираног прикључка предметне 
деонице државног пута II реда број 119.2), 
општински пут (катастарска парцела 
број 3036 – место планираног укрштања 
са државним путем II реда број 119.2), 
постојећи прикључак општинског пута 
(Улица Милана Атлагића) на државни 
пут I реда број 7, као и атарски путеви 
који су у функцији приступа парцелама 
пољопривредног земљишта. Преостале 
површине, у оквиру граница планског 
подручја, представљају пољопривредно 
земљиште. Изграђеност и опремљеност 
саобраћајних капацитета није у складу 
са потребним нивоом. Предметни 
коридор деонице државног пута II реда 
број 119.2 одредиће нову саобраћајну 
уређеност у оквиру атара, а у складу са 
хијерархијским нивоом обрађиваних 
саобраћајница.

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ 
ПРОСТОРА

3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Простор у границама планског 
подручја, највећим својим делом, налази 
се изван грађевинског рејона насеља Че-
ларево, у атару, и дефинисан је као пла-
нирани коридор државног пута II реда. 
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Дати коридор планиран је уз североис-
точну границу грађевинског рејона на-
сеља Челарево.

Осим постојеће деонице државног 
пута II реда број 119.2 (Гајдобра – Че-
ларево) (место планираног прикључка), 
деонице државног пута I реда број 7 (ме-
сто планираног прикључка), општинског 
пута (место планираног укрштања) у 
обрађиваном делу ванграђевинског под-
ручја налазе се и атарски путеви који су 
од великог значаја за одвијање саобраћаја 
током убирања летине.

Државни пут I реда број 7 – место 
планираног прикључка

Државни пут I реда број 7 ((гра-
ница Румуније) Српска Црња – Нова 
Црња – Житиште – Зрењанин – Жа-
баљ – Нови Сад – Бачака Паланка), због 
свог геосаобраћајног положаја у мрежи 
војвођанских путева има велики значај 
у постојећој, али и будућој саобраћајној 
матрици Војводине. Самим тим, пред-
метна деоница државног пута I реда број 
7, која се налази у границама планског 
подручја – место планираног прикључ-
ка, има посебан значај и у укупној мрежи 
саобраћајница у целом насељу Челарево.

Просечан годишњи дневни са-
обраћај (ПГДС) на државном путу I реда 
број 7 (деоница број 2045, Бачка Паланка 
1 – Челарево) износи укупно 6071voz./
dan (према подацима ЈП „Путеви Ср-
бије“, Београд за 2010. годину).

Постојећи елементи попречног 
профила пута предметне деонице држа-
вног пута I реда број 7 су:

 - две возне траке намењене про-
точном саобраћају, променљи-
вих ширина 3,0 – 3,25m,

 - банкине, са обе стране са-
обраћајнице – зарасле су и не 
врше своју основну функцију,

 - елементи одводњавања – 
земљани канали у облику тра-
пеза, на северној страни са-
обраћајнице.

Предметна деоница државног пу-
та I реда број 7, углавном, има одгова-
рајуће елементе ситуационог плана, по-
дужног профила и попречног профила.

Постојећа деоница државног пута 
II реда број 119.2 (Гајдобра – Челарево) – 
место планираног прикључка

Постојећа траса државног пута II 
реда број 119.2 једним својим делом про-
лази кроз насеље Челарево (Улица про-
летерска). Стога, дати унутарнасељски 
саобраћај, кроз повећан број теретних 
и комерцијалних возила који свакоднев-
но транзитирају датом саобраћајницом 
(близина комплекса „Calsberg Srbija“ 
ДОО, „Delta Agrar“ (пољопривредно 
имање „Подунавље“ АД)) значајно ути-
че на повећано загађење ваздуха, буку и 
вибрације.

Постојећи елементи попречног 
профила пута предметне деонице држа-
вног пута II реда број 119.2 су:

 - две возне траке намењене про-
точном саобраћају, променљи-
вих ширина 2,5 – 2,75m,

 - банкине, са обе стране са-
обраћајнице – зарасле су и не 
врше своју основну функцију,

 - елементи одводњавања – 
земљани канали у облику тра-
пеза, са обе стране саобраћај-
нице.

Предметна деоница државног пу-
та II реда број 119.2, углавном, има од-
говарајуће елементе ситуационог плана, 
подужног профила и попречног профила.

Државни пут II реда број 119.2 
представља значајан правац регионал-
ног и међуопштинског повезивања. Из-
градњом везе државног пута II реда број 
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119.2 са државним путем I реда број 7 
(обилазница око насеља) побољшаће се 
повезаност овог простора са окружењем, 
изместити транзитни саобраћај из урба-
ног простора – насеља и повећати ниво 
саобраћајне услуге. Такође, изградњом 
ове деонице путне мреже, подићи ће се 
безбедност одвијања саобраћаја и исто-
времено смањити укупна кумулативна 
потрошња горива, што посредно утиче 
на квалитет и подизање нивоа еколош-
ких параметара (загађење ваздуха, бука 
и вибрације) чиме се у потпуности опра-
вдава функционално – економски аспект 
улагања у овај сегмент државног пута.

Приликом дефинисања коридора 
деонице државног пута II реда број 119.2 
максимално ће се поштовати постојећа 
изграђеност, као и минимизирати заузи-
мање пољопривредног земљишта. Из-
градња везе државног пута II реда број 
119.2 са државним путем I реда број 7 
(обилазница око насеља) вршиће се пре-
ма предложеној траси, датој у оквиру 
Просторног плана, ван насеља за мотор-
ни саобраћај са елементима за овај хије-
рархијски ниво саобраћајница.

3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.2.1. Снабдевање водом

У оквиру граница планског под-
ручја постоје изграђене инсталације 
водовода у оквиру коридора државног 
пута I реда број 7, као део постојећег 
водоводног система насеља Челарево. 
Према подацима МЗ Челарево, нису 
познати пречници водоводне меже, али 
се претпоставља да износе 50 – 100mm.

Положај постојећих инсталација 
водоводне мреже дат је у оквиру гра-
фичког прилога План мреже јавне кому-
налне инфраструктуре.

3.2.2.2. Одвођење отпадних вода

У оквиру граница планског под-
ручја не постоји изграђена канализацио-
на мрежа за одвођење отпадних вода.

3.2.2.3. Одвођење атмосферских вода

За потребе одводњавања повр-
шинских вода дуж државног пута I реда 
број 7 користе се постојећи земљани 
канали у облику трапеза, који се налазе 
на северној страни саобраћајнице. За 
потребе одводњавања површинских вода 
дуж постојеће деонице државог пута 
II реда број 119.2 користе се земљани 
канали у облику трапеза, који се налазе 
са обе стране саобраћајнице.

Положај постојећих инсталација 
атмосферске канализације дат је у окви-
ру графичког прилога План мреже јавне 
комуналне инфраструктуре.

3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

У оквиру граница планског под-
ручја налази се далековод који се укршта 
са планираном трасом државног пута 
II реда број 119.2 – двосистемски ДВ 
110kV број 1011/1 ТС Бачка Паланка 2 
– ТС Челарево и ДВ 110kV број 1011/1 
ТС Челарево – ТС Футог, распон 50/1z – 
50/2z, затезно поље 50/1z – 50/2z.

У коридору саобраћајне инфра-
структуре која се налази у границама 
планског подручја постоји изграђена 
надземна средњенапонска 35kV и 10kV и 
подземна 20kV мрежа која се укршта са 
државним путем II реда број 119.2 и над-
земна 20kV и 0,4kV мрежа дистрибути-
вног електроенергетског система која се 
води паралелно са државним путем I ре-
да број 7 (место планираног прикључка).

Из ТС 110/20kV/kV „Челарево“ из-
грађен је кабловски 20kV извод за СТС 
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„ЦС Бачки Маглић“. Предметни каблов-
ски вод укршта се са планираном деони-
цом државног пута II реда број 119.2.

Са северне стране државног пута I 
реда број 7 (место планираног прикључ-
ка) изграђена је електроенергетска ин-
фраструктура (надземни 20kV вод и над-
земна 0,4kV мрежа на истим стубовима).

Положај постојеће електроенер-
гетске инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

У оквиру граница планског под-
ручја, у оквиру коридора државног 
пута I реда број 7, на јужној страни 
саобраћајнице налази се кабел првог 
реда.

На предметном подручју не 
постоје радио – релејни коридори фиксне 
телефоније, као ни постојеће и планира-
не базне станице – систем за мобилну 
телефонију који су у надлежности „Теле-
ком Србије“ АД.

Положај постојеће телекомуника-
ционе инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ 
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Према подацима из Просторног 
плана снабдевање гасом на територији 
општине Бачка Паланка обезбеђено је 
са разводног гасовода високог притиска 
РГ-04-11 Футог – Бачака Паланка. При-
кључни гасовод за насеље Челарево је 
РГ-08-04.

Према подацима добијеним од ЈП 
„СРБИЈАГАС“, у оквиру граница план-
ског подручја постоји изграђена гасна 
инсталација:

 - гасовод високог притиска,

 - гасовод средњег притиска,

 - ГМРС.

Положај постојеће термоенер-
гетске инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

3.3. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО 
ЗЕЛЕНИЛО

У оквиру граница планског под-
ручја, осим постојеће деонице државног 
пута II реда број 119.2 (Гајдобра – Чела-
рево) (место планираног прикључка), де-
онице државног пута I реда број 7 (место 
планираног прикључка), општинског пу-
та (место планираног укрштања) налази 
се пољопривредно земљиште (површине 
под њивским културама). Самим тим, не 
може се говорити о јавним зеленим по-
вршинама.

Формирањем новог саобраћајног 
коридора, створиће се услови за уређи-
вање зелених површина – формирање 
појаса заштитног зеленила поред са-
обраћајнице.

4. ЕВИДЕНТИРАНИ 
И ЗАШТИЋЕНИ 

ОБЈЕКТИ, СПОМЕНИЦИ 
КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И 

АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

4.1. АРХИТЕКТУРА

Према подацима добијеним од 
Покрајинског завода за заштиту споме-
ника културе у оквиру граница план-



1282 страна - Број 30/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       22 октобар 2012. године

ског подручја не налазе се објекти који 
завређују посебан третман и услове као 
споменици културе.

4.2. АРХЕОЛОГИЈА

Према подацима добијеним од 
Покрајинског завода за заштиту спо-
меника културе у оквиру граница 
планског подручја на планираној 
деоници државног пута II реда број 
119.2 констатована су два археолошка 
локалитета. Према Закону о културним 
добрима („Службени гласник РС“, број 
71/94), на овим локацијама, пре радова 
на изградњи пута, морају се спровести 
претходна заштитна археолошка 
инстраживања.

На локалитету 1 констатовани су 
налази који припадају насељима из пе-
риода касног бронзаног доба и раног 
средњег века.

На локалитету 2 констатовани су 
налази који припадају насељу касног 
средњег века.

Положај оба локалитета дат је у 
оквиру графичког прилога План намене 
површина.

4.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

Према подацима добијеним од 
Завода за заштиту природе Србије, на 
предметној локацији нема регистрованих 
просторних целина од значаја за очување 
биолошке и геолошке разноврсности.

Пронађена геолошка и палеонто-
лошка документа (фосили, минерали, 
кристали,...), која би могла представља-
ти заштићену природну вредност, нала-
зач је дужан да пријави надлежном Ми-
нистарству у року од осам дана од дана 
проналаска, и да преузме мере заштите 
од уништења, оштећења и крађе.

5. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА

За потребе израде Плана коришће-
не су копије планова листова детаља у 
КО Челарево, број листа 10 и 13 (копије 
су добијене у дигиталном облику са По-
тврдом да су планови верни оригиналу), 
као и дигитални катастарски план у .dwg 
формату.

6. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ 
МОГУЋНОСТИ

Просторним планом установље-
на је нова саобраћајна мрежа општине, 
као и нова хијерархија државних путева 
које ће оптимално задовољити све перс-
пективне захтеве за кретањима на нивоу 
насеља, уз задовољење свих захтева за 
безбедно одвијање саобраћаја.

Како државни пут II реда број 
119.2 представља значајан правац 
регионалног и међуопштинског пове-
зивања, изградњом предметне деонице 
државног пута II реда број 119.2 и везе са 
државним путем I реда број 7 (обилазница 
око насеља) побољшаће се повезаност 
овог простора са окружењем, извршиће 
се дислокација транзитних токова и 
повећати ниво саобраћајне услуге.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

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

Разграничење површина јавне на-
мене од осталих површина (које се на-
лазе ван граница планског подручја) из-
вршено је утврђивањем граница јавних 
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површина, којe одређују регулационе 
линије улица.

Регулациона ширина новоплани-
ране деонице државног пута II реда број 
119.2 утврђена је у складу са функцио-
налним рангом саобраћајницe и потреб-
ним простором за постављање планира-
не саобраћајне и комуналне инфраструк-
турне мреже и износи 40,0m.

1.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

На основу утврђеног режима ко-
ришћења простора, у оквиру граница 
планског подручја, одређују се површи-
не јавне намене – простор одређен за 
уређење и изградњу јавних површина за 
које се утврђује општи интерес.

У оквиру граница планског под-
ручја површине јавне намене представља 
коридор предметне деонице државног 
пута II реда број 119.2 (катастарске пар-
целе и делови катастарских парцела број: 
3105, 3029, 3125, 3123, 3036, 2758, 2634/4, 
2634/3, 2634/2, 2634/1, 2633, 2632, 2631, 
2630, 2629, 2628, 2627, 2626, 2625, 2624, 
2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 
2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 
2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 
2602, 2601, 2600, 2599, 2598/2, 2598/1, 
2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 2591, 
2590/2, 2590/1, 2589, 2588, 2587, 2586, 
2585, 2584, 2583, 2582, 2581, 2580, 2579, 
2578, 2577, 2576, 2575, 2789, 2788, 2787, 
2786, 2785, 2784, 2783/5, 2783/4, 2783/3, 
2783/2, 2783/1, 2849/1, 2850/1, 2851/1, 
2852/1, 2852/2, 2853, 2854, 2860, 2861, 
2862/1, 2863, 2864, 2865, 2866 КО Чела-
рево), као и део постојеће деонице др-
жавног пута II реда број 119.2 – место 
прикључка (део катастарске парцеле број 
3028 КО Челарево), део државног пута I 
реда број 7 – место прикључка (део катас-
тарске парцеле број 3003 КО Челарево) и 
део општинског пута – место укрштања 
(део катастарске парцеле број 3036 КО 
Челарево).

Површине јавне намене обухва-
тају простор укупне површине 8ha 25a 
09m2, што уједно представља и укупну 
површину обрађиваног подручја.

Новоформирана парцела у оквиру 
граница планског подручја одређена као 
површина јавне намене је парцела А (ко-
ридор предметне деонице државног пута 
II реда број 119.2 – веза између постојеће 
деонице државног пута II реда број 119.2  
и државног пута I реда број 7).

Након усвајања и спровођења 
Плана дата површина ће бити одређена 
за површину јавне намене. Начин форми-
рања парцела површина јавне намене дат 
је у тексту који следи.

План регулације

Регулационе линије утврђене Пла-
ном, одређене су по постојећим грани-
цама парцела, односно обележене су и 
дефинисане преломним тачкама, тако да 
се на основу њега може спровести парце-
лација и препарцелација у циљу одређи-
вања површина јавне намене.

Грађевинску парцелу А чине ка-
тастарске парцеле и делови катастар-
ских парцела број: 3105, 3029, 3125, 
3123, 3036, 2758, 2634/4, 2634/3, 2634/2, 
2634/1, 2633, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 
2627, 2626, 2625, 2624, 2623, 2622, 2621, 
2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 
2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 
2606, 2605, 2604, 2603, 2602, 2601, 2600, 
2599, 2598/2, 2598/1, 2597, 2596, 2595, 
2594, 2593, 2592, 2591, 2590/2, 2590/1, 
2589, 2588, 2587, 2586, 2585, 2584, 2583, 
2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 
2575, 2789, 2788, 2787, 2786, 2785, 2784, 
2783/5, 2783/4, 2783/3, 2783/2, 2783/1, 
2849/1, 2850/1, 2851/1, 2852/1, 2852/2, 
2853, 2854, 2860, 2861, 2862/1, 2863, 
2864, 2865, 2866 КО Челарево.

Координате нових детаљних тача-
ка одређују се на следећи начин, а у све-
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му према графичком прилогу План пар-
целације:

1 – налази се на граници катастарских 
парцела број 3127, 2791 и 3028.

2 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2790/2 и 3028.

3 – добија се у пресеку праве која прола-
зи кроз тачке 2 и 4 и границе катастар-
ских парцела број 3028 и 2789.

4 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2783/1, 2782/1 и 3125.

5 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2760/1 и 3125.

6 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2760/2, 3125 и 3036.

7 – налази се на граници катастарских 
парцела број 3036, 2822/1 и 3123.

8 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2847/1, 2848/1 и 3123.

9 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2848/1, 2849/1 и 3123.

10 – добија се у пресеку праве која про-
лази кроз тачке 8 и 9, а у тачки 9 је за-
ротирана за угао од 20°, и праве која је 
паралелна са правом управном на југоис-
точну границу катастарске парцеле број 
2864 и која пролази кроз тачку 12, а на 
растојању 5,0m од дате праве.

11 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2865 и 3003.

12 – налази се на граници катастарских 
парцела број 2864, 2865 и 3003.

Крива која пролази кроз тачке 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 и 20 представља криву па-
ралелну кривој која пролази кроз тачке 1, 
2, 4, 5, 9, 10 и 11, а на растојању 40,0m од 
дате криве.

13 – добија се у пресеку праве паралелне 
са правом која пролази кроз тачке 10 и 
11, а на растојању 40,0m од дате праве и 
границе катастарских парцела број 2866 
и 3003.

20 – добија се у пресеку праве паралел-
не са правом која пролази кроз тачке 1 и 
2, а на растојању 40,0m од дате праве и 
границе катастарских парцела број 3105 
и 2751.

21 – налази се на граници катастарских 
парцела број 3105, 2751 и 3028.

22 – налази се на граници катастарских 
парцела број 3105, 2758 и 3028.

У случају неусаглашености броје-
ва наведених катастарских парцела и 
детаљних тачака и бројева катастарских 
парцела и детаљних тачака у графичком 
прилогу План парцелације, важи гра-
фички прилог.

План парцелације

Повезивањем, на овај начин де-
финисаних, преломних тачака потребно 
је извршити парцелацију постојећих ка-
тастарских парцела. Делови датих катас-
тарских парцела, који се налазе у оквиру 
граница планског подручја, ће чинити 
јавно грађевинско земљиште.

Новоформиране парцеле добијају 
се на следећи начин, а у свему према гра-
фичком прилогу План парцелације:

001 – представља део катастарске парце-
ле број 3105, који се добија повезивањем 
преломних тачака 19 и 20.

002 – представља део катастарске парце-
ле број 2758, који се добија повезивањем 
преломних тачака 19 и 20.

003 – представља део катастарске парце-
ле број 3029, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18, 19 и 20.

004 – представља део катастарске пар-
целе број 2634/4, који се добија повези-
вањем преломних тачака 18 и 19.

005 – представља део катастарске пар-
целе број 2634/3, који се добија повези-
вањем преломних тачака 18 и 19.
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006 – представља део катастарске пар-
целе број 2634/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 18 и 19.

007 – представља део катастарске пар-
целе број 2634/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 18 и 19.

008 – представља део катастарске парце-
ле број 2633, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

009 – представља део катастарске парце-
ле број 2632, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

010 – представља део катастарске парце-
ле број 2631, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

011 – представља део катастарске парце-
ле број 2630, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

012 – представља део катастарске парце-
ле број 2629, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

013 – представља део катастарске парце-
ле број 2628, који се добија повезивањем 
преломних тачака 18 и 19.

014 – представља део катастарске парце-
ле број 2627, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17, 18 и 19.

015 – представља део катастарске парце-
ле број 2626, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

016 – представља део катастарске парце-
ле број 2625, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

017 – представља део катастарске парце-
ле број 2624, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

018 – представља део катастарске парце-
ле број 2623, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

019 – представља део катастарске парце-
ле број 2622, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

020 – представља део катастарске парце-
ле број 2621, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

021 – представља део катастарске парце-
ле број 2620, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

022 – представља део катастарске парце-
ле број 2619, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

023 – представља део катастарске парце-
ле број 2618, који се добија повезивањем 
преломних тачака 17 и 18.

024 – представља део катастарске парце-
ле број 2617, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16, 17 и 18.

025 – представља део катастарске парце-
ле број 2616, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

026 – представља део катастарске парце-
ле број 2615, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

027 – представља део катастарске парце-
ле број 2614, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

028 – представља део катастарске парце-
ле број 2613, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

029 – представља део катастарске парце-
ле број 2612, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

030 – представља део катастарске парце-
ле број 2611, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

031 – представља део катастарске парце-
ле број 2610, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

032 – представља део катастарске парце-
ле број 2609, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

033 – представља део катастарске парце-
ле број 2608, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.
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034 – представља део катастарске парце-
ле број 2607, који се добија повезивањем 
преломних тачака 16 и 17.

035 – представља део катастарске парце-
ле број 2606, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15, 16 и 17.

036 – представља део катастарске парце-
ле број 2605, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

037 – представља део катастарске парце-
ле број 2604, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

038 – представља део катастарске парце-
ле број 2603, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

039 – представља део катастарске парце-
ле број 2602, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

040 – представља део катастарске парце-
ле број 2601, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

041 – представља део катастарске парце-
ле број 3036, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16, односно пре-
ломних тачака 6 и 7.

042 – представља део катастарске парце-
ле број 2600, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

043 – представља део катастарске парце-
ле број 2599, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

044 – представља део катастарске пар-
целе број 2598/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 15 и 16.

045 – представља део катастарске пар-
целе број 2598/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 15 и 16.

046 – представља део катастарске парце-
ле број 2597, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

047 – представља део катастарске парце-
ле број 2596, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

048 – представља део катастарске парце-
ле број 2595, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

049 – представља део катастарске парце-
ле број 2594, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

050 – представља део катастарске парце-
ле број 2593, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

051 – представља део катастарске парце-
ле број 2592, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

052 – представља део катастарске парце-
ле број 2591, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

053 – представља део катастарске пар-
целе број 2590/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 15 и 16.

054 – представља део катастарске пар-
целе број 2590/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 15 и 16.

055 – представља део катастарске парце-
ле број 2589, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

056 – представља део катастарске парце-
ле број 2588, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

057 – представља део катастарске парце-
ле број 2587, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

058 – представља део катастарске парце-
ле број 2586, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

059 – представља део катастарске парце-
ле број 2585, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

060 – представља део катастарске парце-
ле број 2584, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.
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061 – представља део катастарске парце-
ле број 2583, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

062 – представља део катастарске парце-
ле број 2582, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

063 – представља део катастарске парце-
ле број 2581, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

064 – представља део катастарске парце-
ле број 2580, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

065 – представља део катастарске парце-
ле број 2579, који се добија повезивањем 
преломних тачака 15 и 16.

066 – представља део катастарске парце-
ле број 2578, који се добија повезивањем 
преломних тачака 14, 15 и 16.

067 – представља део катастарске парце-
ле број 2577, који се добија повезивањем 
преломних тачака 14 и 15.

068 – представља део катастарске парце-
ле број 2576, који се добија повезивањем 
преломних тачака 14 и 15.

069 – представља део катастарске парце-
ле број 2575, који се добија повезивањем 
преломних тачака 13, 14 и 15.

070 – представља део катастарске парце-
ле број 2789, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

071 – представља део катастарске парце-
ле број 2788, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

072 – представља део катастарске парце-
ле број 2787, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

073 – представља део катастарске парце-
ле број 2786, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

074 – представља део катастарске парце-
ле број 2785, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

075 – представља део катастарске парце-
ле број 2784, који се добија повезивањем 
преломних тачака 3 и 4.

076 – представља део катастарске пар-
целе број 2783/5, који се добија повези-
вањем преломних тачака 3 и 4.

077 – представља део катастарске пар-
целе број 2783/4, који се добија повези-
вањем преломних тачака 3 и 4.

078 – представља део катастарске пар-
целе број 2783/3, који се добија повези-
вањем преломних тачака 3 и 4.

079 – представља део катастарске пар-
целе број 2783/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 3 и 4.

080 – представља део катастарске пар-
целе број 2783/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 3 и 4.

081 – представља део катастарске парце-
ле број 3123, који се добија повезивањем 
преломних тачака 13 и 14.

082 – представља део катастарске пар-
целе број 2849/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 9 и 10.

083 – представља део катастарске пар-
целе број 2850/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 9 и 10.

084 – представља део катастарске пар-
целе број 2851/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 9 и 10.

085 – представља део катастарске пар-
целе број 2852/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 9 и 10.

086 – представља део катастарске пар-
целе број 2852/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 9, 10 и 11.

087 – представља део катастарске парце-
ле број 2853, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

088 – представља део катастарске парце-
ле број 2854, који се добија повезивањем 
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преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

089 – представља део катастарске парце-
ле број 2860, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

090 – представља део катастарске парце-
ле број 2861, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

091 – представља део катастарске пар-
целе број 2862/1, који се добија повези-
вањем преломних тачака 10 и 11, односно 
преломних тачака 13 и 14.

092 – представља део катастарске парце-
ле број 2863, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

093 – представља део катастарске парце-
ле број 2864, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

094 – представља део катастарске парце-
ле број 2865, који се добија повезивањем 
преломних тачака 10 и 11, односно пре-
ломних тачака 13 и 14.

095 – представља део катастарске парце-
ле број 2866, који се добија повезивањем 
преломних тачака 13 и 14.

У случају неусаглашености броје-
ва наведених парцела и детаљних тача-
ка и бројева парцела и детаљних тачака 
у графичком прилогу План парцелације, 
важи графички прилог.

План препарцелације

У поступку препарцелације, од 
постојећих катастарских парцела и но-
воформираних парцела насталих у 
поступку парцелације формира се нова 
парцела А, а у свему према графичком 
прилогу План препарцелације.

Грађевинска парцела А настаје 
укидањем граница између следећих пар-
цела: 3125, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 
034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 
043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 
061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 
079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 
088, 089, 090, 091, 092, 093, 094 и 095.

У случају неусаглашености броје-
ва наведених парцела и бројева парцела 
у графичком прилогу План препарцела-
ције, важи графички прилог.

1.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

У оквиру граница планског под-
ручја нема површина које представљају 
остале површине.

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА 
ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.2.1. ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У оквиру планског подручја зону 
саобраћајница и комуналне инфраструк-
туре чине:

1. предметна деоница државног 
пута II реда број 119.2 (обилаз-
ница око насеља):

 - планум коловоза,

 - инфраструктура (са обе 
стране коловоза),

 - земљани путеви,

 - појас заштитног зеленила.
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2. државни пут I реда број 7 – место прикључка планиране трасе државног пута 
II реда број 119.2:

 - планум коловоза,

 - инфраструктура (у оквиру раскрснице и са обе стране коловоза).

3. постојећа деоница државног пута II реда број 119.2 (Гајдобра – Челарево) која 
пролази кроз насеље (Улица пролетерска) – место прикључка постојеће на пла-
нирану деоницу државног пута II реда број 119.2:

 - планум коловоза,

 - инфраструктура (у оквиру раскрснице и са обе стране коловоза),

 - појас заштитног зеленила.
Планирана зона саобраћајница и комуналне инфраструктуре обухвата површину 

од 8ha 25a 09m2 и представља површину јавне намене.

1.2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА

Према постојећој функционалној организацији предметног подручја, биланс повр-
шина у оквиру граница планског подручја је следећи:

НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА

ha %
Градско грађевинско земљиште 1,57 19,03
Постојећа деоница државног пута I реда број 7– место прикључка 0,73 8,85
Постојећа деоница државног пута II реда број 119.2 – место прикључка 0,84 10,18
Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта 6,68 80,97
Општински пут – место укрштања 0,08 0,97
Земљани путеви 0,77 9,33
Пољопривредно земљиште 5,83 70,67
Укупна површина јавне намене 1,65 20
Укупне остале површине 6,60 80
Укупна површина у оквиру граница планског подручја 8,25 100

Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, ок-
вирни биланс површина у оквиру граница планског подручја је следећи:

НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА

ha %
Градско грађевинско земљиште 1,05 12,73
Постојећа деоница државног пута I реда број 7 – место прикључка 0,73 8,85
Постојећа деоница државног пута II реда број 119.2 – место прикључка 0,32 3,88
Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта 7,20 87,27
Планирана деоница државног пута II реда број 119.2 7,20 87,27
Укупна површина јавне намене 8,25 100
Укупне остале површине 0 0
Укупна површина у оквиру граница планског подручја 8,25 100
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1.3. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА 
И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Планом хоризонталне регулације 
улице дефинисани су услови за диспози-
цију основних елемената попречног про-
фила које чине коловозне траке: возне 
траке, ивичне траке и, у зони површин-
ских раскрница, траке за постројавање и 
пратећих елементата коловоза: банкине, 
елементи одводњавања (земљани кана-
ли) и косине пута. Такође, уз саму регу-
лациону линију са обе стране саобраћај-
нице, постављени су земљани путеви. 
Утврђена регулациона линија условила 
је постављање осовине новопланиране 
саобраћајнице.

У оквиру графичког прилога План 
саобраћајница и план регулације и ни-
велације дат је положај саобраћајница 
у уличном коридору одређен теменима 
осовина саобраћајница, као и коте ниве-
лете саобраћајнице.

Ток нивелете је прилагођен ус-
ловима на терену и комуналним инста-
лацијама, при чему се водило рачуна да 
се, уклапањем нивелете у задата ограни-
чења, не прекораче гранични нивелаци-
они параметри. Такође, у нивелационом 
решавању усклађени су и интерни одно-
си укрсних саобраћајница, односно обез-
беђени су нормални услови повезивања 
подужног нагиба једне са попречним 
нагибом друге укрсне саобраћајнице и 
обрнуто. За планирану деоницу држав-
ног пута II реда број 119.2 предвиђен је 
једностран попречни нагиб коловоза.

У односу на утврђену нивелету 
саобраћајница потребно је испланирати 
терен пре почетка грађења.

Нормални попречни профил 
који представља типско решење у стан-
дардним природним и стандардним са-
обраћајним условима, којим су утврђене 
физичке размере путне конструкције, де-
финисани интерни односи примењених 

елемената и решени типски конструк-
тивни детаљи дат је у оквиру графичког 
прилога Нормални попречни профил.

1.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И 
КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, 
ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ И 
ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1.4.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Саобраћајну инфраструктуру 
предметног простора чини: државни пут 
I реда број 7 – место прикључка плани-
ране трасе државног пута II реда број 
119.2, постојећа деоница државног пута 
II реда број 119.2 (Гајдобра – Челарево) 
која пролази кроз насеље (Улица проле-
терска) – место прикључка постојеће на 
планирану деоницу државног пута II ре-
да број 119.2, општински пут (катастар-
ска парцела број 3036) – место укрштања 
са планираном трасом државног пута II 
реда, прикључак општинског пута (Ули-
ца Милана Атлагића) на државни пут I 
реда број 7 и предметна деоница држа-
вног пута II реда број 119.2 (обилазница 
око насеља) чије формирање је предмет 
Плана.

Просторним планом одређен је 
положај новопланираног коридора држа-
вног пута II реда број 119.2. Односно, да-
ти коридор се налази изван грађевинског 
рејона насеља Челарево, и води по обо-
ду његове североисточне границе, осим 
на месту прикључка на постојећу трасу 
државног пута I реда број 7, односно на 
месту прикључка постојеће на планирану 
деоницу државног пута II реда број 119.2. 
По својим просторним, инвестиционим 
и другим захтевима и негативним ути-
цајима на окружење и животну средину, 
положај планиране деонице усклађен је 
са потребама уравнотеженог одрживог 
развоја и очувања животне средине.
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Изградњом предметне обилазни-
це око насеља побољшаће се повезаност 
овог простора са окружењем, изместиће 
се транзитни саобраћај из насеља и по-
већати ниво саобраћајне услуге, уз ис-
товремену заштиту урбаних садржаја од 
негативних утицаја путног саобраћаја.

Планира се да предметна деони-
ца државног пута II реда број 119.2 бу-
де намењена мешовитом саобраћају, 
са утврђеним структурама возила, са 
контролисаним приступом на унапред 
одређеним местима.

На основу административне кла-
сификације путева предметна деоница 
представља државни пут II реда, док на 
основу функционалне класификације 
представља регионални везни пут чија је 
главна функција повезивање, а споредна 
функција сабирање токова. Топографске 
карактеристике терена у непосредном 
окружењу предметног пута указују на 
равничарски карактер терена дуж трасе.

Како би се обезбедио потребан ни-
во квалитета услуге предметне деонице 
државног пута II реда број 119.2 успоста-
вљена је целовита и јасна хијерархија 
свих деоница путне мреже, које се нала-
зе у оквиру граница планског подручја, 
кроз контролисане услове међусобног 
повезивања.

Након изградње планиране тра-
се државног пута II реда број 119.2, по-
требно је смањити ранг постојеће трасе 
државног пута II реда број 119.2 (Улица 
пролетерска) и извршити промену стаци-
онажа на планираној траси државног пу-
та II реда број 119.2. Истовремено, пла-
нирану трасу је потребно прогласити за 
нови правац државног пута II реда број 
119.2. Према члану 6. став 4. Закона о јав-
ним путевима („Службени гласник РС“, 
број 101/05 и 123/07) правац, односно 
промена правца државног пута, који 
пролази кроз насеље, одређује скупшти-
на општине, по претходно прибављеној 

сагласности министарства надлежног за 
послове саобраћаја.

Регулациона ширина новоплани-
ране деонице државног пута II реда број 
119.2 утврђена је у складу са функцио-
налним рангом саобраћајницe и потреб-
ним простором за постављање планира-
не саобраћајне и комуналне инфраструк-
турне мреже и износи 40,0m. Тиме ће се 
омогућити изградња нове саобраћајнице 
намењене двосмерном саобраћају, од-
носно обезбедити потребан саобраћајни 
капацитет и створити услови за нормал-
но одвијање саобраћаја регулисаног на 
савремен и безбедан начин. Регулационе 
ширине деонице државног пута I реда 
број 7 и постојеће деонице државног пута 
II реда број 119.2, које се налазе у оквиру 
граница планског подручја, у потпуности 
се задржавају.

Утврђена регулациона линија ус-
ловила је постављање осовине новопла-
ниране саобраћајнице. Код трасирања 
предметног потеза пута као елементи 
трасе примењују се правци и кружне 
кривине.

Положај саобраћајница у уличном 
коридору одређен је теменима осовина 
саобраћајница, у свему према графичком 
прилогу План саобраћајница и план ре-
гулације и нивелације.

Основне елементе попречног про-
фила чине коловозне траке: возне тра-
ке, ивичне траке и, у зони површинских 
раскрница, траке за постројавање и као 
пратећи елементи коловоза: банкине, еле-
менти одводњавања (земљани канали) и 
косине пута. Такође, у оквиру саобраћај-
ног коридора налазе се, са обе стране са-
обраћајнице уз саму регулациону линију, 
земљани путеви, ширине 5,0m, који су у 
функцији приступа парцелама пољопри-
вредног земљишта.

Елементи попречног профила пу-
та примењени за предметну деоницу пу-
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та, према условима из Просторног плана, 
су:

 - две возне траке намењене про-
точном саобраћају, свака ши-
рине 3,25m,

 - ивичне траке, са обе стране 
саобраћајнице, свака ширине 
0,3m,

 - банкине, са обе стране са-
обраћајнице, свака ширине 
1,2m.

Површинске раскрснице – 
раскрснице са пресецањем саобраћајних 
струја (прикључак државног пута II реда 
број 119.2 на државни пут I реда број 7, 
прикључак постојеће на планирану де-
оницу државног пута II реда број 119.2, 
укрштај државног пута II реда број 119.2 
са општинским путем (катастарска пар-
цела број 3036) и прикључак општинског 
пута (Улица Милана Атлагића) на држав-
ни пут I реда број 7) лоциране су тако да 
оптимално задовоље функционалне за-
хтеве одвијања саобраћаја на раскрсни-
цама, али исто тако и уз уважавање захте-
ва проточности и безбедности саобраћаја 
прикључних праваца на макро нивоу.

У широј зони површинских 
раскрсница посебна пажња мора се пос-
ветити осветљењу, односно распореду 
стубова за осветљење. Такође, за све са-
обраћајнице потребно је предвидети са-
обраћајну сигнализацију у хоризонтал-
ној и вертикалној равни.

На предметној деоници државног 
пута II реда број 119.2, планирано је ис-
кључиво прикључивање земљаних путе-
ва који се пружају паралелно траси пута. 
Приликом дефинисања локација при-
кључења земљаних путева на предметну 
деоницу државног пута II реда број 119.2 
водило се рачуна о томе да се прикључци 
могу планирати на растојању 400 – 600m 
(зоне које се налазе у неизграђеном под-
ручју).

Не предвиђа се изградња ауто-
буских стајалишта, јер на обрађиваним 
деоницама путне мреже није организо-
ван, нити се предвиђа, јавни линијски 
приградски превоз аутобусима. Такође, 
не предвиђају се локације за пратеће 
објекте поред пута – бензинске и гасне 
станице.

1.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

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

 - земљани канали,

 - канализација отпадних вода.

Приликом постављања хидротех-
ничких инсталација морају се поштовати 
правила која дефинишу  дубину поста-
вљања и допуштени међусобни простор-
ни однос.

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

1.4.2.1. Снабдевање водом

У оквиру граница планског под-
ручја не предвиђа се изградња нових ин-
сталација водовода.

1.4.2.2. Одвођење отпадних и 
атмосферских вода

Посматрано подручје није оп-
ремљено инсталацијама канализације от-
падних вода.

Према Плану генералне регула-
ције предвиђена је изградња канализа-
ције отпадних вода у оквиру коридора др-
жавног пута I реда број 7, са јужне стране 
саобраћајнице и у оквиру коридора 
постојеће деонице државног пута II 
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реда број 119.2 (Улица пролетерска), 
са западне стране саобраћајнице. 
Канализација отпадних вода ће се радити 
по сепаратном систему.

Постојећи отворени земљани ка-
нали уз државни пут I реда број 7 и уз 
постојећу деоницу државог пута II ре-
да број 119.2 задржавају исту функцију, 
с тим што их је потребно прочистити и 
довести дно канала на пројектовану коту.

За потребе површинског одводња-
вања дуж предметне деонице државног 
пута II реда број 119.2, са обе стране са-
обраћајнице, предвиђа се израда земља-
них канала у облику трапеза којима ће 
се површинске воде даље одводити у об-
лижњу мелиорациону каналску мрежу.

Положај постојећих и планираних 
инсталација канализационог система дат 
је у оквиру графичког прилога План мре-
же јавне комуналне инфраструктуре.

1.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру постојеће деонице др-
жавног пута II реда број 119.2 (Улица 
пролетерска – насеље Гајдобра), а у 
непосредној близини ТС 110/20kV/
kV „Челарево“ „Електродистрибуција 
Нови Сад“ планира изградњу новог 
20kV кабловског вода из ТС 110/20kV/
kV „Челарево“ до постојећег далековода 
20(35)kV, који ће повезивати постојећу 
ТС 110/20kV/kV „Челарево“ и разводно 
постројење 20kV у насељу Бачки 
Петровац.

У плановима „Електродистрибу-
ције Нови Сад“, на предметној локацији, 
је и изградња кабловског 20kV вода од ТС 
110/20kV/kV „Челарево“ до постојећег 
далековода 10(20)kV извод „Керекић“, 
који је изграђен и налази се у оквиру гра-
ница планског подручја.

На местима укрштања државног 
пута II реда број 119.2 са постојећим и 

планираним електроенергетским објек-
тима потребно је заштитити постојеће 
кабловске водове у складу са одредбама 
Правилника о техничким норамтивима 
за електроенергетска постројења нази-
вног напона изнад 1000V („Службени 
лист СФРЈ“, број 4/74 и 13/78). Испод 
планиране саобраћајнице положити че-
тири PVC цеви Ø125mm за планиране 
кабловске водове.

За напајање нових потрошача елек-
тричне енергије за потребе саобраћајни-
це (јавно осветљење, саобраћајна сигна-
лизација,...), са западне стране постојеће 
деонице државног пута II реда број 119.2 
(Улица Пролетерска), у оквиру површи-
не јавне намене, предвиђа се простор за 
изградњу недостајућих електроенергет-
ских објеката (трафостаница, прикључ-
ни 20kV вод, нисконапонска мрежа, при-
кључак,...).

За електроенергетску инфраструк-
туру, која се налази са северне стране 
државног пута I реда број 7 (место пла-
нираног прикључка) – надземни 20kV 
вод и надземна 0,4kV мрежа на истим 
стубовима, планира се измештање и ка-
блирање надземног 20kV вода на јужној 
страни саобраћајнице (од угла Улице Но-
восадска и државног пута I реда број 7 до 
скретања за насеље Гложан). Постојећа 
0,4kV мрежа ће остати са исте стране др-
жавног пута I реда број 7. На месту при-
кључка државног пута II реда број 119.2 
на државни пут I реда број 7 предвиђа се 
каблирање надземне 0,4kV мреже. Ис-
под планиране саобраћајнице положити 
четири PVC цеви Ø110mm за планиране 
кабловске водове.

Сви потрошачи електричне енер-
гије за потребе саобраћајнице (јавно ос-
ветљење, саобраћајна сигнализација,...) 
напајаће се са најближе постојеће нис-
конапонске мреже дистрибутивног елек-
троенергетског система.
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Положај планиране електроенер-
гетске инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

1.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру коридора државног пута 
I реда број 7 планира се изградња новог 
међумесног оптичког кабла Бач – Бачка 
Паланка – Футог – Нови Сад, у оквиру 
коридора постојеће телекомуникационе 
мреже.

Потребно је планирати поста-
вљање PVC цеви Ø110mm на местима 
укрштања траса са коловозом, као и ис-
под бетонских и асфалтних површина.

У оквиру граница планског под-
ручја предвиђа се изградња телекомуни-
кационе мреже у циљу пружања услуга 
кабловске телевизије и широкопојасног 
интернета. Појављују се следећи опера-
тери:

„Invest inženjering“ ДОО, Нови Сад

У насељеном месту Челарево гра-
ди се телекомуникациона FTTH мрежа 
у циљу испоруке услуга кабловске теле-
визије и широкопојаног интернета. Дуж 
предметне деонице државног пута II ре-
да број 119.2 предвиђа се полагање две 
цеви Ø40mm у зелени појас.

„Serbia Broadband – Srpske kablovske 
mreže“ ДОО, Београд

На делу трасе државног пута број 
119.2 (дуж катастарских парцела број 
3028 и 3029 КО Челарево) планира се 
привођење оптичког кабла, огранка, ка 
насељеном месту Челарево. Предметна 
инфраструктура је оптички кабел, ди-
мензија 10mm у пречнику, око 100g/m 
подужне масе, флексибилан неметални 
кабел. Кабел се поставља у PE заштитну 
цев Ø40mm, која се претходно поставља 
у ров ширине 0,10 – 0,17m и дубине 0,8 

– 1,0m. У постављену цев се поставља 
оптички кабел удувавањем у струји ваз-
духа.

„Sat – Trakt“ ДОО, Бачка Топола

На делу трасе државног пута број 
119.2 (у оквиру катастарских парцела 
број 3028 и 3105 КО Челарево) предвиђа 
се постављање оптичког кабла у заштит-
ној цеви PE Ø40mm.

Положај планиране телекомуни-
кационе инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

1.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Дуж предметне деонице држав-
ног пута II реда број 119.2 предвиђају се 
коридори за постављање дистрибутивне 
гасне мреже са обе стране саобраћајнице. 
Гасификација би се спровела од мерно – 
регулационе станице „Челарево“.

Положај планиране термоенер-
гетске инфраструктуре дат је у оквиру 
графичког прилога План мреже јавне ко-
муналне инфраструктуре.

1.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

У оквиру коридора предметне де-
онице државног пута II реда број 119.2 
предвиђа се формирање појаса заштитног 
зеленила (ветрозаштитни и пољозаштит-
ни појасеви) – појасеви дрвећа и шибља, 
чија је основна функција смањење непо-
вољних услова микросредине – смањење 
неповољног дејства саобраћаја, заштита 
од прашине и гасова, буке и вибрација, 
као и заштита саобраћајница и пољопри-
вредних површина од неповољног 
дејства ветра, снега и пешчаних нано-
са. Такође, зеленило у оквиру коридора 
саобраћајнице подиже ниво визуелног 
вођења саобраћаја. Појас заштитног зе-
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ленила чиниће високи и средњи лишћари 
и партерно зеленило.

Затечено зеленило у окви-
ру постојећих саобраћајних коридора 
(постојећа деоница државног пута II реда 
број 119.2) – дрвореди се задржавају.

1.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

Поред сложених просторних про-
блема, механизовани саобраћај има и 
негативне еколошке ефекте. Пре свега 
се мисли на аерозагађење и буку, који су 
неизбежни пратиоци свремене моториза-
ције у директној сразмери са њеним број-
ним стањем и степеном коришћења.

На основу члана 9. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 
135/04 и 88/10) и члана 13. Одлуке о ор-
ганизацији Општинске управе („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
2/09 и 19/10), Општинска управа Општи-
не Бачка Паланка, Одељење за урбани-
зам и грађевинарство донело је Решење 
да није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације де-
онице државног пута II реда број 119.2 
(веза са државним путем I реда број 7) у 
КО Челарево.

Како предметна деоница држав-
ног пута II реда број 119.2, према Уредби 
о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе проје-
ката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 114/08), припада Лис-
ти II – Пројекти за које се може захтева-
ти процена утицаја на животну средину, 
према члану 8. Закона о процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник 
РС“, број 135/04 и 36/09) носилац проје-
кта за који се може захтевати процена 
утицаја, пре подношења захтева за изда-

вање грађевинске дозволе за изградњу 
објекта, подноси захтев за одлучивања о 
потреби процене утицаја надлежном ор-
гану.

У циљу заштите квалитета жи-
вотне средине ширег подручја, потребно 
је поштовати следеће законске захтеве 
(члан 9. Закона о заштити животне среди-
не („Службени гласник РС“, број 135/04 
и 36/09)):

 - свака активност мора бити 
планирана и спроведена на на-
чин којим проузрокује најмању 
могућу промену у животној 
средини,

 - начело предострожности 
остварује се проценом ути-
цаја на животну средину и 
коришћењем најбољих распо-
ложивих и доступних техно-
логија, 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 по-
узданости не може бити разлог 
за непредузимање мера спре-
чавања деградације животне 
средине у случају могућих или 
постојећих значајних утицаја 
на животну средину.

Загађење ваздуха, када се ради о 
саобраћају, озбиљна је последица рада 
мотора са унутрашњим сагоревањем. 
Потребно је спроводити систематско и 
континуирано мерење загађености вазду-
ха, односно вршити контролу квалитета 
ваздуха и мерење емисије и имисије, са 
циљем заштите здравља становништва, 
утврђивање могућих штетних утицаја на 
здравље становништва, штетног дело-
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вања на природу и утврђивање мера за 
санацију.

У циљу истовременог смањења 
концентрације аерозагађења и нивоа са-
обраћајне буке у непосредном окружењу 
саобраћајнице предвиђа се садња заш-
титног зеленила дуж саобраћајнице како 
би се постигло филтрирање и таложење, 
као и звучна заштита.

Како је предметно подручје сиро-
машно природним зеленим површина-
ма, формирање заштитног зеленог поја-
са обогатило би простор фауном шум-
скостепских станишта. Острва зеленила 
унутар предела 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.

Процена утицаја пројекта на жи-
вотну средину мора да садржи проце-
ну нивоа буке и мере заштите од буке у 
животној средини у складу са Законом 
о заштити од буке („Службени гласник 
РС“, број 36/09 и 88/10).

Током изградње саобраћајни-
це, у циљу рационалног коришћење 
земљишта, предвидети да се откопани 
хумус употреби за хумузирање зелених 
површина, банкина и косина. У зимском 
периоду потребно је рационализовати 
употребу соли. Потребно је забранити 
употребу хербицида за сузбијање корова 
у оквиру путног земљишта (препорука је 
кошење).

У циљу заштите воде потребно је 
обезбедити одговарајуће одводњавање, у 
коридору предметне деонице државног 
пута II реда број 119.2. Предвиђа се из-
рада земљаних канала у облику трапеза 
којима ће се површинске воде даље одво-
дити у оближњу мелиорациону каналску 
мрежу.

1.6. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На основу увида у Регистар заш-
тићених природних добара, који води 
Покрајински завод за заштиту природе, 
утврђено је да у оквиру граница план-
ског подручја нема регистрованих прос-
торних целина од значаја за очување био-
лошке и геолошке разноврсности.

У циљу заштите и очивања при-
роде, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности као дела животне средине 
потребно је поштовати одредбе Закона 
о заштити природе („Службени гласник 
РС“, број 36/09 и 88/10).

Заштита геолошке разноврсности 
при коришћењу и уређењу простора 
остварује се спровођењем мера очувања 
природе, геолошких и палеонтолошких 
докумената, као и објеката геонаслеђа у 
условима in situ и ex situ заштите.

Делови геолошког и палеонтолош-
ког наслеђа, као и биолошка документа 
који имају изузетан научни, образовни 
и културни значај могу се штитити као 
покретна заштићена природна докумен-
та.

Покретна заштићена природна 
документа могу бити:

 - сви примерци холотипова, син-
типова и генотипова фосила, 
као и типске врсте фосила,

 - сви појединачни минерали и/
или кристали и минералне дру-
зе на лежишту,

 - сви холотипови и синтипови 
фосила, типске врсте фоси-
ла појединачних минерала и 
кристала,

 - микролошке, ботаничке и зо-
олошке збирке, као и поједи-
начни конзервирани препарати 
органских врста, њихови холо-
типови и синтипови.
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Забрањено је сакупљање и/или 
уништавање покретних природних доку-
мената, као и уништавање или оштећи-
вање њихових налазишта (за изградњу 
објеката).

Археолошки локалитети: локали-
тет 1 (налази који припадају насељима из 
периода касног бронзаног доба и раног 
средњег века) и локалитет 2 (налази који 
припадају насељу касног средњег века), 
који се налазе у оквиру граница планског 
подручја, подлежу мерама техничке заш-
тите на непокретним културним добрима 
из члана 99. – 110. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС“, број 
71/94), што подразумева обавезу влас-
ника – носиоца права коришћења да 
прибави сагласност Покрајинског заво-
да за заштиту споменика културе за све 
земљане радове на изградњи: објеката, 
подземних инсталација, канала, путева, 
бунара,...

1.7. 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 оквиру граница планског подручја под-
разумевају придржавање одредби:

 - Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“, број 
111/09),

 - Закон о ванредним ситуација-
ма („Службени гласник РС“, 
број 111/09),

и других норматива, критеријума, 
стандарда, односно других подзаконских 
аката везаних за ове области.

Према карти макросеизмичке рејо-
низације издате од стране Сеизмолошког 

завода Србије у Београду 1987. године, 
простор насеља Челарево налази се у зо-
ни 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, 
снега и пешчаних наноса су дендро-
лошке мере, које су планиране у виду 
ветрозаштитних појасева одговарајуће 
ширине уз саобраћајнице и као заштита 
пољопривредног земљишта.

Према условима добијеним од 
Министарства одбране за израду Плана 
нема посебних услова и захтева за прила-
гођавање потребама одбране земље.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.1.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

За изградњу целокупне саобраћај-
не инфраструктуре у оквиру граница 
планског подручја обавезна је израда 
техничке документације у складу са За-
коном о јавним путевима („Службени 
гласник РС“, број 101/05 и 123/07) и Пра-
вилником о условима које са аспекта без-
бедности саобраћаја морају да испуња-
вају путни објекти и други елементи ја-
вног пута („Службени гласник РС“, број 
50/11).

Коначне стационаже прикључ-
ка државног пута II реда број 119.2 на 
државни пут I реда број 7 и прикључка 
постојеће на планирану деоницу држа-
вног пута II реда број 119.2, биће дефи-
нисане у поступку израде техничке до-
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кументације и биће дати детаљнији еле-
менти будућих раскрсница од стране ЈП 
„Путеви Србије“, Београд.

2.1.1.1. Предметна деоница државног 
пута II реда број 119.2

Коридор предметне деони-
це државног пута II реда број 119.2 
(обилазница око насеља), полази од 
постојеће деонице државног пута II реда 
број 119.2 и води до државног пута I реда 
број 7. Налази се изван грађевинског 
рејона насеља Челарево и води по ободу 
његове североисточне границе. Односно, 
обрађивана траса државног пута II реда 
број 119.2 почиње на стационажи km 
0+000.00 и садржи бројеве профила који 
су обележени узастопно. Укупна дужина 
обрађиване деонице износи 1790,24m. 
На стационажи km 0+200.77 налази 
се прикључак постојеће на планирану 
трасу државног пута II реда број 119.2, 
на стационажи km 1+1007.96 налази се 
место укрштања предметне деонице са 
општинским путем, док се на стационажи 
km 1+790.24 налази прикључак 
предметне деонице на државни пут I 
реда број 7.

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

Заштитни појас – површина уз 
ивицу земљишног појаса, на спољну 
страну, са сваке стране јавног пута, ши-
рине за државне путеве II реда 10,0m; 
служи за заштиту јавног пута и са-
обраћаја на њему. У заштитном појасу 
поред јавног пута ван насеља, забрање-
на је изградња грађевинских или других 
објеката, као и постављање постројења, 
уређаја и инсталација, осим изградње са-
обраћајних површина, пратећих садржаја 
јавног пута, као и постројења, уређаја и 
инсталација који служе потребама јавног 

пута и саобраћаја на јавном путу. У заш-
титном појасу може да се гради, односно 
поставља енергетска, комунална и дру-
га инфраструктура, по претходно при-
бављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке 
услове. Управљач јавног пута је дужан да 
обезбеди контролу извођења датих радо-
ва.

Појас контролисане изградње – 
површина са спољне стране од границе 
заштитног појаса на којој се огранича-
ва врста и обим изградње објеката, која 
је исте ширине као и заштитни појас и 
која служи за заштиту јавног пута и са-
обраћаја на њему. Изградња објеката у 
појасу контролисане изградње дозвоље-
на је на основу Плана генералне регула-
ције, који обухвата дати појас. У појасу 
контролисане изградње забрањено је от-
варање рудника, каменолома и депонија 
отпада и смећа.

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

На предметној деоници државног 
пута II реда број 119.2, планирано је ис-
кључиво прикључивање земљаних путе-
ва који се пружају паралелно траси пута. 
Земљани путеви који се прикључују на 
јавни пут морају се изградити са твр-
дом подлогом или са истим коловозним 
застором као и јавни пут на који се при-
кључују, у ширини од најмање 5,0m и у 
дужини од најмање 20,0m за државни 
пут II реда, рачунајући од ивице коловоза 
јавног пута.

Приликом изградње предметне 
деонице државног пута II реда број 119.2 
потребно је испунити следеће услове:

 - две возне траке намењене про-
точном саобраћају, свака ши-
рине 3,25m,



22 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 30/2012 - страна 1299  

 - ивичне траке, са обе стране 
саобраћајнице, свака ширине 
0,3m,

 - банкине, са обе стране са-
обраћајнице, свака ширине 
1,2m,

 - рачунска брзина Vr=80km/h,
 - новопројектовану коловозну 

конструкцију димензионисати 
за осовинско оптерећење од 
најмање 11,5t по осовини.

Геометријски елементи трасе пута 
у ситуационом плану и подужном профи-
лу треба да буду усклађени, како у поје-
диначним пројекцијама, тако и здружено 
у простору.

У свему према графичком прилогу 
План саобраћајница и план регулације и 
нивелације.

Приликом постављања инстала-
ција водити рачуна о следећем:

 - траса инсталација мора се 
пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама по-
ред и испод јавног пута,

 - укрштање са јавним путем 
предвидети искључиво меха-
ничким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у 
прописаној заштитној цеви,

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

 - минимална дубина поста-
вљања инсталација и заштит-
них цеви од најниже коте ко-
ловоза до горње коте заштитне 
цеви износи 1,35m,

 - минимална дубина поста-
вљања инсталација и заштит-
них цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег 
или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,0m,

 - уколико се инсталације воде 
паралелно са јавним путем, 
морају бити постављене ми-
нимално 3,0m од крајње тачке 
попречног профила пута (но-
жице насипа трупа пута или 
спољне ивице путног канала 
за одводњавање), изузетно од 
ивице коловоза уколико се ти-
ме не ремети режим одводња-
вања коловоза,

 - на местима где није могуће 
задовољити наведене услове 
мора се испројектовати и из-
вести адекватна заштита трупа 
предметног пута,

 - не дозвољава се вођење инста-
лација по банкини, по косина-
ма усека и насипа, кроз јарко-
ве и кроз локације које могу 
бити иницијале за отварање 
клизишта,

 - приликом постављања надзем-
них инсталација водити рачуна 
о томе да стубови морају бити 
постављени на растојању које 
не може бити мање од висина 
стуба, мерено од спољне ивице 
земљишног појаса пута,

 - за јавно осветљење детаљнији 
услови биће дефинисани у 
поступку израде техничке  до-
кументације планиране трасе 
државног пута.

2.1.1.2. Прикључак планиране 
деонице државног пута II реда број 
119.2 на државни пут I реда број 7

На месту прикључка државног пу-
та II реда број 119.2 на државни пут I реда 
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број 7 (код km 14+223.00) предвиђено 
је на главном правцу рашчлањавање 
и каналисање саобраћајних струја за 
лева и десна скретања и обезбеђивање 
континуитета директних токова (право), 
док се на споредном правцу физички 
каналишу саобраћајне струје изградњом 
капљастог острва изван основне равни 
коловоза, за раздвајање саобраћајних 
токова левих струја. Десна скретања, са 
главног на споредни правац, каналишу се 
додатном изливном траком паралелног 
облика. Десно се скреће, са споредног 
на главни правац, помоћу троцентричне 
криве трагова односа радијуса 
R1:R2:R3=2:1:3.

Ширине трака за постројавање, 
које улазе у састав коловоза у зони по-
вршинских раскрсница и служе за 
престројавање возила која скрећу на 
раскрсници, одређене су у складу са 
Правилником о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да ис-
пуњавају путни објекти и други елемен-
ти јавног пута („Службени гласник РС“, 
број 50/11), а у свему према графичком 
прилогу План саобраћајница и план ре-
гулације и нивелације.

Прикључак споредног пута изве-
ден је управним вођењем осовине спо-
редног правца, чиме се постижу најкраће 
путање возила кроз конфликтну (колизи-
ону) зону и стварају услови за бољу пре-
гледност. За остваривање тог циља пред-
виђена је принудна девијација споредног 
правца. Она се препоручује јер се тиме 
постижу два битна ефекта: принудно 
се смањује брзина возила са споредног 
путног правца, што је значајно са стано-
вишта безбедности вожње и на подручју 
девијације лако се изводе потребна про-
ширења, а да се при томе одржи контину-
итет ивичних линија.

Приликом изградње прикључка 
планиране деонице државног пута II ре-

да број 119.2 на државни пут I реда број 
7 потребно је испунити следеће услове:

 - обезбедити зоне потребне пре-
гледности,

 - новопројектовану коловозну 
конструкцију димензионисати 
за осовинско оптерећење од 
најмање 11,5t по осовини.

2.1.1.3. Прикључак постојеће на 
планирану деоницу државног пута II 
реда број 119.2

На месту прикључка постојеће 
на планирану деоницу државног пута 
II реда број 119.2 (код km 10+501.00) 
предвиђено је на главном правцу 
(планирана деоница државног пута II реда 
број 119.2) рашчлањавање и каналисање 
саобраћајних струја за лева скретања, 
док се на споредном правцу (постојећа 
деоница државног пута II реда број 119.2 
– Улица пролетерска) физички каналишу 
саобраћајне струје изградњом капљастог 
острва изван основне равни коловоза, за 
раздвајање саобраћајних токова левих 
струја. Десна скретања, са споредног на 
главни правац, каналишу се додатном 
изливном траком паралелног облика. 
Десна скретања са главног на споредни 
правац и са споредног на главни правац 
обликована су хоризонталном кружном 
кривином радијуса који омогућава 
проходност меродавног возила.

Ширине трака за постројавање, 
које улазе у састав коловоза у зони по-
вршинских раскрсница и служе за 
престројавање возила која скрећу на 
раскрсници, одређене су у складу са 
Правилником о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да ис-
пуњавају путни објекти и други елемен-
ти јавног пута („Службени гласник РС“, 
број 50/11), а у свему према графичком 
прилогу План саобраћајница и план ре-
гулације и нивелације.
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Прикључак споредног пута изве-
ден је управним вођењем осовине спо-
редног правца, чиме се постижу најкраће 
путање возила кроз конфликтну (колизи-
ону) зону и стварају услови за бољу пре-
гледност.

Приликом изградње прикључка 
планиране деонице државног пута II ре-
да број 119.2 на државни пут I реда број 
7 потребно је испунити следеће услове:

 - обезбедити зоне потребне пре-
гледности,

 - новопројектовану коловозну 
конструкцију димензионисати 
за осовинско оптерећење од 
најмање 11,5t по осовини.

2.1.1.4. Укрштај планиране деонице 
државног пута II реда број 119.2 са 
општинским путем (катастарска 
парцела број 3036)

На месту укрштања државног 
пута II реда број 119.2 и општинског 
пута (катастарска парцела број 
3036) примењен је најједноставнији 
облик површинске раскрснице без 
посебно уређеног приступа, као и без 
манипулативне траке за лева скретања. 
Десна скретања са главног на споредни 
правац и са споредног на главни правац 
обликована су хоризонталном кружном 
кривином радијуса који омогућава 
проходност меродавног возила.

Прикључак споредног пута 
изведен је уз дозвољено одступање од 
±10° од захтеваног управног вођења 
осовине споредног правца, имајући увиду 
да предметни општински пут нема већи 
значај у укупној мрежи саобраћајница у 
насељу Челарево.

2.1.1.5. Прикључак општинског пута 
(Улица Милана Атлагића) на државни 
пут I реда број 7

На месту новог прикључ-
ка општинског пута (Улица Мила-
на Атлагића) на државни пут I реда 
број 7 примењен је најједноставнији 
облик површинске раскрснице без 
посебно уређеног приступа, као и без 
манипулативне траке за лева скретања. 
Десна скретања са главног на споредни 
правац и са споредног на главни правац 
обликована су хоризонталном кружном 
кривином радијуса који омогућава 
проходност меродавног возила.

Прикључак споредног пута изве-
ден је управним вођењем осовине спо-
редног правца, чиме се постижу најкраће 
путање возила кроз конфликтну (колизи-
ону) зону и стварају услови за бољу пре-
гледност.

2.1.1.6. Зелене површине у оквиру 
уличних коридора

За успешно уклапање пута у пеј-
заж потребно је да буду предузете две 
врсте мера: геометријско обликовање 
контурних линија путног појаса и оп-
лемењавање путног појаса зеленилом у 
складу са природном средином и захте-
вима оптике пута.

Зеленило је посебно значајан еле-
мент обликовања путног појаса којим се 
постиже физичка и ликовна равнотежа 
природне средине поремећене насилним 
захватима у терену, стварају визуелне 
доминанте које оцртавају просторни ток 
пута и директно утичу на перцепцију 
возача, смањују утицај завејавања и за-
сењивања фаровима, ублажавају дејства 
ветра и смањују утицај аерозагађења.

У оквиру коридора предмет-
не деонице државног пута II реда број 
119.2 предвиђа се формирање појаса 
заштитног зеленила (ветрозаштитни 
и пољозаштитни појасеви). Појас 
заштитног зеленила чиниће високи и 
средњи лишћари и партерно зеленило.
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Појас заштитног зеленила могуће 
је планирати на минималном удаљењу од 
ивице коловоза, које не може бити мање 
од максималне висине раста изабраног 
садног материјала.

У зони путних канала није доз-
вољена садња листопадног дрвећа, због 
таложења и засипања канала за одводња-
вање атмосферских вода са саобраћајни-
ца.

Мерама пејзажног обликовања 
не сме се угрозити безбедност вожње, 
односно захтеви прегледности (захтевана 
прегледност и претицајна прегледност) 
морају бити у потпуности испуњени. На 
местима укрштања предметних путева и 
постојећих и нових укрштаја обезбедити 
троуглове прегледности чија страница 
износи минимално 120,0m рачунајући од 
тачке пресека осовина тих путева.

Садња, нега и одржавање дрвећа 
до уклањања истог из земљишног појаса 
предметних путева, падају на терет 
подносиоца захтева.

Избегавати примену алохтоних 
(инвазивних) врста.

Главним пројектом озелењавања 
коридора државног пута II реда број 
119.2, детерминисаће се прецизан из-
бор и количина дендролошког материја-
ла, његов просторни распоред, техника 
садње, мере неге и заштите.

2.1.2. КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

2.1.2.1. Водопривредна 
инфраструктура

2.1.2.1.1. Снабдевање водом

У оквиру граница планског под-
ручја не предвиђа се изградња нових ин-
сталација водовода.

Приликом пројектовања и из-
градње објеката потребно је придржава-
ти се следећег:

 - није дозвољено пројектовање 
објеката изнад цеви водовода,

 - није дозвољено пројектовање 
других инсталација изнад или 
испод цеви водовода,

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

 - размак између водоводне мре-
же и осталих подземних ин-
сталација (електричног кабла, 
ТТ кабла, гасовода и канализа-
ционих цеви) при паралелном 
вођењу мора бити мин. 0,5m,

 - хоризонтално растојање дру-
гих подземних инсталација од 
бетонских водоводних шахто-
ва мора бити мин. 0,4m,

 - код попречног укрштања ин-
сталација, размак водоводне 
мреже и осталих подземних 
инсталација, по висини, мора 
да износи мин. 0,3m, при чему 
каблови морају бити поста-
вљени у заштитној цеви и оз-
начени траком,

 - пролазак испод саобраћајнице 
обезбедити челичном заштит-
ном цеви,

 - водоводна мрежа не сме бити 
постављена испод канализаци-
оних цеви, нити кроз ревизио-
на окна канализације, односно 
канализационе цеви се поста-
вљају испод цевовода воде за 
пиће,

 - изградњом, одржавањем или 
реконструкцијом објеката 
смештених у близини објека-
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та јавног водовода, као и из-
градњом/реконструкцијом са-
обраћајница, не сме се довести 
у питање нормално водосна-
бдевање, нити ометати нормал-
но коришћење и одржавање во-
доводне мреже и осталих обје-
ката водснабдевања,

 - евентуалну потребу измештања 
водоводних инсталација дого-
варају заједнички инвеститор 
радова и власник инфраструк-
туре, а трошкове радова сноси 
инвеститор радова,

 - код пројектовања предметних 
објеката придржавати се ва-
жећих техничких прописа и ме-
ра за укрштање са постојећим 
инсталацијама водовода,

 - на местима укрштања, при 
пројектовању и изградњи обје-
ката изнад инсталација водо-
вода, осигурати цевоводе од 
утицаја саобраћаја и других 
оптерећења што се доказује 
статичким прорачуном,

 - обавеза пројектанта и извођача 
радова је да поштује важеће 
техничке прописе и стандарде 
за ову врсту објеката,

 - обавезно извршити геодетско 
снимање изведеног стања са 
освртом на места укрштања са 
инфраструктурним објектима 
водовода,

 - раскопане површине по завр-
шетку радова довести у прво-
битно стање,

 - инвеститор је дужан да пре 
почетка пројектовања прибави 
геодетски снимак подземних 
инсталација водовода,

 - све радове извести уз претход-
но прибављене услове и са-

гласност надлежног комунал-
ног предузећа.

2.1.2.1.2. 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 
насељу Челарево.

Услови за изградњу канализације 
отпадних вода:

 - није дозвољено пројектовање 
објеката изнад цеви канализа-
ције,

 - није дозвољено пројектовање 
других инсталација изнад или 
испод цеви канализације,

 - при евентуалном укрштању са 
канализацијом друге инстала-
ције, по правилу, полажу се из-
над цеви канализације,

 - сва укрштања са саобраћајни-
цама обавезно зацевити према 
важећим прописима и стандар-
дима,

 - минимално хоризонтално 
растојање код паралелног 
вођења других подземних ин-
сталација и цевовода кана-
лизације је 0,8m. Приликом 
укрштања инсталација са 
канализационим цевима исте 
постављати изнад инсталација 
канализације и испоштовати 
минимално растојање од 0,5m,

 - хоризонтално растојање дру-
гих подземних инсталација 
од бетонских канализационих 
шахтова мора бити 0,4m,

 - за изградњу канализације 
отпадних вода могу се 
користити следеће цеви:
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• 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 самоиспи-
рање канала, који се доказује 
хидрауличким прорачуном,

 - максимална дозвољена повре-
мена и привремена брзина про-
тока може износити 6m/s,

 - у случајевима потребе већих 
падова од 100‰ прекиде па-
дова у каналима треба изводи-
ти са каскадама у контролним 
окнима. Висина каскаде може 
износити од 0,3 до 1,5m,

 - на местима измене хоризон-
талних и верикалних праваца 
канала морају се изградити 
контролна окна. Контролна 
окна се постављају на споје-
вима уличних канала, као и на 
правцима осовине канала до 
највеће удаљености од 50,0m. 
Најмања светла величина от-
вореног контролног окна тре-
ба да је 1,0х1,0m, односно 
код другачије изведбе 1,0m2. 
Контролно окно поставља се 
и на каналском прикључку, по 
правилу, непосредно уз регула-
циону линију. Најмања светла 

мера контролног окна треба да 
буде 0,7х1,0m. Дно контролног 
окна, када се израђује кине-
та за међусобни спој канала, 
треба да је у висини осовине 
најнижег канала. Сва контрол-
на и друга окна морају имати 
уграђене ливено – гвоздене  
пењалице и бити покривене 
ливено – гвозденим поклопци-
ма типа који мора издржати 
потребно саобраћајно опте-
рећење,

 - у канализацију отпадних вода 
забрањено је упуштање:

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

• атмосферске воде,

• расхладне воде,

 - код пројектовања предметних 
објеката придржавати се ва-
жећих техничких прописа и ме-
ра за укрштање са постојећим 
инсталацијама канализације,

 - на местима укрштања, при 
пројектовању и изградњи обје-
ката изнад инсталација кана-
лизације, осигурати цевоводе 
од утицаја саобраћаја и других 
оптерећења што се доказује 
статичким прорачуном,

 - изградњом, одржавањем или 
реконструкцијом објеката 
смештених у близини објеката 
канализације, као и изградњом 
саобраћајница, не сме се до-
вести у питање нормално функ-
ционисање одвођења отпадних 
вода, нити ометати нормално 
коришћење и одржавање кана-
лизационе мреже, постојећих 
канализационих шахтова и ос-
талих објеката канализације,
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 - евентуалну потребу измештања 
канализационих инсталација 
договарају заједнички инвес-
титор радова и власник инфра-
структуре, а трошкове радова 
сноси инвеститор радова,

 - обавеза пројектанта и извођа-
ча радова је да поштује важеће 
техничке прописе и стандарде 
за ову врсту објеката,

 - обавезно извршити геодетско 
снимање изведеног стања са 
освртом на места укрштања са 
инфраструктурним објектима 
канализације,

 - раскопане површине по завр-
шетку радова довести у прво-
битно стање,

 - инвеститор је дужан да пре 
почетка пројектовања прибави 
геодетски снимак подземних 
инсталација канализације,

 - све радове извести уз претход-
но прибављене услове и са-
гласност надлежног комунал-
ног предузећа.

Одводњавање путног појаса по-
требно је решити подужним и поречним 
падом коловоза, слободним дифузним 
отоком, преко банкина, у земљане канале 
из којих испарава. За потребе површин-
ског одводњавања планиране деонице 
државног пута II реда број 119.2, са обе 
стране саобраћајнице, предвиђена је из-
градња отворених канала у облику тра-
пеза. Ширина дна трапезног јарка износи 
50cm. Дубина трапезног јарка треба да 
буде толика да се дно трапезног јарка на-
лази најмање 20cm испод нивоа чврстог 
терена или нивоа насипа. Нагиби коси-
на трапезног јарка треба да износе 1:1,5. 
Потребно је извршити озелењавање ко-
сина, а њихове горње ивице заоблити. 
Подужни нагиб трапезног јарка не треба 
да буде мањи од 0,3%. Постојећи канали 

задржавају исту функцију, с тим што их 
је потребно прочистити и довести дно 
канала на пројектовану коту.

2.1.2.2. Електроенергетска 
инфраструктура

Према условима добијеним од ЈП 
„Електромрежа Србије“, Погон Нови 
Сад, Нови Сад, пре подношења захтева 
за издавање грађевинске дозволе за из-
градњу државног пута II реда број 119.2 
(веза са државним путем I реда број 7) 
у КО Челарево на месту укрштања  са 
ДВ 110kV број 1011/1 ТС Бачка Паланка 
2 – ТС Челарево, распон 50/1z – 50/2z, 
затезно поље 50/1z – 50/2z и са ДВ 110kV 
број 1011/1 ТС Челарево – ТС Футог, 
распон 50/1z – 50/2z, затезно поље 50/1z 
– 50/2z, инвеститор радова на изградњи 
државног пута II реда број 119.2, 
обавезује се да испуни следеће услове:

 - урадити елаборате укрштање 
далековода и будуће обилазни-
це и доставити их ЈП „ЕМС“, 
Погон „Нови Сад“, Нови Сад у 
три примерка,

 - у елаборатима обрадити међу-
собни однос постојећег да-
лековода и будућег државног 
пута II реда број 119.2 и пока-
зати да је тај однос такав да су 
у свему уважени Правилник 
о техничким нормативима за 
изградњу надземних елек-
троенергетских водова на-
зивних напона од 1kV до 400 
kV („Службени лист СФРЈ“, 
број 65/88 и 18/92), као и те-
хнички услови заштите под-
земних металних цевовода од 
утицаја електроенергетских 
постројења SRPS N.CO.105 из 
1986. године („Службени лист 
СФРЈ“, број 68/86), као и Закон 
о заштити од нејонизујућих 
зрачења („Службени гласник 
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РС“, број 36/09) и одговарајуће подзаконске акте, како пројектованог, тако и 
стварно изведеног стања далековода.

При изради елабората користити податке из пројектне документације ДВ и по-
датке добијене на терену геодетским снимањем стварно изведеног стања ДВ (дужина 
укрштајног распона, висине тачака вешања проводника, угиб,...) за дато укрштање:

- дужина укрштајног распона 50/1z – 50/2z     222m
- дужина затезног поља 50/1z – 50/2z     222m
- висина стубова до тачке вешања („јела“)

- стуб број 50/1z (UZ-UK 0-60° пројекат 1.0.ДВ.Г.1130)  17,5m
- стуб број 50/2z (UZ 30-60° пројекат 1.0.ДВ.Г.1019)   22,0m

- изолација на укрштајним стубовима
- стуб број 50/1z                EZp/EZ
- стуб број 50/2z                EZ/Ezp

- уграђени проводници у затезном пољу   Al/Č 2x3x240/40mm2

- затезно уже       1xAlumoweld 126,1
- максимално пројектовање радно напрезање проводника

на месту укрштања       σm=8daN/mm2

- максимално пројектовање радно напрезање ЗУ на месту
укрштања            σm=15,5daN/mm2

- основни додатни терет услед леда           1x0,18√ddaN/m
- притисак ветра                75daN/m2

- кота терена
- стуб број 50/1z                 83,60m
- стуб број 50/2z                 84,12m
Потребно је да резултати провере сигурносних растојања на месту укрштања ви-

соконапонског вода буду задовољавајући како према пројектованом, тако и према стварно 
изведеном стању далековода. Уколико се утврди да за укрштање нису испуњени услови 
из претходно наведеног правилника и стандарда, потребно је извршити евентуалну ре-
конструкцију далековода о трошку инвеститора радова на изградњи државног пута II 
реда број 119.2, уз посебну процедуру.

Трошкови израде елабората укрштања, као и трошкови евентуалне реконструкције 
далековода, ради прилагођавања техничким прописима међусобног односа далековода 
и државног пута II реда број 119.2, падају у целости на терет инвеститора радова на из-
градњи државног пута II реда број 119.2.

Услови добијени од Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
“Електровојводина” ДОО Нови Сад, Електродистрибуција “Нови Сад”, Нови Сад:

Правила грађења у оквиру уличних коридора:

 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостаницу градити у складу са ва-
жећим законским прописима и техничким условима,

 - трафостаницу градити као монтажно – бетонску, за рад на 20/0,4kV напонском 
нивоу,

 - трафостаницу градити на јавној површини. Минимална површина за изградњу 
МБТС трафостанице треба да буде 6,3х5,8m, минимална удаљеност од дру-
гих објеката треба да буде 3,0m, док минимална удаљеност од будуће деонице 
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државног пута треба да буде 
10,0m,

 - средњенапонску мрежу гради-
ти подземно,

 - нисконапонска мрежа може би-
ти грађена надземно, на бетон-
ским и гвоздено – решеткастим 
стубовима или подземно,

 - стубове електроенергетске 
мреже поставити у уличним 
коридорима, минимално 1,0m 
од коловоза општинских путе-
ва, односно у складу са усло-
вима надлежног предузећа за 
државне путеве, ван колских 
прилаза објектима,

 - минимална висина најнижих 
проводника, као и удаљеност 
од осталих објеката мора би-
ти у складу са Правилником 
о техничким нормативима за 
изградњу надземних електро-
енергетских водова називног 
напона 1kV до 400kV (''Служ-
бени лист СФРЈ'', број 65/88 и 
18/92),

 - при укрштању са саобраћај-
ницама поштовати Правилник 
о техничким нормативима за 
изградњу надземних електро-
енергетских водова називног 
напона 1kV до 400kV (''Служ-
бени лист СФРЈ'', број 65/88 и 
18/92), друге важеће законске 
прописе и техничке услове, као 
и услове надлежног предузећа 
за путеве.

При полагању подземне електрое-
нергетске мреже поштовати следеће ус-
лове који се односе на полагање подзем-
не електроенергетске мреже у насељу:

 - електроенергетске каблове по-
лагати у уличним зеленим по-
вршинама поред саобраћајни-
ца и пешачких стаза или, уко-

лико 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 ус-
ловима надлежног предузећа 
за државне путеве,

 - при укрштању са саобраћај-
ницом кабл мора бити поста-
вљен у заштитну цев, а угао 
укрштања треба да буде око 
90°,

 - при паралелном вођењу енер-
гетских и телекомуникационих 
каблова најмање растојање мо-
ра бити 0,5m за каблове напона 
до 10kV, односно 1,0m за ка-
блове напона преко 10kV. Угао 
укрштања треба да буде 90°,

 - паралелно полагање електро-
енергетских каблова и цеви 
водовода и канализације доз-
вољено је у хоризонталној рав-
ни при чему хоризонтално рас-
тојање мора бити веће од 0,5m,

 - није дозвољено полагање елек-
троенергетског кабла изнад 
или испод цеви водовода или 
канализације,

 - при укрштању електроенер-
гетских каблова са цевоводом 
гасовода вертикално растојање 
мора бити веће од 0,3m, а при 
приближавању и паралелном 
вођењу 0,5m,

 - предвиђа се јавно осветљење 
у широј зони површинских 
раскрсница,

 - распоредом стубова, избором 
светиљки, висином и изгледом 
стубова неопходно је, поред 
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испуњења захтеваних стандар-
да осветљености, обезбедити 
добро оптичко вођење, од-
носно кроз низ мера пружити 
једнозначне информације во-
зачу о просторном току трасе 
саобраћајнице,

 - светиљке јавног осветљења 
поставити на стубове висине 
6,0 – 10,0m,

 - у попречном профилу, стубови 
за јавно осветљење постављају 
се најмање на 2,0m од ивице 
коловоза,

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

2.1.2.3. Телекомуникациона 
инфраструктура

Правила грађења у оквиру улич-
них коридора:

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

 - ТТ мрежу градити подземно,

 - дубина полагања ТТ каблова 
треба да је најмање 0,8m,

 - ТТ мрежу полагати у уличним 
зеленим површинама (удаље-
ност од високог растиња мин. 
1,5m) поред саобраћајница на 
растојању најмање 1,0m од са-
обраћајница, или поред пешач-
ких стаза. У случају да се то не 
може постићи ТТ каблове по-
лагати испод пешачких стаза,

 - при укрштању са саобраћај-
ницама каблови морају бити 
постављени у заштитне цеви, 
а угао укрштања треба да буде 
90°,

 - при паралелном вођењу са 
електроенергетским каблови-
ма најмање растојање мора би-
ти 0,5m за каблове напона до 
10kV и 1,0m за каблове напо-
на преко 10kV. При укрштању 
најмање растојање мора бити 
0,5m, а угао укрштања 90°,

 - при укрштању са цевоводом 
гасовода, водовода и канали-
зације вертикално растојање 
мора бити веће од 0,3m, а при 
приближавању и паралелном 
вођењу 0,5m,

 - уређаји и опрема УПС поста-
виће се у метално кућиште – 
слободностојећи орман на јав-
ној површини.

Услови који се односе на изградњу 
телекомуникационе мреже у циљу пру-
жања услуга кабловске телевизије и ши-
рокопојасног интернета:

„Invest inženjering“ ДОО, Нови Сад

При полагању КДС каблова у ок-
виру уличних коридора потребно је ис-
поштовати следеће опште услове:

 - при укрштању саобраћајнице 
са КДС каблом, кабл мора би-
ти постављен у заштитну цев, 
а угао укрштања треба да буде 
90°, при чему дубина трасе ис-
под коловоза износи 1,2m,

 - при паралелном вођењу елек-
троенергетских каблова са 
КДС кабловима најмање рас-
тојање мора бити 0,5m за ка-
блове напона до 1kV,

 - при укрштању енергетског ка-
бла са КДС кабловима најмање 
растојање мора бити веће од 
0,3m, а угао укрштања треба да 
буде 90°, а не мањи од 45°. По 
правилу КДС кабл се поставља 
изнад енергетских каблова,



22 октобар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 30/2012 - страна 1309  

 - при паралелном вођењу цево-
вода водовода, канализације, 
гасовода и топловода са КДС 
кабловима најмање растојање 
мора бити 0,5m,

 - при укрштању цевовода водо-
вода, канализације, гасовода и 
топловода са КДС кабловима 
најмање растојање мора бити 
0,5m, а угао укрштања треба 
да буде 90°,

 - на местима укрштања телеко-
муникационих каблова са КДС 
кабловима најмање растојање 
је 0,5m, а угао укрштања треба 
да је што ближе 90°, а не сме 
бити мањи од 45°,

 - уколико је немогуће обезбеди-
ти минимално растојање, КДС 
каблове је потребно заштитити 
увлачењем у заштитне цеви.

Најкасније пет дана пре почетка 
извођења било каквих радова, инвести-
тор радова на изградњи државног пута 
II реда број 119.2 дужан је да писмено 
обавести „Invest inženjering“ ДОО, Нови 
Сад, Сектор за КДС Бачка Паланка, Трг 
братства и јединства 30-32, Бачка Палан-
ка, о почетку извођења радова. Приликом 
извођења радова обавезно је присуство 
стручног надзора од стране „Invest 
inženjering“ ДОО, Нови Сад.

 „Sat – Trakt“ ДОО, Бачка Топола

При полагању инсталација 
SATTRAKT у оквиру уличних коридора 
потребно је испоштовати следеће опште 
услове:

 - пројектована дубина инстала-
ције SATTRAKT у ванграђе-
винском рејону износи 1,2m, 
док у грађевинском рејону из-
носи 1,0m,

 - на местима паралелног вођења 
саобраћајнице и инсталација 

SATTRAKT, најмање рас-
тојање мора бити 0,5m,

 - обавезује се инвеститор радо-
ва на изградњи државног пута 
II реда број 119.2 да обавести 
„Sat – Trakt“ ДОО, Бачка Топо-
ла о датуму почетка радова,

 - уколико је потребно измештање 
инсталација SATTRAKT, 
трошкове измештања сно-
си инвеститор радова на из-
градњи државног пута II реда 
број 119.2, а радове може из-
вршити само уз надзор „Sat – 
Trakt“ ДОО, Бачка Топола,

 - насталу штету приликом из-
вођења предметних радова у 
потпуности плаћа инвеститор 
радова на изградњи државног 
пута II реда број 119.2, а от-
клањање штете ће извршити 
искључиво „Sat – Trakt“ ДОО, 
Бачка Топола.

2.1.2.4. Термоенергетска 
инфраструктура

Према условима добијеним од 
ЈП „СРБИЈАГАС”, Нови Сад, у свему 
се придржавати услова који су дати у 
Правилнику о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт 
течних и гасовитих угљоводоника 
магистралним нафтоводима и 
гасоводима и нафтоводима и гасоводима 
за међународни транспорт („Службени 
лист СФРЈ“, број 26/85).

Ако гасовод пролази близу других 
објеката или је паралелан са тим објекти-
ма, одстојање не сме бити:

 - мање од 5,0m од дражавних пу-
тева II реда и локалних путева, 
рачунајући од спољне ивице 
путног појаса,
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 - мање од 10,0m од дражавних 
путева I реда, рачунајући од 
спољне ивице путног појаса,

 - мање од 20,0m од ауто-путева, 
рачунајући од спољне ивице 
путног појаса,

 - мање од 20,0m од железничке 
пруге, рачунајући од границе 
пружног појаса,

 - мање од 30,0m од надземних 
делова цевовода, рачунајући 
од спољне ивице путног поја-
са, односно од границе пруж-
ног појаса, осим ако је цевовод 
постављен на друмски или же-
лезнички мост,

 - мање од 15,0m од индус-
тријских колосека, рачунајући 
од осе крајњег колосека,

 - мање од 50,0m од других под-
земних инсталација и мелиора-
ционих објеката, рачунајући 
од спољне ивице цевовода од 
спољне ивице инсталације или 
објеката,

 - мање од 10,0m од регулиса-
них водотокова и канала, рачу-
најући од ножице насипа.

Ако цевовод пролази близу не-
регулисаних водотока, бунара, извора и 
изворишних подручја, као и ако је пара-
лелан са водотоцима, потребно је приба-
вити сагласност од организација и орга-
на надлежних за послове водопривреде, 
а ако пролази близу електроенергетских 
постројења и водова, одстојање мора би-
ти у складу са нормативима прописаним 
у одговарајућим српским стандардима.

Минимална дубина укопавања га-
совода код укрштања, мерена од горње 
ивице цеви до горње ивице пута, износи 
135cm.

Ако се цевовод  поставља испод 
саобраћајнице бушењем рова испод те 

саобраћајнице, мора се употребити заш-
титна цев одговарајуће чврстоће и преч-
ника који је најмање за 100mm већи од 
спољашњег пречника цевовода.

Дужина заштитне цеви цевовода 
испод саобраћајнице код јавних путева 
мора бити већа од ширине коловоза за 
по 1,0m са једне и са друге стране, рачу-
најући од спољне ивице путног појаса, а 
код железничке пруге дужина заштитне 
цеви мора бити већа од ширине пруге 
за по 5,0m и са једне и са друге стране, 
рачунајући од осе крајњих колосека, од-
носно за по 1,0m, рачунајући од ножице 
насипа.

Заштитне цеви које се постављају 
ради преузимања спољних оптерећења 
морају се прорачунати на чврстоћу пре-
ма максималном оптерећењу које је мо-
гуће на том делу саобраћајнице.

Цевовод се у заштитну цев мора 
увући тако да се не оштети његова анти-
корозивна изолација и мора бити поста-
вљен на изолованим подтметачима ради 
спровођења катодне заштите.

Крајеви заштитне цеви морају би-
ти заптивени.

У заштитну цев, на једном крају 
или на оба краја мора се уградити кон-
тролна цев пречника најмање 50,0mm, 
ради контролисања евентуалног про-
пуштања гаса у међупростор заштитне 
цеви и гасовода.

Контролне цеви цевовода морају 
бити извучене изван путног појаса на од-
стојању најмање 5,0m од ивице крајње 
коловозне траке, односно изван пружног 
појаса – на одстојању најмање 10,0m од 
осе крајњег колосека, са отворима окре-
нутим на доле и постављеним на висину 
од 2,0m изнад површине тла.

При укрштању гасовода са са-
обраћајницама, водотоцима и каналима, 
угао између осе цевовода и осе препреке 
мора да износи између 90° и 60°.
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У појасу ширине од 5,0m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, 
забрањено је садити биље чији корени досежу дубину већу од 1,0m, односно за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5m. У том појасу не сме бити препрека 
(ограде,...) и мора стално бити проходан за приступ тешким возилима у случају интер-
венција на гасоводу.

У појасу ширине 30,0m на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено је гра-
дити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са 
којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан. Све 
планиране објекте и инсталације поставити на безбедној удаљености од гасовода.

Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима наве-
дени у табели:

Грађевински и други 
објекти

ГАСНИ ОБЈЕКТИ (m)
МРС, МС, РС и ППС Компре 

сорске 
станице

Блокадни 
вентили са 

издувом

Чистачке 
станицеЗидане или 

монтажне

На отвореном 
или под 

надстршницом
≤30.000 

m3/h
>30.000 

m3/h
За све 

капацитете - - -

Стамбене и пословне 
зграде 15 25 30 100 30 30

Производне фабричке 
зграде и радионице 15 25 30 100 30 30

Складишта запаљивих 
течности 15 25 30 100 30 30

Електрични водови 
(неизоловани надземни) За све случајеве: висина стуба далековода +3,0m

Трафостанице 30 30 30 30 30 30
Железничке пруге и 
објекти 30 30 30 30 30 30

Индустријски колосеци 15 15 25 25 15 15
Ауто – путеви 30 30 30 30 30 30
Државни путеви I реда 20 20 30 20 30 20
Дражавни путеви II реда 
и локални путеви 10 10 10 10 10 10

Остали путеви 6 10 10 10 15 10
Водотоци 5 5 5 20 5 5
Шеталишта и 
паркиралишта 10 15 20 15 30 30

Остали грађевински 
објекти 10 15 20 30 15 15

У свему се придржавати услова који су дати у Упутству о условима и начину при-
кључења на градску гасну мрежу („Службени лист општине Нови Сад“, број 15/90).

Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
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 - у зеленим површинама и тротоарима је 0,8m. Изузетно дубина укопавања може 
бити минимано 0,6m, али на деоницама краћим од 50,0m и на местима где нема 
опасности од великих оптерећења,

 - при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3m,

 - при укрштању са улицама је 1,3m,

 - на обрадивим површинама је 1,0m.

Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нискона-
понске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања 
од 0,5m слободног размака.

Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег 
реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора 
бити минимално 0,5m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и параленом вођењу гасовода 
средњег притиска са другим подземним инсталацијама је:

Паралелно вође (m) Укрштање (m)
Нафтовод, продуктовод 0,8 0,3
Гасовод 0,5 0,3
Водовод 0,5 0,3
Вреловод или топловод 0,7 0,3
Канализација од бетонских цеви 0,7 0,3
ПТТ инсталације 0,6 0,3
ТВ и комуникациони каблови 0,5 0,3
Високонапонски водови 0,5 0,5
Нисконапонски водови 0,5 0,3
Вишегодишње дрвенасто 
растиње 1,0 НЕ

Шахтови 0,3 НЕ

Изван насељених места дата растојања треба повећати за 0,5m код паралелног 
вођења и 0,2m код укрштања.

Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са 
железничком пругом и индустријским колосеком износи 1,5m, рачунајући од горње 
ивице прага и 1,0m испод пратећег пружног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом 
испод скретница.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, 
гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе 
препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.

При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају 
бити ван подручја или зоне објеката мин. 1,0m са сваке стране. Крајеви заштитне цеви 
морају бити херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20,0m морају имати једну 
одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20,0m две одзрачне цеви DN50, постављене на 
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крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви 
се изводе на површини земље у виду 
надземне луле висине 2,0m.

Називна величина заштитне цеви 
мора бити таква да је размак између 
спољашње ивице заштитне цеви најмање 
50mm. Дебљина зида се одређује 
прорачуном.

Приликом изградње приступног 
пута објекта потребно је да се радни 
појас формира тако да тешка возила не 
прелазе преко гасовода на местима где 
није заштићен.

Забрањено је изнад гасовода гра-
дити, као и постављати, привремене, 
трајне, покретне и непокретне објекте.

У близини гасовода ископ вршити 
ручно. У случају оштећења гасовода, га-
совод ће се поправити о трошку инвести-
тора предметне деонице државног пута 
II реда број 119.2.

Евентуална измештања гасово-
да вршиће се о трошку инвеститора 
предметне деонице државног пута II ре-
да број 119.2.

Након израде комплетне техничке 
документације потребно је ЈП „СРБИЈА-
ГАС“, Нови Сад, уз захтев за сагласност 
на пројектну техничку документацију, 
доставити извод из Главног пројекта са 
детаљима укрштања гасовода и предмет-
не деонице државног пута II реда број 
119.2.

Евентуална раскопавања гасово-
да ради утврђивања чињеничног стања, 
не могу се вршити без одобрења и при-
суства представника ЈП „СРБИЈАГАС“, 
Нови Сад. Најмање 3 дана пре почетка 
радова на делу трасе који се води пара-
лелно или укршта са гасоводима обавес-
тити ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад чији ће 
представници вршити надзор.

Према условима добијеним од 
„Нови Сад – ГАС“ ДП, Нови Сад, за сва-

ку активност рушења/изградње објеката 
као и уређења простора потребно је под-
нети захтев за издавање претходне са-
гласности.

Пре почетка радова обавезно 
извршити шлицовање ради утврђи-
вања тачног положаја гасних инстала-
ција и усклађивања предметне трасе са 
техничким условима добијеним од „Но-
ви Сад – ГАС“ ДП, Нови Сад.

Земљане радове у близини трасе 
гасовода вршити искључиво ручним ис-
копом.

Неопходне радове на заштити или 
отклањању евентуалних оштећења га-
совода приликом извођења предметних 
радова, извршиће „Нови Сад – ГАС“ ДП, 
Нови Сад на терет инвеститора предмет-
не деонице државног пута II реда број 
119.2.

Уколико је потребно измештање 
гасовода, пре почетка извођења радова 
потребно је поседовање грађевинске до-
зволе за предметно измештање, а све у 
складу са Законом.

3. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ 

САОБРАЋАЈНИЦА И 
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Елементи ситуационог плана и 

попречног профила за предметну деони-
цу државног пута II реда број 119.2 (веза 
са државним путем I реда број 7) у КО 
Челарево:

 - ширина коридора 40,0m,

 - земљишни појас, са обе стране 
усека/насипа, ширине 1,0m,

 - заштитни појас, са сваке стра-
не јавног пута, ширине 10,0m,
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 - појас контролисане изградње, са спољне стране од границе заштитног појаса, 
ширине 10,0m,

 - укупна дужина обрађиване деонице пута износи 1790,24m,

 - број површинских раскрсница (укрштај/прикључак) 3 ком.,

 - две возне траке намењене проточном саобраћају, свака ширине 3,25m,

 - ивичне траке, са обе стране саобраћајнице, свака ширине 0,3m,

 - банкине, са обе стране саобраћајнице, свака ширине 1,2m.

Технички опис радова за изградњу и опремање пута:

1. Припремни радови

 - Исколчавање и обележавање трасе и објеката,

 - Одржавање саобраћаја за време извођења радова,

 - Сечење шибља,

 - Сечење дрвећа,

 - Уклањање пањева и корења,

 - Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова,

 - Стругање асфалтног коловоза.

2. Земљани радови

 - Ископ хумуса,

 - Ископ у широком откопу,

 - Набијање подтла,

 - Израда насипа од песка,

 - Планирање и ваљање постељице,

 - Хумузирање равних и косих површина и банкина,

 - Разастирање земљаног материјала на депонији,

 - Транспорт земљаног материјала на депонију.

3. Израда коловозне конструкције

 - Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 
31,5 – 63mm,

 - Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 
0 – 31,5mm,

 - Израда горњег битуменизираног носивог слоја,

 - Израда хабајућег слоја асфалтбетона,

 - Полагање бетонских ивичњака.

4. Остали радови (непредвиђени радови) – у износу од ~10% од укупне вредности 
радова.
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Саобраћајна инфраструктура Врста радова Укупна цена 
(дин.)

Предметна деоница државног пута II 
реда број 119.2, раскрснице

Припремни радови 1.093.438,00
Земљани радови 15.377.557,00
Израда коловозне конструкције 57.931.956,00
Остали радови (непредвиђени радови) 7.440.295,00

Земљани путеви Изградња 18.000.000,00
Укупно: 99.843.246,00

Хидротехничка 
инфраструктура 

Јединица 
мере Количина Јединична цена 

(дин.)
Укупна цена 

(дин.)

Изградња канализације 
отпадних вода m` 533,11 8.000,00 4.264.880,00

Израда одводних јаркова без 
облоге m3 7437,05 400,00 2.974.820,00

Укупно: 7.239.700,00

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура Укупна цена 
(дин.)

МБТС 20/0,4kV 630kVA 5.000.000,00
Средњенапонска мрежа 4.950.000,00
Јавна расвета 3.800.000,00
Телекомуникациона мрежа међумесни оптички кабел телекомуникационе 
мреже у циљу пружања услуга кабловске телевизије и широкопојасног 
интернета

4.300.000,00

Укупно: 18.050.000,00

Термоенергетска инфраструктура Укупна цена 
(дин.)

Дистрибутивна гасна мрежа 12.500.000,00
Укупно: 12.500.000,00

Јавне зелене површине Укупна цена 
(дин.)

Подизање заштитног појаса (12.500,00m2х350дин./m2) 4.375.000,00
Укупно: 4.375.000,00

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

Саобраћајна инфраструктура 99.843.246,00
Хидротехничка инфраструктура 7.239.700,00
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 18.050.000,00
Термоенергетска инфраструктура 12.500.000,00
Јавне зелене површине 4.375.000,00

Укупно: 142.007.946,00
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III УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

За потребе израде Концепта плана тражени су подаци о постојећем стању, усло-
вима коришћења и развојним плановима од надлежних органа, организација и јавних 
предузећа наведених у следећој табели:

Редни 
број Надлежни органи, организације и јавна предузећа

Датум 
упућивања 

захтева

Датум 
достављања 

тражених 
услова и 
података

1. ЈП “Путеви Србије”, Булевар краља Александра 282, 
Београд 19.08.2011. 14.09.2011.

2. ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка 19.08.2011. 08.09.2011.
3. МЗ Челарево, Челарево 08.09.2011. 06.10.2011.

4.

Јавно предузеће за пренос електричне енергије и 
управљање преносним системом „Електромрежа Србије“, 
Дирекција за пренос електричне енергије, Погон Нови Сад, 
Булевар ослобођења 100/в, Нови Сад

19.08.2011. 26.10.2011.

5.
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
“Електровојводина” ДОО Нови Сад, Електродистрибуција 
“Нови Сад”, Булевар ослобођења 100, Нови Сад

19.08.2011. 10.11.2011.

6.
Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” АД 
Београд, Извршна дирекција регије “Север”, Извршна 
јединица Нови Сад, Народних хероја 2, Нови Сад

19.08.2011. 27.09.2011.

7. „Invest inženjering“ ДОО, Пут шајкашког одреда 5а, Нови 
Сад 19.08.2011. 14.10.2011.

8. „Serbia Broadband – Српске кабловске мреже“ ДОО, 
Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд 19.08.2011. 13.09.2011.

9. „Sat – Trakt“ ДОО, Маршала Тита 111, Бачка Топола 19.08.2011. 05.09.2011.
10. ЈП „СРБИЈАГАС”, Народног фронта 12, Нови Сад 19.08.2011. 06.09.2011.
11. „Нови Сад – ГАС“ ДП, Теодора Мандића 21, Нови Сад 19.08.2011. 21.10.2011.

12.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад

19.08.2011. 07.09.2011.

13. Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, Нови 
Сад 19.08.2011. 13.10.2011.

14. Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Штросмајерова 22, Петроварадин 19.08.2011. 27.10.2011.

15.
Република Србија, Министарство унутрашњих послова, 
Секретаријат за ванредне ситуације, Управа за ванредне 
ситуације Нови Сад, Пап Павла 46, Нови Сад

19.08.2011. 21.09.2011.

16.
Република Србија, Министарство одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Балканска 
53, Београд

19.08.2011. 31.08.2011.
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Тражени услови и подаци, углавном, су достављени у законом прописаном року 
(члан 46. став 4. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09, 
81/09 и 24/11)) и дати су у Прилогу Плана.

Нацрт плана, ради провере испуњености и издавања сагласности на исти, доста-
вљен је ЈП „Путеви Србије“, 15.12.2011. године.

Дана 30.12.2011. године достављено је обавештење од стране ЈП „Путеви Србије“ 
у коме је наведено да је ЈП „Путеви Србије“ сагласно са предложеним решењем у Нацрту 
плана.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, 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
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