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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, број 72/09, 81/09, 64/10 – Oдлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 – 
Oдлука УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута 
општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/13 – пре-
чишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на свјој 35. седници, одржаној дана 
24. децембра 2015. године, доноси:

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и 

северне радне зоне Нова Гајдобра

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдо-
бра и северне радне зоне Нова Гајдобра (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Планом се дефинишу границе планског подручја, површине јавне намене, поделе 
на грађевинске зоне и целине према урбанистичким показатељима и другим каракте-
ристикама, предвиђа се проширење и формирање радних површина, као и уређење и 
коришћење простора за изградњу објеката у атару (формирање радних зона у атару), 
дефинише се мрежа јавне комуналне инфраструктуре, процена потребних средстава за 
уређење саобраћајних површина и изградњу јавне комуналне инфраструктуре и заштита 
животне средине.

Проширење и формирање нових површина предвиђених за радну зону у атару 
подразумева формирање радног комплекса за планирану изградњу и формирање јавних 
коридора који ће представљати саобраћајнице и коридоре канала и прикључак за нову 
радну зоне.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је План, израђен од стране ЈП „Дирекција за изградњу 
Oпштине Бачка Паланка“, Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36 (у даљем текс-
ту: Обрађивач планског документа), под бројем Е-18/14, и Решење о давању сагласности 
на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела јужне радне 
зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на животну средину, издато од стране 
Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Бачка Паланка, 
под бројем IV-05-501-3-3/2014 од 26.10.2015.године. Саставни део Плана је Извештај о 
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра 
и северне радне зоне Нова Гајдобра на животну средину, израђен од стране обрађивача 
планског документа.
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Члан 4.

План садржи текстуални и графички део.

Текстуални део садржи:

УВОД

I ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

  2.1. ПОЛОЖАЈ, РЕЉЕФ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ

  2.1.1. ПОЛОЖАЈ

  2.1.2. РЕЉЕФ

  2.1.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 2.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

  2.2.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

  2.2.2. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

  2.2.3. ОБЛАЧНОСТ И ОСУНЧАВАЊЕ

  2.2.4. ПАДАВИНЕ

  2.2.5. ВЕТРОВИ

 2.3. СЕИЗМИКА

 2.4. ПЕДОЛОГИЈА

 2.5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ, ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

  2.5.1. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

  2.5.2. ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПОДРУЧЈА

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

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

 3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА

  3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

  3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

   3.2.2.1. Снабдевање водом

   3.2.2.2. Одвођење отпадних вода
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   3.2.2.3. Одвођење атмосферских вода

  3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

  3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

  3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

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

  3.3.1. АРХИТЕКТУРА

  3.3.2. АРХЕОЛОГИЈА

  3.3.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

 3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

 2.1. РАДНА ЗОНА

 2.2. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

 2.3. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

 2.4. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА

 2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

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

  4.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

  4.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

 4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

  4.3.1. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦЕ И 
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.3.2. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

  4.3.3. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА
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  4.3.4. РАДНА ЗОНА

 4.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

  4.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.4.2.1. Снабдевање водом

  4.4.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

  4.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

  4.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

 4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ

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

 4.7. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

  5.1.1. РАДНА ЗОНА

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

  5.1.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле

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

  5.1.1.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле

  5.1.1.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката

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

  5.1.1.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

  5.1.1.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за 
паркирање возила

  5.1.1.9. Услови заштите суседних објеката

  5.1.1.10. Архитектонско, односно естетско обликовање појединих 
елемената објеката

  5.1.1.11. Услови за обнову и реконструкцију објеката
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  5.1.1.12. Услови заштите животне средине, технички, хигијенски, заштите 
од пожара, безбедносни и други услови

 5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

  5.2.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

  5.2.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

  5.2.2.1. Водопривредна инфраструктура

  Снабдевање водом

  Одвођење отпадних и атмосферских вода

  5.2.2.2. Електроенергетска инфраструктура

  5.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

  5.2.2.4. Термоенергетска инфраструктура

  5.2.3. МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

  5.2.4. АТАРСКИ ПУТ

ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА - 
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

III УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА

Графички део садржи:

1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  
          Р=1:25000

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

3. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА    Р=1:2500

4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА      Р=1:2500

5. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН 
РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ     Р=1:2500

6. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТТ И ХИДЕОТЕХНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ        Р=1:2500

7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ       Р=1:2500

8. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ      Р=1:2500

9. ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ    Р=1:250

Члан 5.

По доношењу План се обајвљује у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а 
објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице 
органа надлежног за доношење Плана.
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План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у пет примерака у 
аналогном и шест примерака у дигиталном облику.

Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач 
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено 
лице органа који је донео План.

Потписане примерке Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског 
документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице 
органа који је донео План.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План.

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење 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 дигиталном облику чува се у Централном регистру план-
ских 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-35-105/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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САДРЖАЈ:

УВОД 

I ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 

2.1. ПОЛОЖАЈ, РЕЉЕФ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

2.1.1. ПОЛОЖАЈ 

2.1.2. РЕЉЕФ 

2.1.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.2.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

2.2.2. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

2.2.3. ОБЛАЧНОСТ И ОСУНЧАВАЊЕ 

2.2.4. ПАДАВИНЕ 

2.2.5. ВЕТРОВИ 

2.3. СЕИЗМИКА 

2.4. ПЕДОЛОГИЈА 

2.5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ, ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПОДРУЧЈА

2.5.1. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.5.2. ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

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

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА

3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ 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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

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



1052 страна - Број 31/2015        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        29. децембар 2015. године

3.3.1. АРХИТЕКТУРА

3.3.2. АРХЕОЛОГИЈА

3.3.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

2.1. РАДНА ЗОНА

2.2. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦА И КОМУНАЛНА

ИНФРАСТРУКТУРА

2.3. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

2.4. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА

2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

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

4.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

4.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

4.3.1. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦЕ И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

4.3.2. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

4.3.3. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА

4.3.4. РАДНА ЗОНА

4.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

4.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

4.4.2.1. Снабдевање водом

4.4.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

4.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
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4.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

4.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

4.6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО – 
ТЕХНОЛОШКИХ

НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

4.7. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

5.1.1. РАДНА ЗОНА

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

5.1.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле

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

5.1.1.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинскепарцеле

5.1.1.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката

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

5.1.1.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

5.1.1.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 
возила

5.1.1.9. Услови заштите суседних објеката

5.1.1.10. Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката

5.1.1.11. Услови за обнову и реконструкцију објеката

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

5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.2.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.2.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.2.2.1. Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом

Одвођење отпадних и атмосферских вода

5.2.2.2. Електроенергетска инфраструктура

5.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

5.2.2.4. Термоенергетска инфраструктура
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5.2.3. МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

5.2.4. АТАРСКИ ПУТ

6. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
- ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

III УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА

ГРАФИЧКИ ДЕО

1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Р=1:25000

2. КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ

ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА Р=1:2500

3. ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА Р=1:2500

4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р=1:2500

5. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И

НИВЕЛАЦИЈЕ Р=1:2500

6. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТТ И ХИДЕОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ         Р=1:2500

7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р=1:2500

8. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р=1:2500

9. ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ Р=1:250

ПРИЛОГ

1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЈУЖНЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ ГАЈДОБРА И СЕВЕРНЕ РАДНЕ ЗОНЕ НОВА ГАЈДОБРА 

2. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА 

3. ИЗВОДИ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ 

4. КАТАСТАРСКО – ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЈУЖНЕ РАДНЕ ЗОНЕ ГАЈДОБРА 
И СЕВЕРНЕ РАДНЕ ЗОНЕ НОВА ГАЈДОБРА

УВОД

Правни основ за доношење плана

На основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдо-
бра и северне радне зоне Нова Гајдобра („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 
23/2014) (у даљем тексту: Одлука) стручна служба ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Бачка Паланка“, приступила је изради Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне 
Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра (у даљем тексту: План).

Нацрт плана је урађен у складу са Закон о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС",бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) (у даљем 
тексту: Закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумена-
та (“Службени гласник РС”, број 31/10, 69/10 и 16/11) (у даљем тексту: Правилник), као 
и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.

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

Обављен је Рани јавни увид Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гај-
добра и северне радне зоне Нова Гајдобра у периоду од 23.02.2015. године до 09.03.2015. 
године у току кога није било достављених мишљења и сугестија за потребе израде наве-
деног плана.

Плански основ за доношење плана

Основ за израду Плана је документација вишег реда: Просторни план општине 
Бачка Паланка (“Службени лист општине Бачка Паланка”, број 20/2012) (у даљем текс-
ту: Просторни план), који је дао генерална просторна решења, правила за уређење и 
коришћење простора за изградњу објеката у атару (формирање радних зона у атару), 
правила грађења инфраструктурних коридора и објеката и критеријуме заштите животне 
средине.

I ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

За потребе израде Плана коришћен је катастарско-топографски план у размери 
Р=1:1000 и Р=1:2500 КО Нова Гајдобра и КО Гајдобра од 11.05.2015.год. број 955-73/2014 
и катастарске подлоге достављене од стране Републичког геодетског завода, Служба за 
катастар непокретности Бачка Паланка.
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2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

2.1. ПОЛОЖАЈ, РЕЉЕФ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

2.1.1. ПОЛОЖАЈ

Према Просторном плану обрађивано подручје налази се у границама грађевин-
ског подручја насеља Гајдобра, једним делом северозападно изван грађевинског под-
ручја Гајдобра, и у КО Нова Гајдобра изван грађевинског рејона насеља Нова Гајдобра 
(северо западно од насеља), у атару.

Простор у границама предложеног обухвата плана лоциран је уз државни пут II 
А реда бр. 108 (Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш - Бачка Паланка – државна 
граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)), уз десну ивицу коридора са-
обраћајнице. У складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве држав-
ни пут II реда број 119 у границама плана се налази од km 127+551 до km 127+907

2.1.2. РЕЉЕФ

У погледу рељефа, насеља Гајдобра и Нова Гајдобра, налазе се на јужнобачкој 
лесној тераси, на њеном унутрашњем делу. Самим тим, ова насеља се убраја у групу 
унутрашњих насеља лесне терасе. Простор лесне терасе никада није плављен, а прекрива 
га плодна ливадска црница. Целокупан простор се налази на лесној тераси која је наста-
ла навејавањем леса у последњем вирмском стадијуму. Овде је лес навејаван, најчешће, 
на влажну површину, што је условило мању висину терасе и тањи слој леса. У таквој 
средини лес је више збијен, а мање водопропустан. Дебљина леса, углавном, креће се од 
2-5m. Надморска висина лесне терасе креће се од 81,5-89m. Најниже делове лесне тера-
се (81,5-85m) представљају плитке удолине, које се лучно повијају од западних, преко 
северних до југоисточних делова атара Удолине које пресецају атар представљају нека-
дашња корита Дунава, односно његове меандре. Како се Дунав померао према југу, ове 
удолине су остале као напуштена корита или мртваје које су засуте вирмским лесом. Лес 
је нивелисао површину и ублажио висинске разлике на некадашњим долинским страна-
ма. Висинске разлике су ублажене и сталном обрадом овог земљишта. 

У оквиру посматраног подручја налази се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „ Товаришево – Гајдобра “: канал „Бегеј“ и канал „XII. 

2.1.3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Основну геолошку грађу подручја општине Бачка Паланка чине стене палеозојске 
и мезозојске старости као и квартарне творевине.

Неогени седименти су присутни на читавом простору општине Бачка Паланка, а 
представљају га брече, конгломерати, песковите глине, ситнозрни и прашинасти пешча-
ри као и лапори.

Квартарне творевине представљају дилувијални и алувијални седименти (шљун-
ковити и глиновити песак). На обрађиваном подручју дела радне зоне представља их лес 
и јужнобачка лесна тераса.
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2.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Анализа климатских елемената извршена је на основу података Републичког хи-
дрометеоролошког завода са Главне метеоролошке станице Римски Шанчеви са подруч-
ном мрежом климатолошких и падавинских станица, за период од 1991.-2006. године.

2.2.1. ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

Просечна вредност средњих годишњих температура ваздуха за наведени период 
износила је 11,5°C, при чему је најнижа вредност забележена у јануару (0,3°C), а најви-
ша у јулу (21,9°C). Апсолутни максимум температуре ваздуха забележен је у августу 
(39,5°C), а апсолутни минимум температуре ваздуха забележен је у јануару (-25,0°C).

2.2.2. ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 73,9%, при чему је најсувљи 
јул са 66,9%, а највлажнији децембар са 85,9%.

2.2.3. ОБЛАЧНОСТ И ОСУНЧАВАЊЕ

Средња облачност јасно показује тренд опадања од јануара до августа, да би од ав-
густа до децембра расла. Најмања средња месечна облачност забележена је у августу (34%), 
а највећа у јануару и децембру (68%). Просечна средња годишња облачност износи 52%.

Највеће осунчавање је у току лета, а најмање у зимском периоду. Просечна го-
дишња инсолација износи 2189,4 часова.

2.2.4. ПАДАВИНЕ

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

 2.2.5. ВЕТРОВИ

На територији општине Бачка Паланка ветрови се јављају из свих праваца. Најиз-
разитији је северозападни ветар који, најчешће, дува у летњем делу године. Други по 
учесталости је јигоисточни ветар – кошава, који дува у зимском делу године. Брзине 
ветрова су мале, најчешће износе 2-3m/s. Просечан број дана са јаким ветром (више од 6 
бофора), на годишњем нивоу, износи 80,7 дана.

2.3. СЕИЗМИКА

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 г. издате од стране Репу-
бличког сеизмолошког завода Србије у Београду 2014. године, простор насеља Гајдобра и 
Нова Гајдобра се налази у зони од VI-VII изражено интезитетом земљотреса у степенима 
EMC-98 скале, односно у зони од 7°MCS, за повратни период од 100 и 200 година.

2.4. ПЕДОЛОГИЈА

Цео простор има веома једноставан састав земљишта. Читав атар прекрива један 
тип земљишта – ливадска црница, која се развила на лесу као матичном супстрату. У 
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новогајдобранском атару ливадска црница је заступљена кроз један подтип – ливадска 
црница карбонатна на лесној тераси и један варијетет – ливадска црница бескарбонатна. 
Прототип - ливадска црница карбонатна на лесној тераси прекрива већину простора, док 
се варијетет - ливадска црница бескарбонатна јавља само на мањим површинама између 
насеља Гајдобра и Нова Гајдобра. Код ливадске црнице на лесној тераси процес оглеја-
вања леса још постоји, јер је ниво подземне воде у највећем делу на дубини до300cm. 
Овај подтип земљишта има веома висока производна својства, те се, углавном, користи 
као оранична површина. Углавном се простире на нешто нижем рељефу, односно у ло-
калним удубљењима, где је поред влажења из подземља одређену улогу имало и повр-
шинско влажење.

2.5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ, ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕ-
РИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.5.1. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Фреатске воде, на лесној тераси, обично су на дубини 3-5m. Током изузетно суш-
них година фреатска издан је на већој дубини, док је у периодима са веома великом ко-
личином падавина она ближа површини. За људску употребу се користе артерске воде. 
Артерске воде доброг квалитета налазе се на дубини преко 150m. Односно, како је у 
последње три деценије пијезометарски притисак артерских издани ослабио, за потре-
бе водоснабдевања људи, користе се воде субартерских бунара на дубини преко 210m. 
Највећи број становника Гајдобре и Нове Гајдобре пијаћом водом снабдева се из бунара 
дубине 300-350m, а има издашност до 10l/s.

2.5.2. ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОД-
РУЧЈА

У атару Нове Гајдобре нема сталних површинских природних водотока, мада их је 
на овим површинама у прошлости било. Вода је тада текла већ помињаним удолинама, у 
ствари некадашњим дунавским крацима. Данас су те удолине каналисане и укључене у 
систем ДТД. Вода се у постојећим удолинама појављује за време обилних падавина или 
топљења већих количина снега. 

У оквиру посматраног подручја налази се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „ Товаришево – Гајдобра “: канал „Бегеј“ и канал „XII. 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

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

Према Просторном плану обрађивано подручје налази се у границама грађевин-
ског подручја насеља Гајдобра, једним дело северозападно изван грађевинског подручја 
Гајдобра, и у КО Нова Гајдобра изван грађевинског рејона насеља Нова Гајдобра (северо 
западно од насеља), у атару и дефинисанo је као будућа радна зона.

Планом је обухваћен део радне зоне нумерисан бројем 10 у Просторном плану 
(њен северни део), део пољопривредних површина које се наслањају на планирану радну 
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зону у атару Нова Гајдобра и Гајдобра и део постојеће радне зоне која се налази у обух-
вату грађевинског подручја Гајдобра.

Посматрани простор је лоциран уз државни пут II А реда бр. 108 (Бачка Топола – 
Кула – Деспотово – Силбаш - Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични 
прелаз Бачка Паланка)), уз десну ивицу коридора саобраћајнице. У складу са Референт-
ним системом Републичке дирекције за путеве државни пут II реда број 119 у границама 
плана се налази од km 127+551 до km 127+907.

У оквиру посматраног подручја налази се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „ Товаришево – Гајдобра “: канал „Бегеј“ и канал „XII.

На предметном простору изграђене је пословно-производни комплекс у коме 
послује предузећа ДОО „Real knitting“ из Гајдобре, ул. Патријарха Павла 76.

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА

3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Простор у оквиру граница планског подручја лоциран је уз државни пут IIA реда 
број 108 (према уредби о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", број 
105/13 и 119/13)), односно, раније, државни пут II реда број 119. Дата саобраћајница има 
посебан значај у укупној мрежи саобраћајница у оба насеља.

За приступ постојећим објектима изграђене су интерне саобраћајне површине. 
Међутим, на простору радне зоне, где не постоје изграђени објекти, не постоје ни са-
обраћајне површине изграђене савременим коловозним застором. Самим тим што, на 
неизграђеним деловима радне зоне, не постоји основна саобраћајна мрежа, простор није 
опремљен потребном комуналном инфраструктуром. Тренутно се за приступ комплексу 
радне зоне користи постојећи прикључак на државни пут IIA реда број 108 (државни пут 
II реда број 119) (на стационажи km 127+635.00). Пољопривредном земљишту, у оквиру 
граница планског подручја, приступа се преко атарског пута који је прикључен на држав-
ни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) (на стационажи km 127+907.00) и 
реконструкцијом датог прикључка, оствариће се нови прилаз планираним садржајима, 
који захтевају добре везе са државном путном мрежом.

Пешачки саобраћај, као најмасовнији облик кретања, заступљен је и на обрађива-
ном простору. У границама планског подручја налази се пешачка стаза која се води југо-
источном страном Улицe патријарха Павла у насељу Гајдобра. Не постоји изграђена пе-
шачка стаза која би повезивала насеље Нова Гајдобра и радну зону. Самим тим, потребно 
је предвидети проширење мреже пешачких стаза, чиме ће се створити повољни услови 
за лакше просторно повезивање оба насеља са планираним садржајима радне зоне. Мада 
се, у насељима Гајдобра и Нова Гајдобра, бициклистички саобраћај одвија на коловозним 
тракама намењеним колском саобраћају, јер не постоје изграђене бициклистичке стазе и 
траке, други је по реду облик кретања (одмах иза пешачког) по заступљености. Управо 
из тог разлога, и у оквиру обрађиваног простора, посебну пажњу треба посветити обез-
беђивању потребног простора за одвијање овог вида саобраћаја, као и за стационирање 
бицикала, јер се очекује да ће запослени у оквиру радне зоне до својих радних места 
долазити управо овим превозним средством.
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Стационирани саобраћај је изграђен испред постојећег објекта - асфалтбетонско 
површинско паркиралиште са управном шемом паркирања.

Приликом израде саобраћајног решења потребно је посебно водити рачуна о сле-
дећем: 

 - -обезбедити лаку доступност свим садржајима комплекса радне зоне уз висок 
ниво услуге и удобности, -обезбедити долазак до радне зоне свим видовима 
превоза,

 - обезбедити довољно простора за стационирани саобраћај (путничка возила и 
бицикле), -изградњом појаса заштитног зеленила тежити смањењу неповољног 
дејства саобраћаја, заштити од прашине и гасова, буке и вибрација. 

 -

3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Предметни простор у овом тренутку је делимично опремљен инсталацијама во-
довода и канализације.

За изведене производне хале изграђена је водоводна мрежа од насељског водовода 
Гајдобре. Постојећи пословни круг има и два бушена бунара из којих се користи вода за 
хидрантску мрежу и делимично за производњу.

Отпадне воде из изведених производних хала се одводе на интерни уређај за пре-
чишћавање отпадних вода изграђене на парцели инвеститора који се преко постојећег 
отвореног канала одводи у мелиорационе канале који су у обухвату Плана.

На изграђеном делу радне зоне изведена је и атмосферска канализација која се 
одводи до постојећег отвореног канала у кругу постојећег комплекса.

За планирано подручје потребно је повећати пречник водоводне мреже и изгради-
ти канализацију отпадних вода и атмосферску канализацију.

3.2.2.1. Снабдевање водом

Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система насеља Гајдо-
бра и постојећих бунара унутар комплекса. Постојећа водоводна мрежа је изведена у ул. 
Патријарха Павла. Према подацима ЈКП „Комуналпројекта“ и ДОО „Универзал“, који су 
надлежни за водоснабдевање, изведена је водоводна мрежа и комплекс је прикључен на 
исту.

Положај постојећих инсталација водоводне мреже дат је у оквиру графичког при-
лога План електроенергетске, тт и хидротехничке инфраструктуре.

3.2.2.2. Одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је помоћу канализационе мреже 
сепаратног типа. Канализација отпадних вода је изведена у насељу Гајдобра и Нова Гај-
добра и одводе се до постојећег уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу Нова 
Гајдобра. Постојећи комплекс има изведену канализацију отпадних вода и уређај за пре-
чишћавање отпадних вода.
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Положај постојећих инсталација канализационе мреже дат је у оквиру графичког 
прилога

План електроенергетске, тт и хидротехничке инфраструктуре.

3.2.2.3. Одвођење атмосферских вода

Одвођење атмосферских вода обавља се тренутно преко изграђене атмосферске 
канализације и делимично изграђених отворених канала на предметном подручју и уну-
тар комплекса који су повезани на мелиорационе канале у обухвату Плана. Постојећи 
канали служе за прихватање и одвођење површинских и атмосферских вода са предмет-
ног подручја.

Положај постојећих инсталација атмосферске канализације дат је у оквиру гра-
фичког прилога План електроенергетске, тт и хидротехничке инфраструктуре.

3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Напајање електричном енергијом садржаја у оквиру граница планског подручја, 
обезбеђује се из постојеће изграђене електроенергетске инфраструктуре. Постојећи по-
словни објекти напајају сe преко постојеће МБТС 20/0,4 kVA 2х630 kVA "Мајевица" са 
одобреном максималном снагом од Pmax.=1,1 MW.

3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

На посматраном подручју постоји изведен ТТ подземни кабел и кабел првог реда. 
Потребно је планирати проширење.

3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

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

Гасификација насеља Гајдобра и Нова Гајдобра још увек није извршена. Самим 
тим, ни на простору који се налази у оквиру граница планског подручја не постоји из-
грађена гасоводна инфраструктура. У оквиру пословног круга постоји изведени резер-
воари ТНГ који се користе за производни процес. Потребно је планирати проширење 
термоенергетских капацитета.

3.3. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ, СПОМЕНИЦИ КУЛТУ-
РЕ И ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

3.3.1. АРХИТЕКТУРА

За потребе израде Плана тражени су подаци од Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе 14.10.2014 и обновљен је захтев 17.06.2015.

На основу достављених услова број 03-392/3-2014 од 08.07.2015 у оквиру граница 
планског подручја се не налазе објекти који завређују посебан третман и услове као спо-
меници културе.
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3.3.2. АРХЕОЛОГИЈА

На основу достављених услова број 03-392/3-2014 од 08.07.2015 у оквиру граница 
планског подручја се на основу увида у евиденције Покрајинског завода о археолошким 
локалитетима на територији Војводине и након археолошког рекогносцирања предмет-
ног простора евидентирана су два археолошка локалитета која могу бити оштећена 
земљаним и грађевинским радовима.

3.3.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

Према подацима добијеним од Покрајинског завода за заштиту природе утврђено 
је да предметна локација не припада простору под заштитом нити предвиђеном за заш-
титу.

3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО

У оквиру граница планског подручја, углавном, се налази пољопривредно 
земљиште (површине под њивским културама), осим постојећег комплекса радне зоне, 
а сама саобраћајна инфраструктура није изграђена. Самим тим, не може се говорити о 
јавним зеленим површинама. Постојећа саобраћајна инфраструктура се задржава са зе-
ленилом које је потребно ускладити и уредити у зависности од категорије саобраћајнице 
и услова управљача.

Формирањем нових саобраћајних коридора, створиће се услови за уређивање зе-
лених површина – улично зеленило.

4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

Повољне саобраћајне везе, уз изградњу планираних саобраћајница и формирање 
радних зона поред насеља, представљају основне утицајне факторе за даљи развој села и 
стварање бољих услова за задржавање што већег броја становништва у њима.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Почетна тачка границе обухвата бр. 1. представља северну тромеђу катастарских 
парцела 3552, 2603 и 2604 К.О. Гајдобра. Од тачке 1 иде у правцу југозапада и прати 
северозападну границу катастарске парцеле 2604 до тачке 2, од тачке 2 иде у правцу 
југоистока у дужини од око 200 m до тачке 3 и прати југозападну границу парцеле 2604, 
од тачке 3 иде у правцу југозапада и пресеца катастарску парцелу 3551 до међне тачке 
катастарских парцеча 17 и 986 К.О. Нова Гајдобра и наставља дуж северозападне границе 
парцеле 986 до тачке 4, од тачке 4 иде у правцу запада пратећи северну границу катас-
тарске парцеле 872 до тачке 5 која представља међну тачку катастарских парцела 872 и 
15. Од тачке 5 иде у правцу југозапада и прати западну границу катастарских парцела 
872, 24 и 25 и пресеца у правцу катастарске парцеле 870 и 875 до тачке 6, од тачке 6 иде у 
правцу истока и прати јужну границу катастарске парцеле 875 и иде до тачке 7 која пред-
ставља међну тачку између катастарских парцела 875, 873 и 32. Од тачке 7 иде у правцу 
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југоистока и пресеца катастарску парцелу 873 која представља државни пут II А реда 108 
до међне границе катастарских парцела 873 и 881 до тачке 8. Од тачке 8 иде у правцу се-
вероистока и прати источну границу катастарске парцеле 873 до тачке 9. Од тачке 9 која 
се налази на граници катастарских општина на тромеђи катастарских парцела 873, 19 КО 
Нова Гајдобра и 3616 КО Гајдобра и иде у правцу северозапада до тачке 10 која предста-
вља међну белегу 17 КО Гајдобра. Од тачке 10 иде у правцу североистока у дужини од 
око 98m до тачке 11 и прати источну границу катастарске парцеле 1494. која представља 
државни пут II А реда 108. Од тачке 11 иде у правцу северозапада и пресеца катастарску 
парцелу 1494 до тачке 12 која је међна тачка између катастарских парцела 1327/2, 1327/1 и 
1494, од тачке 12 иде у правцу северозапада и прати границу катастарске парцеле 1327/2 
до тачке 13 која представља међну тачку између катастарских парцела 1327/2, 1326 и 3552 
која представља међну белегу 81 КО Гајдобра, од тачке 13 иде у правцу северозапада и 
прати границу катастарске парцеле 1327/2, пресеца катастарску парцелу 3552 и прати 
границу катастарске парцеле 2604 до почетне тачке 1.

Пелиминарна граница обухвата Плана садржи парцеле 2604, 1327/2 и делове пар-
цела 3551, 3552 и 1494 К.О. Гајдобра и парцеле 986, 18, 872, 24 и 25 и делове парцела 870, 
875 и 873 К.О. Нова Гајдобра.

Подручје обухваћено Планом налази се у КО Гајдобра и КО Нова Гајдобра, и зау-
зима површину од cca 17,36 ha.

2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Просторним планом, осим радних зона у насељима, предвиђено је формирање 
радних зона и изван грађевинских рејона насеља, у атару, ради груписања објеката, 
односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре или радног 
процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима или су лока-
цијски везани за сировине (објекти намењени преради, финалној обради и складиштењу 
пољопривредних производа).

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

 - пословно - производни комплекс - радна зона, 

 - зона државног пута II реда - саобраћајница и комунална инфраструктура, 

 - зона мелиорационих канала, 

 - зона атарског пута. 

2.1. РАДНА ЗОНА

Површина намењена радној зони износи 14ha 67a 40m2.

На овој површини планира се изградња - проширење постојећег комплекса произ-
водног круга предузећа ДОО „Real knitting“ из Гајдобре.

Колски прилази предметном комплексу омогућен је на државни пут II A реда број 
108 са два прикључка једно постојећег и једног планираног.
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У оквиру радног комплекса могуће је организовати мирујући саобраћај. Пешачки 
и бициклистички прилаз комплексу радне зоне могуће је остварити преко планираних и 
постојећих прилаза, преко јавних површина.

Радна зона представља остале површине.

2.2. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦА И КОМУНАЛ-
НА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирана зона државног пута II реда 108 - саобраћајница и комунална инфра-
структура обухвата површину од 1ha 07a 88m2.

Зона државног пута II реда 108 - саобраћајница и комунална инфраструктура 
представља површину јавне намене.

2.3. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

Зона мелиорационих канала, у оквиру граница планског подручја, има површину 
од 1ha 30a 88m2.

Зона мелиорационог канала представља површину јавне намене.

2.4. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА

Планирана зона атарског пута обухвата површину од 29a 58m2. Зона атарског пута 
представља површину јавне намене.

2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

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

Катастрске 
парцеле у 
обухвату 

Плана

Катстарска
општина Начин коришћења Површина

(m2)

2604 КО Гајдобра Пољопривредно земљиште -
њива 1. класе 27851

1327/2 КО Гајдобра
Земљиште у грађевинском подручју -
Део радне зоне - радни комплекс ДОО
“Real knitting”

12619

део 3551 КО Гајдобра Остало земљиште - атарски пут 417
део 3552 КО Гајдобра Остало земљиште - атарски пут 407

део 1494 КО Гајдобра Земљиште у грађевинском подручју -
Део државног пута II A реда 1804

986 КО Нова Гајдобра
Грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја -
Део радне зоне - радни комплекс ДОО
“Real knitting”

37812
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18 КО Нова Гајдобра
Грађевинско земљиште изван
грађевинског подручја -
Трстик-мочвара 1. класе

14203

872 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
Мелиорациони канал 8156

24 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
њива 5. класе 27102

25 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
њива 5. класе 27102

део 870 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
Атарски пут 2325

део 875 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
Мелиорациони канал 4953

део 873 КО Нова Гајдобра Пољопривредно земљиште -
Део државног пута II A реда 8844

Укупна површина у оквиру границапланског подручја 173595

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

НАМЕНА ПОВРШИНА ПОВРШИНА
ha %

Зона државног пута II реда -саобраћајница и комунална 
инфраструктура 1,08 6,22

Зона мелиорационих канала 1,31 7,55
Зона атарског пута 0,30 1,73
Укупна површина јавне намене 2,69 15,50
Радна зона 14,67 84,50
Укупне остале површине 14,67 84,50
Укупна површина у оквиру граница планског подручја 17,36 100

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

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

За површине јавне намене одређује се земљиште које је намењено формирању ко-
ридора за атарски пут и мелиорационом каналу.

Такође, у границама плана, налазе се и делови катастарских парцела број 873 и 
1494 (државни пут II реда) и 875 и 872 (мелиорациони канал Бегеј и канал XII), који чине 
површине јавне намене.

Коридор државног пута II реда задржава се у утврђеној ширини. Ширина самог 
мелиорационог канала Бегеј се не мења, с тим да се формира радно-инсепкциона стаза 
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поред канала у ширини од cca 10,0m од ивице канала. Радно-инспекциона стаза предста-
вља површину јавне намене у склопу канала.

Остале површине чини простор намењен изградњи и проширењу постојећег ком-
плекса радне зоне, у складу са урбанистичким параметрима утврђеним Просторним пла-
ном за радне зоне које се формирају изван грађевинског рејона насеља, у атару.

Површине јавне намене обухватају простор укупне површине 02ha 68a 34m2, док 
остале површине обухватају простор укупне површине 14ha 67a 40m2.

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕ-
ВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ 
ПОДЛОЗИ

Разграничење површина јавне намене од осталих површина извршено је утврђи-
вањем граница јавних површина, којe одређују регулационе линије.

Регулациона линија утврђује и границе грађевинских блокова, чија намена је 
утврђена Планом, а у складу са поставкама Просторног плана.

Регулациона ширина утврђена је у складу са функционалним рангом саобраћајни-
ца и потребама за смештаја планиране саобраћајне и комуналне инфраструктурне мреже 
у коридору улице, као и у складу са наменом простора.

У односу на регулационе линије, планиране су грађевинске линије. За постојеће 
објекте који се задржавају, у случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевин-
ске линије. За планиране објекте утврђена је грађевинска линија у складу са планираном 
изградњом објеката на Плану намене површина, план саобраћајница и план регулације и 
нивелације.

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

4.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Површине јавне намене у границама плана чине новоформиране парцеле:

 - А (мелиорациони канал), 

 - Б (атарски пут), 

 - В (улични коридор- државни пут II реда), 

 - 006 (мелиорациони канал), 

Након усвајања и спровођења Плана, ове површине ће бити одређене за површине 
јавне намене.
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Поред наведених новоформираних парцела, у границама плана, налазе се и де-
лови катастарских парцела број 873 (државни пут II реда) и 875 (мелиорациони канал 
Бегеј), који чине површине јавне намене.

Начин формирања парцела површина јавне намене дат је у тексту који следи.

– Предлог плана

План регулације, парцелације и препарцелације

Регулационе линије утврђене Планом обележене су и дефинисане преломним та-
чкама, тако да се на основу њега може спровести парцелација и препарцелација у циљу 
одређивања површина јавне намене.

Грађевинску парцелу А чине делови катастарских парцела број: 24 и 25.

Грађевинску парцелу Б чине делови катастарских парцела број: 25 и 870.

Грађевинску парцелу В чине делови катастарских парцела број: 1327/2 и 1494.

Грађевинску парцелу 006 чини део катастарске парцеле број: 872. 

План парцелације

Повезивањем, на овај начин дефинисаних, преломних тачака потребно је извр-
шити парцелацију постојећих катастарских парцела. Делови датих катастарских парце-
ла, који се налазе у оквиру граница планског подручја, ће чинити јавно грађевинско 
земљиште.

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

 - 001 – представља део катастарске парцеле број 25, који се добија повезивањем 
преломних тачака 42, 43, 44, 45, 46, 48 и 49

 - 002 – представља део катастарске парцеле број 25, који се добија повезивањем 
преломних тачака 39, 40, 41, 42 и 43.

 - 003 – представља део катастарске парцеле број 24, који се добија повезивањем 
преломних тачака 37, 38, 39 и 40.

 - 004 – представља део катастарске парцеле број 872, који се добија повезивањем 
преломних тачака 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.

 - 005 – представља део катастарске парцеле број 872, који се добија повезивањем 
преломних тачака 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30.

 - 006 – представља део катастарске парцеле број 872, који се добија повезивањем 
преломних тачака 23, 24, 25, 50, 51, 47, 48 и 49.

 - 007 – представља део катастарске парцеле број 3551, који се добија повези-
вањем преломних тачака 11, 12, 13, 14 и 15.

 - 008 – представља део катастарске парцеле број 3552, који се добија повези-
вањем преломних тачака 12, 13, 21 и 22.

 - 009 – представља део катастарске парцеле број 1327/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
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 - 010 – представља део катастарске парцеле број 24, који се добија повезивањем 
преломних тачака 38, 29, 28, 25, 50 и 40.

 - 011 – представља део катастарске парцеле број 25, који се добија повезивањем 
преломних тачака 40, 50, 49, 46 и 43.

 - 012 – представља део катастарске парцеле број 1327/2, који се добија повези-
вањем преломних тачака 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 12, 11 и 10.

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

План препарцелације

У поступку препарцелације, од постојећих катастарских парцела и новоформира-
них парцела насталих у поступку парцелације формирају се нове парцеле А и Б, а у свему 
према графичком прилогу План препарцелације.

Грађевинска парцела А настаје укидањем граница између следећих парцела: 002 
и 003.

Грађевинска парцела Б настаје укидањем граница између следећих парцела: 870 
и 001. Грађевинска парцела В настаје укидањем граница између следећих парцела: 1494 
и 009. У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела у гра-
фичком прилогу План препарцелације, важи графички прилог.

4.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

Остале површине чине парцеле и делови парцела, у оквиру граница планског под-
ручја, који настају у поступку парцелације, а касније у поступку препарцелације нису 
утопљени у парцеле намењене површинама јавне намене. Површине остале намене у 
границама плана чине новоформиране парцеле Д и Г.

Грађевинска парцела Д настаје укидањем граница између следећих парцела: 986, 
18, 011, 010 и 005.

Грађевинска парцела Г настаје укидањем граница између следећих парцела: 2604, 
007, 008 и 012.

4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију ос-
новних елемената попречног профила које чине коловозне траке за колски, бициклистич-
ки и пешачки саобраћај, површине за паркирање и колски улази.

У оквиру графичког прилога План намене површина, план саобраћајница и план 
регулације и нивелације дат је положај саобраћајница у уличном коридору одређен теме-
нима осовина саобраћајница, као и коте нивелете саобраћајница.

Ток нивелете је прилагођен условима на терену и комуналним инсталацијама, при 
чему се водило рачуна да се, уклапањем нивелете у задата ограничења, не прекораче гра-
нични нивелациони параметри. Такође, у нивелационом решавању усклађени су и интер-
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ни односи укрсних саобраћајница, односно обезбеђени су нормални услови повезивања 
подужног нагиба једне са попречним нагибом друге укрсне саобраћајнице и обрнуто.

4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

4.3.1. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦЕ И КОМУНАЛ-
НА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја налази се деоница државног пута IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) и три атарска пута.

Постојећи државни пут се задржава и у склопу њега се поставља и остала кому-
нална инфраструктура. Два атарска пута у КО Гајдобра се делимично укидају и при-
пајају се радној зони, а атарски пут у КО Нова Гајдобра се реконструише и задржава. 
Преко постојећег прикључка атарског пута 

Основне елементе попречног профила чине коловозне траке (за колски саобраћај) 
са острвима за каналисање саобраћајних струја, пешачко-бициклистичка стаза, пешач-
ка стаза, постојећи и планирани прикључци на државни пут II реда, паркинг простор и 
улично зеленило.

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

4.3.2. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА

У оквиру граница планског подручја налази се део мелиорационог канала Бегеј и 
мелиорациони канал „XII“ који се налазе у систему за одводњавање „Товаришево - Гај-
добра“.

Ради боље организације простора планирано је делимично измештање канала 
„XII“. Планирано измештање иде западом страном катастарских парцела 24 и 25 односно 
преко новоформиране парцеле А. Тако измештен канал „XII“ омогућиће нормално функ-
ционисање водних објеката. Планирана каналска мрежа иде од уређаја за пречишћавање 
отпадних вода унутар радног комплекса, преко измештеног канала до постојећег канала 
„Бегеј“. Тако да ће западна страна бити оивичена каналском мрежом. Део мелиорационог 
канала уз државни пут II реда се задржава, само се на делу планираног прикључак атар-
ског пута на државни пут IIA (на стационажи km 127+907.00) планира зацевљење канала 
у дужини од 30,0m.

Овим каналима ће се гравитационо евакуисати све воде које се јављају у оквиру 
граница планског подручја. Планирану измештену трасу канала уклопити у постојећи 
терен тако да у потпуности и трајно замени функције постојеће трасе мелиорационог 
канала и да се не поремети постојећи режим одвођења мелиорационих вода на сливу.

Границе и намене земљишта на које право коришћења или право својине имају 
ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и ВП „Дунав“ а.д. Бачка Паланка мењају се уз посебну 
сагласност ЈВП „ Вода Војводине“ Нови Сад.
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4.3.3. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА

Постојећи атарски пут у КО Нова Гајдобра на катастарској парцели 870 се задржава 
и проширује. Планирана зона атарског пута има основну функцију приступа пољопри-
вредном земљишту. Постојећи прикључак атарског пута на државни пут II реда се рекон-
струише тако што ће се формирати и планирани прикључак радне зоне. Планирана зона 
атарског пута представља и део радн-инспекционе стазе за канала Бегеј. Зона атарског 
пута обухвата атарски пут и део банкине уз радну зону.

4.3.4. РАДНА ЗОНА

Планиране остале површине су предвиђене за радну зону. Постојећа радна зона и 
комплекс предузећа ДОО „Real knitting“ из Гајдобре тренутно се налази не 35% плани-
ране површине за радну зону. Планирано је проширење радног комплекса формирањем 
два грађевинске парцеле по једна парцела у свакој катастарској општини. Планирана по-
вршина превиђена за радну зону представља потенцијално проширење комплекса ДОО 
„Real knitting“ из Гајдобре.

4.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРА-
СТРУКТУРЕ

4.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја налази се деоница државног пута IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119).

За приступ комплексу радне зоне користиће се постојећи прикључак на државни 
пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) (на стационажи km 127+635.00), као 
и прикључак атарског пута на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 
119) (на стационажи km 127+907.00) који ће се, након реконструкције, користити као нови 
прилаз планираним садржајима унутар комплекса радне зоне.

Деоница државног пута IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119)

Ширина попречног профила државног пута IIA реда број 108 (државни пут II 
реда број 119) (регулациона ширина) одређена је у зависности од функционалног ранга 
саобраћајнице и потребног простора за постављање комуналне инфраструктурне мре-
же. Планом хоризонталне регулације предметне саобраћајнице дефинисани су услови 
за диспозицију саобраћајних површина у профилу улице, а у односу на регулациону 
линију. Регулациона ширина предметне саобраћајнице у потпуности се задржава. Ре-
гулациона ширина је променљива и креће се од 19,45 – 45,64m. Траке за континуалну 
вожњу су ширине 3,5m. Поред коловозних трака за колски саобраћај, ова улица садржи 
и: пешачку стазу и пешачко – бициклистичку стазу са југоисточне стране саобраћајнице 
ширине 2,0m. Подужно вођење пешака и бициклиста, унутар регулационе ширине са-
обраћајнице, обезбеђено је уз одговарајућу заштиту и одвајање од проточних коловоза 
за моторни саобраћај. Аутобуска стајалишта су предвиђена у зони постојећег прикључка 
комплекса радне зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119).
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На месту постојећег прикључка комплекса радне зоне на државни пут IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) предвиђено је на главном правцу рашчлањавање 
и каналисање саобраћајних струја за лева скретања и обезбеђивање континуитета ди-
ректних токова (право).

Ширина постојећег прикључка комплекса радне зоне на државни пут IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) износи 9,5m.

Ширина планираног прикључка комплекса радне зоне на државни пут IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) износи 7,0m.

У широј зони оба прикључка комплекса радне зоне на државни пут IIA реда број 
108 (државни пут II реда број 119) посебна пажња мора се посветити осветљењу, односно 
распореду стубова за осветљење. Такође, потребно је предвидети саобраћајну сигнали-
зацију у хоризонталној и вертикалној равни.

Ток нивелете прилагођен је условима на терену, при чему се водило рачуна да се, 
уклапањем нивелете у задата ограничења, не прекораче гранични нивелациони параметри.

Постојећи паркинг простор изграђен делом на катастарској парцели намењеној 
радној зони, а делом на катастарској парцели намењеној деоници државног пута IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) се задржава, али се, из разлога проширења држав-
ног пута, у зони постојећег прикључка радне зоне, предвиђа укидање дела паркинг места 
намењених путничким аутомобилима и претварање датог простора у простор намењен 
паркирању бицикала.

Положај саобраћајнице у уличном коридору одређен је теменима осовине са-
обраћајнице, у свему према графичком прилогу План намене површина, план саобраћај-
ница и план регулације и нивелације.

Саобраћајне површине унутар комплекса радне зоне

Унутар комплекса радне зоне постоје изграђене интерне саобраћајне површине 
намењене приступу до постојећих објеката. Планирано је проширење постојећих и из-
градња нових саобраћајних површина тако да представљају једну функционалну целину.

Нивелационим решењем тежило се да нивелета новог коловоза прати постојећу 
нивелету терена, а узимајући у обзир висину пода приземља објеката, са неопходним 
интервенцијама на довођењу у правилан и потребан геометријски смисао.

У непосредној близини пословно – управне зграде и испред ресторана планирана 
је изградња паркинг простора. За уређење датих паркиралишта предвиђена је примена 
управне шеме паркирања. Предвиђено је формирање укупно 15 паркинг места за пут-
ничка возила. Примењена је управна шема паркирања. Димензије једног паркинг места 
износе 2,5x5,5m. Циљ је да се рационално искористи расположива површина и парки-
ралиште оплемени елементима пејзажне архитектуре. При пројектовању паркиралишта 
неопходно је обезбедити и просторе за стубове за осветљење. У оквиру предметног прос-
тора за паркирање неопходно је обезбедити потребан број паркинг места резервисаних 
за хендикепиране особе (обично 1 паркинг место на 15 – 20 паркинг места); она се изводе 
са већом ширином (3,5m) како би се обезбедио неопходан простор за излазак и улазак у 
возило особа са умањеним могућностима кретања. Зависно од локације паркинг просто-
ра одлучити се за одговарајући тип коловозне конструкције паркинга (асфалтбетонска 
коловозна конструкција, поплочавање префабрикованим бетонским елементима, приме-
на елемената бетон – трава).
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Атарски пут

За потребе уређења атарских путева у КО Гајдобра и КО Нова Гајдобра потребно 
је урадити Елаборат уређења атарских путева.

Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са 
тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, 
односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5,0m и у дужини од најмање 40,0m 
за државни пут I реда, 20,0m за државни пут II реда и 10,0m за општински пут, рачу-
најући од ивице коловоза јавног пута.

4.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Хидротехничке инсталације које се планирају у оквиру граница планског под-
ручја су следеће:

 - водоводна мрежа, 

 - канализација отпадних вода, 

 - атмосферска канализација са делом зацевљења отвореног канала. 

Висински, све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и то: кана-
лизација отпадних вода обавезно испод водовода и атмосферске канализације.

Предвиђен је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за сакупљање ат-
мосферских вода, санитарно-фекалних и технолошких отпадних вода. Евакуација от-
падних вода, вршиће се помоћу система цевасте канализације.

За прихватање сувишних атмосферских вода, планира се изградња комбинованих 
система канализације којом ће се контролисано прихватати све атмосферске воде.

Оваквим решењем, које укључује одговарајуће пречишћавање атмосферских и от-
падних вода, биће очувани и заштићени водни и остали природни ресурси.

4.4.2.1. Снабдевање водом

Снабдевања водом за пиће предвиђено је са постојећег прикључка комплекса на 
насељску водоводну мрежу. Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање 
свих објеката и корисника простора потребним количинама квалитетне воде за пиће. 
Планирана је доградња водоводне мреже дуж државног пута II реда са западне стране 
повезивањем на постојећу мрежу која иде до улаза у пословни круг.

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

Предложена водоводна мрежа омогућиће несметано снабдевање водом свих пред-
виђених садржаја. Прикључење на водоводну мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа.
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4.4.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода планирано је преко постојећих прикљу-
чака пословног комплекса на канализациону мрежу отпадних вода која је изведена до 
улаза у круг. Планирана је доградња канализације отпадних вода од изведене мреже па 
западном страном дуж државног пута II реда.

Канализација атмосферских вода изведена је само уз државни пут II реда на делу 
изведеног паркинг простора и путем отвореног земљаног канала унутар обухвата плана. 
Планирана је изградња атмосферске канализације са обе стране државног пута II реда са 
изградњом и путних јарака.

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

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

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

Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:

 - заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система, 

 - заштите канализациони систем и објекте на њему, 

 - заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају, 

 - обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало 
или никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних 
вода, а које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента. 

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реципијен-
та. Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у реципијент након адекватног 
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након трети-
рања на одговарајућем уређају. Атмосферска канализација ће се конципирати за меро-
давне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша,...), а етапно 
реализовати тако да се рационално уклапа у будуће решење.

Предлаже се изградња гравитационог система канализације отпадних вода, одго-
варајућег пречника цеви дуж западне стране државног пута II реда од постојеће канали-
зације до новоформираног саобраћајног прикључка.

Предлаже се изградња атмосферске канализације са обе стране државног пута II 
реда у виду путних јарака или зацевљења

Постојећи отворени канал „XII“ дуж државног пута II реда се задржава и уређује. 
Планирано је зацевљење на делу новоформираног прикључка и део где се уређена во-
дена површина унутар комплекса повезује са постојећим каналом „XII“. На предметном 
зацевљењу није дозвољена никаква изградња и мора бити обезбеђен приступ надлежном 
комуналном предузећу. Предложена канализација заједно са постојећом омогућиће нес-
метано одвођење отпадних и атмосферских вода са предметног простора. Прикључење 
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на канализациону мрежу извести према условима надлежног комуналног и водопривред-
ног предузећа.

4.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја налази се надземни 20kV вод који долази из 
радне зоне Нове Гајдобре који ће се каблирати и биће постављен у појасу пута са јужне 
стране. Исти ће се користити за напајање индустријског дела који је у обухвату плана. 
Постојећи нисконапонски вод се користи за напајање потрошача за индивидуално стано-
вање који се налазе ван обухвата планског подручја.

4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

4.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На простору који се налази у оквиру граница планског подручја не постоји из-
грађена гасоводна инфраструктура.

4.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

На површинама јавне намене биће уређене зелене површине у оквиру уличних 
коридора, односно чиниће их травни покривач и партерно зеленило.

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

4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њихо-
вог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузави-
сности и природне равнотеже у целини.

Заштита ваздуха

Као мера заштите, око предметног дела радне зоне и унутар њега, неопходно је 
формирати заштитне појасеве, као баријере у промету аерозагађивача у односу на окол-
не садржаје.

Заштита вода

Заштита вода, подразумева скуп мера и активности којима се квалитет површин-
ских и подземних вода штити и унапређује, укључујући и од утицаја прекограничног 
загађења, ради:

1. очувања живота и здравља људи; 
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2. смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода; 

3. обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене; 

4. заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета 
животне средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне сре-
дине и циљеви животне средине. 

Приликом пројектовања и експлоатације сопствених водозахвата, обавезно пред-
видети техничко решење којим се неће негативно утицати на квалитет подземних вода. 

Уколико квалитет отпадних вода из процеса производње не задовољава норме 
Правилника о канализацији, корисник је у обавези да отпадне воде пре упуштања пре-
чисти до прописаног квалитета на интерном уређају за пречишћавање. 

У циљу заштите вода и водних ресуса, забрањује се упуштање било каквих вода 
у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са под-
земним водама. Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако 
запаљивих течности треба пројектовати према важећим правилницима које обрађују ове 
услове, а нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и по-
вршинских вода.

Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, одређују се гра-
ничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих супстанци, и то 
за:

1. технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију; 

2. технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент; 

3. воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације у 
реципијент; 

4. отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме. 

Граничне вредности емисије загађујућих супстанци у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање одређени су на основу Уредбе („Сл. 
Гласник РС“, бр 50/2012)

У циљу заштите квалитета воде, утврђене су забране и обавезе загађивача:

1. уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које садрже хазардне 
и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије које 
могу довести до погоршања тренутног стања; 

2. испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном 
водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског 
статуса стајаће воде; 

3. испуштање прекомерно термички загађене воде; 

4. испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстан-
це: - изнад прописаних вредности, - које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације, - које могу оштетити канализациони 
систем и постројење за пречишћавање вода, - које могу негативно утицати на 
здравље лица која одржавају канализациони систем; 

5. коришћење напуштених бунара као септичких јама; 
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6. остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера, 
као и на другом земљишту, материјала који могу загадити воде; 

7. прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном 
земљишту. 

У циљу заштите квалитета вода, обавезно се мора извршити пречишћавање от-
падних вода. 

У отворене природне или регулисане водотоке могу се изузетно, испуштати и от-
падне воде из интерних уређаја за пречишћавање унутрашње канализације само ако су 
пречишћене до степена прописаног за категорију водотока у који се испушта. Обавезно 
је мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода. 

За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког за-
гађивача као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да упуш-
тена вода задовољава II класу квалитета воде. 

Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде могу се упушта-
ти у реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољи следећи квалитет воде: 

        - БПК5 ср. дневни до 25mg/l,
- ХПК до 125mg/l,
- суспендоване материје до 35mg/l,
- укупан N до 15mg/l,
- укупан P до 2mg/l,
- масти и уља (етарски екстракт) до 0,1mg/l,

 - штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у 
водама („Службени гласник СРС“, број 31/82, 46/91). 

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

Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих 
течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове, а 
нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских 
вода.

Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечис-
тоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти.

Заштита земљишта

Адекватним водоснабдевањем и одвођењем отпадних вода (фекалних, индус-
тријских и атмосферских) и њиховим пречишћавањем до прописаног квалитета, који 
захтева реципијент, обезбедиће се и заштита тла од потенцијалне деградације.
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Око инфраструктурних система неопходно је формирати заштитне коридоре у 
контексту заштите околине и становништва од потенцијалних негативних утицаја.

Заштита животне средине

Покрајински завод за заштиту природе утврђује услове заштите природе за прос-
тор у оквиру граница планског подручја, а који подразумевају:

1. Проценат уређених зелених површина унутар радних комплекса треба да из-
носи најмање 30% укупне површине, у складу са Просторним планом Општи-
не Бачка Паланка („Сл.лист Општине Бачка Паланка“ бр. 10/2010) и сагласно 
потребама заштите биодиверзитета ван заштићених подручја. 

• Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања кавалитета ваз-
духа, земљишта, површинских и подземних вода, неопходно је очување/по-
дизање заштитног зеленила: 

 - На граничном делу планираних радних површина и саобраћајница које 
окружујупредметни простор, 

 - Ободним делом комплекса према околним површинама, 

 - Унутар простора обухваћеним Планом. 

2. За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће: 

 - Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу раз-
новрсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације; 

 - У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су нај-
више прилагођене локалним педолошким и климатским условима; 

 - У случају недовољне разноврсности садног материјала у периоду форми-
рања заштитног зеленила, допуњавање редова другим врстама вршити то-
ком наредних година; 

 - Изоловањем функције саобраћаја приликом формирања заштитног зелени-
ла дуж границе предметног простора према саобраћајници (државни пут 
IIА реда број 108) избегавати садњу врста са јестивим плодовима које би 
привукле животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе рав-
номерном покрити високим лишћарима; 

 - На граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте 
дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита 
пољопривредних култура или воћака. То су врсте Berberis sp., Cotoneaster 
sp., Pyracantha sp., Sorbus so., Acer negundo и сл.. 

3. Није дозвољено упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпад-
них вода у крајње реципијенте. Нови објекти не смеју бити изграђени уколико 
не постоји могућност прикључења на канализациони систем или не обезбеђују 
индивидуално пречишћавање отпадних вода. Квалитет пречишћеног ефлуен-
та (индустријских отпадних вода) мора задовољавати прописане критеријуме 
за упуштање у канализациони систем насеља, односно крајни реципијент. 

4. Третман ефлуента индивидуалним путем вршити у складу са захтевима Уред-
бе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима 
за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11). Зауљене атмосферске от-
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падне воде треба да буду адекватно прикупљене и пречишћене (коришћењем 
таложника и сепаратора уља и масти). 

5. Уколико се на предметном простору планира складиштење горива, обезбедити 
потпуну изолацију резервоара од околног земљишта постављањем двоструког 
плашта. Укопано складиште са улогом хидроизолационог плашта израдити у 
складу са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за хидро-
изолационе материјале („Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2006). Правна лица и предузет-
ници који се баве складиштењем, дистрибуцијом и стављањем у промет нафте 
и нафтних деривата дужни су да примењују техничке мере у циљу смањења 
емисије испарљивих органских једињења у складу са Чланом 44. Закона о заш-
тити ваздуха („Сл. Гласник РС“ бр. 36/09). Контролу емисије испарљивих ор-
ганских једињења из инсталација за складиштење и дистрибуцију нафтних де-
ривата вршити у складу са чланом 43. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник 
РС“ бр. 36/09). 

6. Обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних процеса радних 
комплекса, сагласно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
матрија у ваздух („Сл. гласник РС“ бр. 71/2010 и 6/2011). 

7. Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити природе 
који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе геолошка 
или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природ-
ну вредност, иста пријави надлежном Министарству, као и да преузме све мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе. 

Мере заштите и унапређења врсте, њихових популација, природних станишта и 
екосистема спроводе се очувањем биодиверзитета у њиховом непосредном и ширем ок-
ружењу.

Очување биодиверзитета урбаних и руралних површина заснива се на стварању и 
одржавању зелених површина.

Очување биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар агроекосистема и 
других неаутономних и полуаутономних екосистема спроводи се првенствено очувањем 
и заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, група стабала, бара 
и ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном 
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом.

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ“ Међународ-
ни уговори, бр 11/2001) дужни смо да спречавамо ширење или по потреби предузмемо 
мере за уништавање инвазивних врста. Њихово спонтано ширење не само да угрожава 
природну вегетацију, него и знатно повећава трошкове одржавања зелених површина. 
Потребно је регулисање или управљање биолошким ресурсима важним за очување био-
лошке разноврсности, у оквиру или ван заштићених подручја, а у циљу њиховог очувања 
и одрживог  коришћења.  На  нашим  подручјима  се  сматрају  инвазивним  следеће  врсте:  
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha 
fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен(Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда(Lycium halimifolium), пето-
лисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза(Prunus serotine), јапанска фалопа 
(Reynouria syn. Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia)
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За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/2009), Законом о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/2009), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 114/2008).

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

Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолош-
ких несрећа ратних дејстава, од утицаја на уређење и изградњу простора у обухвату 
Плана подразумевају придржавање одредби: 

 - Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/2015), 

 - Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожа-
ра („Службени лист СФРЈ“, број 30/91), 

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређе-
не платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени листи СРЈ“, број 8/95), 

 - Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског на-
пона („Службени лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88 и „Службени лист СРЈ“, број 
28/95), 

 - Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96), 

 - Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90), 

 - Закон о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/2007, 88/2009, 88/2009-дру-
ги закон, 104/2009 и 10/2015), 

других важећих прописа и норматива везаних за ове области. 

Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који 
регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на 
овом простору. Саобраћајним решењем се обезбеђује приступ ватрогасним возилима до 
сваког објеката/комплекса. Такође, предвиђа се изградња уличне хидрантске мреже, као 
и уређење црпилишта воде за потребе гашења пожара.

Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког заво-
да Србије у Београду 1987. године, простор насеља Нова Гајдобра се налази у зони од 
7°MCS, за повратни период од 100 и 200 година. Мере заштите подразумевају строгу 
примену прописа о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким под-
ручјима код изградње нових објеката, односно реконструкције постојећих.
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Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, које су планиране у виду 
ветрозаштитних појасева одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале и као заштита 
пољопривредног земљишта.

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

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

4.7. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На предметној локацији није утврђено постојање заштићених нити предложених 
за заштиту природних добара.

Евидентирана непокретна културна добра не предметној локацији не постоје.

На простору обухваћеном Планом, Покрајински завод за заштиту споменика кул-
туре обавио је археолошко рекогносцирање терена тако да постоји два локалитета еви-
дентирани као археолошки локалитети.

Утврђени су следећи услови:

 - Уколико се буду изводили било какви земљани и грађевински радови на прос-
тору регистрованих археолошких локалитета, неопходно је пре почетка ових 
радова тражити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посеб-
не услове и мере заштите за све планиране радове, да би Покрајински завод 
спровео потребне мере заштите археолошких локалитета 

 - У случају да се приликом земљаних ископа и радова открију до сада нере-
гистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обаве-
зи да заустави радове и предузме мере заштите према посебним условима које 
ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и омогући струч-
ној служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини 
са откривеним непокретним и покретним културним добрима, 

 - Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, истражи-
вање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара која уживају претход-
ну заштиту у случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на 
површинама где се открију археолошки локалитети и добра под претходном 
заштитом. 

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

5.1.1. РАДНА ЗОНА
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5.1.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити, односно врста и намена 
објеката чија је изградња забрањена

Планирана радна зона предвиђена је за проширење пословног комплекса постојеће 
фирме ДОО „Real knitting“ која се бави производњом плетених и кукичаних чарапа. Пла-
ном је предвиђена изградња планираних капацитета у склопу радне зоне које је могуће 
мењати, али тако да се поштују сви урбанистички параметри дефинисани Планом. Пла-
ном је предвиђено да се формирају у коначној верзије две грађевинске парцеле предвиђе-
не за радну зону.

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, 
производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-произ-
водни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или послов-
но-производно-складишни објекат.

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у оквиру пар-
целе), у зависности од техничко-технолошког процеса производње и уз задовољавање 
прописаних услова противпожарне заштите.

Формирањем радне зоне изван грађевинског рејона насеља, у атару омогућиће 
се груписање објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфра-
структуре или радног процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине у 
насељима или су локацијски везани за сировине (објекти намењени преради, финалној 
обради и складиштењу пољопривредних производа). Избор делатности може бити из 
области секундарних и терцијарних делатности као и различити облици производног 
занатства који су везани за прераду текстила, коже и пластичних маса.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/2009), Законом о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/2009), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 114/2008).

5.1.1.2. Услови за формирање грађевинске парцеле

Према датом предлогу парцелације минимална површина новоформираних грађе-
винских парцела износи 12000m2, док се максимална површина не условљава. На тај на-
чин формиране су грађевинске парцеле чија је површина довољна да прими све садржаје 
који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обез-
беђивање дозвољеног индекса заузетости и индекса изграђености грађевинске парцеле.

Новоформиране грађевинске парцеле имају минималну ширину 95,0m. Макси-
мална ширина није прописана, јер зависи од потреба корисника, што ће можда захтевати 
другачију парцелацију и препарцелацију.

5.1.1.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађе-
винске парцеле
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У односу на регулационе линије, планиране су грађевинске линије. За постојеће 
објекте који се задржавају, у случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевин-
ске линије. За планиране објекте утврђена је грађевинска линија и то на удаљености од 
0,0m од регулационе линије и у зависности од објекта. 

У спратним деловима могући су конзолни испусти ван утврђене грађевинске ли-
није. Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6m и то на делу 
објекта вишем од 3,0m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађе-
винску линију. 

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

 - транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 
2,0m на целој ширини објеката са висином изнад 3,0m, 

 - платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом – 1,0m на ви-
сини изнад 3,0m, 

 - конзолне рекламе – 1,2m на висини изнад 3,0m. 

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно 
западној страни. Самим тим, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне, 
односно јужне стране је на 5,0m. Изузетно, дозвољена је удаљеност мин. 1,0m под ус-
ловом да су задовољени услови противпожарне заштите, односно да међусобни размак 
објеката на две суседне парцеле износи најмање половину висине вишег објекта, односно 
мин. 4,0m.

Грађевинска линија од границе парцеле на северној, односно западној страни је 
на 10,0m. Изузетно, дозвољена је удаљеност мин. 5,0m ако је на грађевинској парцели 
омогућен кружни ток саобраћаја.

Планиране радне комплексе тако организовати да се репрезентативни објекти ло-
цирају до улице, док се производни и помоћни објекти лоцирају у дубину радног ком-
плекса.

5.1.1.4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске 
парцеле

Индекс заузетости парцеле је макс. 70% (рачунајући све објекте високоградње 
и платое са саобраћајницама и паркинг просторима), а индекс изграђености парцеле је 
макс. 2,1. Заступљеност зелених површина у оквиру комплекса треба да износи мин. 
30%.

5.1.1.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Кота приземља објекта одређена је у односу на коту нивелете јавног или приступ-
ног пута. Кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте тротоара. Такође, 
кота приземља може бити максимално 0,2m виша од коте тротоара.

Дозвољена спратност објекта је: за производне према захтевима технолошког про-
цеса; за пословне максимално П+1 (приземље+један спрат); за складишне П (приземље), 
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за економске П (приземље). Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

5.1.1.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и објеката од гра-
ница парцела

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу (у оквиру пар-
целе), у зависности од техничко-технолошког процеса производње и уз задовољавање 
прописаних услова противпожарне заштите.

Међусобна удаљеност слободностојећих објеката износи најмање половину виси-
не вишег објекта. Ова удаљеност не може бити мања од 4,0m. Између објеката предвиде-
ти изградњу противпожарних путева.

5.1.1.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Уз главне објекте на грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћних обје-
ката: оставе (максималне спратности П (приземље)), типске трансформаторске станице, 
ограде, бунари, клима коморе, ...

Грађевинске парцеле у оквиру радне зоне могу се ограђивати транспарентном или 
комбинованом оградом висине макс. 2,2m (рачунајући од коте тротоара). Ограде се по-
стављају на међну или регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду 
на грађевинској парцели која се ограђује. На делу према атарском путу ограду радног 
комплекса поставити на 5,0m од регулационе линије. На делу где се радни комплекс 
граничи са пољопривредним земљиштем ограду поставити на 1,0m од међне или регу-
лационе линије. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе 
линије. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске пар-
целе уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је 
обезбеђено несметано одвијање саобраћаја унутар радног комплекса.

5.1.1.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за парки-
рање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру радне зоне мора се обезбедити колски и 
пешачки прилаз.

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

 - најмања ширина коловоза: 

• за једносмерно кретање возила је 3,5m, 

• за двосмерно кретање возила је 6,0m, 

 - унутрашњи радијус кривине који остављају точкови возила је 7,0m, а споља-
шњи радијус кривине је 10,5m, 
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 - успон (рампа) нагиба мањег од 12% - ако се коловоз не леди, а ако се коловоз 
леди мањег од 6%. 

Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m.

Унутар комплекса обезбедити интерну саобраћајницу, манипулативне површине 
и паркинг просторе.

У оквиру сваког појединачног радног комплекса организовати просторно самос-
талне паркинг скупине. Распоред паркинг модула зависи од усвојене шеме паркирања и 
начина циркулације, а димензије од просечног задржавања возила (дуготрајно или крат-
котрајно паркирање) и броја измена, а у случају паркиралишта за теретна возила и од 
типа теретног возила.

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

За теретна возила за препоруку је примена косих шема паркирања (под углом од 
45°) са пролазним паркинг местима и једносмерним системом циркулације. Зависно од 
типа теретног возила:

 - димензија паркинг места 3,5х8,0m, ширина приступних саобраћајница 6,0m, 
дужина меродавног возила L<8,0m, 

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

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

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

5.1.1.9. Услови заштите суседних објеката

Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле.

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

Одводњавање површинских вода утврђује се нивелационим решењем, односно 
површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама смештеним у 
уличном коридору, са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према дру-
гој парцели.

Уз границе парцела где нису изграђени објекти формирати ободне зелене површи-
не које ће имати функцију изолације самог радног комплекса од суседних парцела. Овај 
зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањило би буку и 
задржало издувне гасове и прашину.

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру 
и концентрацији штетних материја, а такође и према њиховим еколошким, функционал-
ним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација администра-
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тивних објеката од производних/складишних објеката, изолација пешачких токова, као 
и заштита паркинг простора од утицаја сунца.

Посебну пажњу посветити елементима пратеће инфраструктуре, односно усклађи-
вање решења подземних и надземних инсталација са предвиђеним распоредом садње др-
већа (н.пр. распоред хидраната услед потребе појединих врста за водом).

5.1.1.10. Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената 
објеката

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно их прилагодити функцији и 
конкретној локацији.

Слободне површине парковски озеленити. Приликом изградње паркинг простора 
тежити примени елемената бетон-трава, који омогућавају смањену потребу прихватања 
површинских вода (мали коефицијент отицаја) и повољни визуелни утисак јер, када је 
паркинг простор делимично или потпуно празан, делује као затрављена површина, на-
равно, под условом да се редовно одржава као и свака друга зелена површина. Такође, 
обезбедити простор за високо зеленило, тако да се у једном низу налази се 3-7 паркинг 
места.

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

5.1.1.11. Услови за обнову и реконструкцију објеката 

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим 
условима:

 - замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити тако да се испо-
штују услови дати овим Планом, 

 - реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако је извођење радова 
усклађено са условима датим овим Планом. 

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

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

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне/складишне 
делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање 
или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата 
мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање кон-
тејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког 
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процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног 
простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ кому-
налне службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите животне средине.

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

Отпадне воде настале у технолошком процесу производње одвести затвореним 
канализационим системом до интерног уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката одвести до система атмос-
ферске канализације која се повезује на отворени канал унутар комплекса и даље у ме-
лиорационе канале. Атмосферске воде са манипулативних површина пре упуштања у 
реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику односно сепаратору уља и 
масти.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим зако-
нима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу 
радова на објектима приликом избора материјала имати у виду специфичност функцио-
налне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, осносно обез-
беђења санитарно - хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројекто-
вати и извести приступни пут, окретница и платои за кретање ватрогасног возила и из-
вођење интервенција у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног 
ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/95). При пројектовању и изградњи рад-
них комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, 
димњаке, танкове и погоне са лако запањивим материјалима. Запаљиви материјал не 
може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0m од објекта или дела обје-
кта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просто-
ријама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови 
производи, амбалажа,...) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и 
уређајима за гашење пожара. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предви-
дети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као 
и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС“, број 22/2015).

При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и из-
градњу склоништа, у складу са добијеним условима надлежног органа.

5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.2.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру граница планског 
подручја обавезна је израда техничке документације у складу са Законом о јавним путе-
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вима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Правилником 
о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11).

Деоница државног пута IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119)

У оквиру граница планског подручја налази се деоница државног пута IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119). 

Границе путног земљишта дефинисане су регулационим линијама које раздвајају 
јавну површину путног земљишта од површина са другачијим режимом коришћења. 

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 сва-
ке стране јавног пута, ширине за државне путеве II реда 10,0m; служи за заштиту јавног 
пута и саобраћаја на њему. У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена 
је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја 
и инсталација, осим изградње саобраћајних површина, пратећих садржаја јавног пута, 
као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја 
на јавном путу. У заштитном појасу може да се гради, односно поставља енергетска, 
комунална и друга инфраструктура, по претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута која садржи саобраћајно – техничке услове. Управљач јавног пута је дужан 
да обезбеди контролу извођења датих радова. 

Појас контролисане изградње – површина са спољне стране од границе заштит-
ног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која служи за заштиту 
јавног пута и саобраћаја на њему. За саобраћајнице у насељу ширина заштитног појаса 
је, у суштини, ширина између регулационе и грађевинске линије. Предметним планом 
дефинисана је врста и обим изградње објеката у појасу контролисане изградње. У појасу 
контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада 
и смећа. 

Јавни пут обухвата и ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање 7,0m, 
са слободним простором у висини од најмање 4,5m од највише тачке коловоза. 

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

Геометријски елементи трасе пута у ситуационом плану и подужном профилу 
треба да буду усклађени, како у појединачним пројекцијама, тако и здружено у простору. 

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

Приликом постављања инсталација водити рачуна о следећем:

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

 - укрштање са јавним путем предвидети искључиво механичким подбуши-
вањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви, 
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 - заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,0m 
са сваке стране, 

 - минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви од најниже ко-
те коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5m, 

 - минимална дубина постављања инсталација и заштитних цеви испод путног 
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,2m, 

 - уколико се инсталације воде паралелно са јавним путем, морају бити поста-
вљене минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила пута (ножице на-
сипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно 
од ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза, 

 - на местима где није могуће задовољити наведене услове мора се испројектова-
ти и извести адекватна заштита трупа предметног пута, 

 - не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека и насипа, 
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта,

 - приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се сту-
бови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од 
спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина 
од 7,0m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим темпе-
ратурним условима, 

 - приликом укрштања надземних инсталација са предметним путем, електрич-
ни стубови, од спољне ивице земљишног појаса пута, морају бити постављени 
на растојању које не може бити мање од висине стуба, 

 - потребно је обезбедити сигурносну висину од минимум 7,0m рачунато од 
горње ивице нивелете коловоза до најнижег проводника, при најнеповољнијим 
температурним условима, 

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

За све предвиђене интервенције (и изградњу) саобраћајног прикључка на државни 
пут, постављање инсталација које се воде кроз земљишни појас, потребно је прибавити 
саобраћајно – техничке услове и сагласности ЈП "Путеви Србије", Београд, а за потребе 
израде техничке документације за изградњу и постављање истих, приликом којих ће се 
издати детаљнији услови.

Постојећи прикључак интерне саобраћајне површине унутар комплекса радне 
зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) (на стационажи km 
127+635.00)

На месту постојећег прикључка интерне саобраћајне површине унутар комплекса 
радне зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) предвиђено 
је на главном правцу рашчлањавање и каналисање саобраћајних струја за лева скретања 
и обезбеђивање континуитета директних токова (право). Десна скретања са главног на 
споредни правац и са споредног на главни правац обликована су хоризонталном круж-
ном кривином радијуса који омогућава проходност меродавног возила.
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Ширине трака за постројавање, које улазе у састав коловоза у зони површинске 
раскрснице и служе за престројавање возила која скрећу на раскрсници, одређене су у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 
50/11), а у свему према графичком прилогу План намене површина, план саобраћајница и 
план регулације и нивелације.

Прикључак је изведен управним вођењем осовине споредног правца, чиме се 
постижу најкраће путање возила кроз конфликтну (колизиону) зону и стварају услови за 
бољу прегледност.

Приликом реконструкције постојећег прикључка интерне саобраћајне површине 
унутар комплекса радне зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 
119) потребно је испунити следеће услове:

 - обезбедити зоне потребне прегледности, 

 - предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута на 7,1m (без 
издигнутих ивичњака), односно 6,5m (са издигнутим ивичњацима), 

 - коловоз приступног пута мора бити минималне ширине 6,0m, 

 - прикључак извести са додатном саобраћајном траком за лева скретања са др-
жавног пута, односно на овој локацији возила ће имати улаз у радну зону из 
правца Бачке Паланке, 

 - полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова ме-
родавних возила који ће користити саобраћајни прикључак, 

 - укрштај мора бити изведен управно на пут, 

 - рачунску брзину на путу, 

 - просторне карактеристике терена, 

 - обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу, 

 - применити адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, 
уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута, 

 - коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (осовинско опте-
рећење од најмање 11,5t по осовини). 

Нови прикључак интерне саобраћајне површине унутар комплекса радне зоне 
на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) (на стационажи km 
127+907.00)

На месту новог прикључка интерне саобраћајне површине унутар комплекса рад-
не зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) примењен је 
најједноставнији облик површинске раскрснице без посебно уређеног приступа, као и 
без манипулативне траке за лева скретања. Десна скретања са главног на споредни пра-
вац и са споредног на главни правац обликована су хоризонталном кружном кривином 
радијуса који омогућава проходност меродавног возила.

Прикључак је изведен управним вођењем осовине споредног правца, чиме се 
постижу најкраће путање возила кроз конфликтну (колизиону) зону и стварају услови за 
бољу прегледност.
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Приликом изградње новог прикључка интерне саобраћајне површине унутар ком-
плекса радне зоне на државни пут IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) по-
требно је испунити следеће услове:

 - обезбедити зоне потребне прегледности, 

 - предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута на 7,1m (без 
издигнутих ивичњака), односно 6,5m (са издигнутим ивичњацима), 

 - коловоз приступног пута мора бити минималне ширине 6,0m, 

 - полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова ме-
родавних возила који ће користити саобраћајни прикључак, 

 - применити адекватно острво за раздвајање смерова на делу атарског пута у 
зони раскрснице, 

 - укрштај мора бити изведен управно на пут, 

 - рачунску брзину на путу, 

 - просторне карактеристике терена, 

 - обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу, 

 - применити адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, 
уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута, 

 - коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (осовинско опте-
рећење од најмање 11,5t по осовини). 

Паркинг простор

Нови стационирани саобраћај у оквиру коридора државног пута IIA реда број 108 
(државни пут II реда број 119) није планиран.

Постојећи паркинг простор изграђен делом на катастарској парцели намењеној 
радној зони, а делом на катастарској парцели намењеној деоници државног пута IIA реда 
број 108 (државни пут II реда број 119) се задржава. Део приступног коловоза за маневар 
се, због проширења државног пута, сужава и на датом месту се формира простор на-
мењен паркирању бицикала.

Простор намењен паркирању бицикала је димензија 12,2x4,5m. Могуће је приме-
нити различите паркирне шеме. За сваки бицикл морају се обезбедити одговарајући др-
жачи. По правилу, примењују се ниски држачи точка бицикла који могу бити исте или 
различите висине; код држача са различитим висинама за суседно паркиране бицикле 
могуће је смањити потребан простор за приступ. Такође, могуће је покрити паркира-
лиште лаком кровном конструкцијом чија слободна висина треба да одговара потребама 
пешака (2,25m, односно минимум 2,1m).

Пешачко – бициклистичка стаза

Као технички облик пешачко – бициклистичке површина која је планирана у ок-
виру коридора државног пута IIA реда број 108 (државни пут II реда број 119) изабрана је 
пешачко – бициклистичка стаза – физички одвојена површина, чија је функција да обез-
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беди неометану и безбедну површину за пешаке и бициклисте. Имајући у виду простор-
не могућности, предвиђена је двосмерна пешачко – бициклистичка стаза са југоисточне 
стране саобраћајнице.

На месту где се пешачко – бициклистичка стаза раздваја на пешачку стазу, а би-
циклистичка стаза улази у подручје мешовитог саобраћаја, пешачко – бициклистичка 
стаза треба да буде обојена другачијом бојом, чиме би се додатно нагласила и смањила 
могућност саобраћајних незгода.

Хоризонтални радијуси пешачко – бициклистичке стазе треба да износе најмање 
10m (најмањи могућ хоризонтални радијус је 3,5m, јер у случају мањег радијуса брзина 
бициклисте пада испод 12km/h, што доводи до нестабилности).

Нивелета пешачко – бициклистичке стазе треба да прати постојећу нивелету тере-
на са неопходним интервенцијама на довођењу у правилан и потребан геометријски сми-
сао. У зони укрштања са постојећим саобраћајницама нивелету пешачко – бициклистич-
ке стазе, у висинском смислу, прилагодити нивелационом решењу датих саобраћајница 
на које се прикључује.

За коловозну конструкцију пешачко – бициклистичке стазе предлаже се: дробљени 
камени материјал 10cm, подлога од бетона дебљине 12cm, застор од асфалтног тепиха 3cm.

Пешачка стаза

Приликом реконструкције постојеће пешачке стазе применити бетонске елемен-
те, при чему је потребно ускладити боје и облике примењених елемената са околним 
амбијентом. Ово, поред обликовног и визуелног значаја, има и практичну сврху при из-
градњи и реконструкцији подземних инсталација.

Пешачку стазу пројектовати и градити тако да се обезбеди несметано кретање 
лица са посебним потребама, у складу са Правилником о техничким стандардима пла-
нирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, 
број 22/15).

Одводњавање

Одводњавање површинских вода са свих саобраћајних површина решити из-
градњом система атмосферске канализације, који се састоји у попречном сливању и по-
вршинском подужном вођењу до места прихватања (сливника) и даље, кроз подземно 
каналисање, прикључцима и подужним водовима, довођењу до места за пречишћавање 
и испуштање у реципијент.

Сви елементи саобраћајница дати су у графичком прилогу План намене површина, 
план саобраћајница и план регулације и нивелације. Приликом пројектовања и изградње 
обавезно је придржавати се датих елемената.

Зелене површине у оквиру уличних коридора

За успешно уклапање пута у пејзаж потребно је да буду предузете две врсте мера: 
геометријско обликовање контурних линија путног појаса и оплемењавање путног поја-
са зеленилом у складу са природном средином и захтевима оптике пута.
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Зеленило је посебно значајан елемент обликовања путног појаса којим се постиже 
физичка и ликовна равнотежа природне средине поремећене насилним захватима у тере-
ну, стварају визуелне доминанте које оцртавају просторни ток пута и директно утичу на 
перцепцију возача, смањује утицај завејавања и засењивања фаровима, ублажава дејство 
ветра и смањује утицај аерозагађења.

Зелене површине у оквиру уличних коридора погодне су за подизање дрвореда, 
при чему је потребно водити рачуна о просторним могућностима – ширина ивичних раз-
делних трака (задовољење услова за нормалан развој насада), удаљеност од инсталација, 
саобраћајних трака и објеката, као и да формирање уличног зеленила не сме да омета 
нормално кретање пешака, лица са посебним потребама и саобраћаја. Зелене површине 
које немају потребну ширину за формирање дрвореда озеленити травом, украсним ши-
бљем и другим растињем. Мерама пејзажног обликовања не сме се угрозити безбедност 
вожње, односно захтеви прегледности (захтевана прегледност и претицајна прегледност) 
морају бити у потпуности испуњени.

У зони путних канала није дозвољена садња листопадног дрвећа, због таложења и 
засипања канала за одводњавање атмосферских вода са саобраћајница.

Избегавати примену алохтоних (инвазивних) врста.

Главним пројектом озелењавања у оквиру уличних коридора детерминисаће се 
прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, тех-
ника садње, мере неге и заштите.

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

5.2.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.2.2.1. Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом

Изградња водоводне мреже:

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад или испод цеви водовода, 

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

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

 - размак између водоводне мреже и осталих подземних инсталација (електрич-
ног кабла, ТТ кабла, гасовода и канализационих цеви) при паралелном вођењу 
мора бити мин. 0,5m. Уколико су друге подземне инсталације заштићене од 
механичких повреда, тј. пролазе кроз заштитну цев, хоризонтално растојање 
мора бити веће од 0,25m, 

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских водовод-
них шахтова мора бити мин. 0,4m, 
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 - изградњом, одржавањем или реконструкцијом објеката смештених у близини 
јавне водоводне мреже, као и реконструкцијом саобраћајница, не сме се до-
вести у питање нормално водоснабдевање, нити ометати нормално коришћење 
и одржавање водоводне мреже и осталих објеката водовода, 

 - евентуалну потребу за измештање водоводних или канализационих инстала-
ција договарају заједнички инвеститор и надлежно комунално предузеће, 

 - траса водоводне мреже поставља се у оквиру уличног коридора између регула-
ционих линија, у зеленом појасу или испод тротоара, 

 - избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима, 

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

 - пролазак испод саобраћајнице обезбедити челичном заштитном цеви, 

 - водоводна мрежа не сме бити постављена испод канализационих цеви, нити 
кроз ревизиона окна канализације, односно канализационе цеви се постављају 
испод цевовода воде за пиће, Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка. Такође, изградња је 
могућа једино уз претходно прибављене услове и сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Услови за прикључење на водоводну мрежу:
 - прикључак од уличне водоводне цеви до водомерног места треба да је промера 

цеви који је у складу са хидрауличким прорачуном, 

 - прикључак се пројектује искључиво у правој линији, не дозвољавају се ни хо-
ризонтални ни вертикални преломи на овој деоници, 

 - предвидети уградњу водомера произвођача „Инса“ из Земуна, 

 - водомер се поставља у водоводни шахт минималних димензија 1,2х1,2m, 
удаљен максимално. 1,0m од регулационе линије, 

 - пројектовање нове водоводне мреже и прикључење објеката на водоводни сис-
тем мора бити у складу са Правилником о водоснабдевању и техничким усло-
вима за прикључење на технички систем за водоснабдевање („Службени лист 
општине Бачка Паланка“, број 2/07), 

 - за водоводне прикључке придржавати се важећих стандарда за огрлице са вен-
тилом и одвојком за прикључак од 3/4‟, 1‟, 6/4‟ и 2‟. За одвојке пречника већег 
од 2‟ пројектовати огранке са одвојком на прирубницу уз обавезно уграђивање 
затварача са уградбеном гарнитуром или у шахту, 

 - за прикључке са пречником преко 100mm обавезно тражити посебну саглас-
ност од испоручиоца, 

 - прикључци од 1/2‟ се не дозвољавају, 

 - радни притисак на месту прикључења на јавну водоводну мрежу варира у за-
висности од потрошње воде у насељу, 

 - посебни захтеви у погледу квалитета воде се не испуњавају 
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 - за објекте који имају хидрантски вод изводи се одвојени вод са водомером, 

 - вода из јавне водоводне мреже може се користити искључиво за санитарне пот-
ребе уз посебне услове које издаје испоручилац комуналних услуга, 

 - висококвалитетну воду могу користити само корисници који по природи тех-
нолошког процеса захтевају квалитетну воду, 

 - снабдевање водом нижег квалитета обезбедити захватањем прве водене изда-
ни, 

 - техничку воду и воду за прање и заливање зелених површина планирати из 
првог водоносног слоја-путем сопствених бунара, 

 - корисници који користе водиу из сопствених водозахвата-бунара дужни с да 
врше мерења количине захваћене воде, тј. да на сваком објекту инсталишу 
уређај за мерење – водомере, 

 - приликом пројектовања и експлоатације сопствених водозахвата, обавезно 
предвидети техничко решење којим се неће негативно утицати на режим под-
земних вода и постојећих објеката-водозахвата, односно постојећих цевовода, 

 - није  дозвољено  коришћење  воде  из  јавне  водоводне  мреже  за  техничко  
–  технолошке процесе, за прање или заливање зелених површина, 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Пројекат канализације отпадних вода и техничко решење појединих делова мо-
рају бити усклађени са постојећим системом канализације отпадних вода у Гајдобри. 
Код изградње и одржавања објеката и уређаја канализације отпадних вода обавезна је 
примена важећих стандарда и техничких прописа.

Предвиђен је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за сакупљање ат-
мосферских вода, санитарно-фекалних и технолошких отпадних вода.

Услови за изградњу канализације отпадних вода:

 - санитарно – фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде одвести систем 
канализационе мреже до интерног уређаја за пречишћавање отпадних вода на-
кон чега се пречишћене отпадне воде испуштају у отворени канал 

 - испуштене воде након уређаја за пречишћавање отпадних вода морају да задо-
воље квалитет II класе вода 

 - није дозвољено пројектовање објеката изнад цеви канализације, 

 - није дозвољено пројектовање других инсталација изнад или испод цеви кана-
лизације, 

 - при евентуалном укрштању са канализацијом друге инсталације, по правилу, 
полажу се изнад цеви канализације, 

 - све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према 
важећим прописима и стандардима, 
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 - минимално хоризонтално растојање код паралелног вођења других подземних 
инсталација и цевовода канализације је 0,8m. Приликом укрштања инстала-
ција са канализационим цевима исте постављати изнад инсталација канализа-
ције и испоштовати минимално растојање од 0,5m, 

 - хоризонтално растојање других подземних инсталација од бетонских канали-
зационих шахтова мора бити 0,4m, 

 - изградњом објеката у близини постојећих инсталација и објеката јавне кана-
лизације не сме се довести у питање нормално одвођење фекалних вода, нити 
ометати нормално коришћење и одржавање канализационе мреже и осталих 
објеката канализације, 

 - за изградњу канализације отпадних вода могу се користити следеће цеви: 

• армирано – бетонске, 

• пластичне, 

• полиестерске, 

• керамичке, 

• ливено – гвоздене и 

• челичне, 

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

 - минимални дозвољени пад треба да осигура самоиспирање канала, који се до-
казује хидрауличким прорачуном, 

 - максимална  дозвољена  повремена  и  привремена  брзина  протока  може  из-
носити 6m/s, 

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

 - на местима измене хоризонталних и верикалних праваца канала морају се из-
градити контролна окна. Контролна окна се постављају на спојевима уличних 
канала, као и на правцима осовине канала до највеће удаљености од 50,0m. 
Најмања светла величина отвореног контролног окна треба да је 1,0х1,0m, 
односно код другачије изведбе 1,0m2. Контролно окно поставља се и на ка-
налском прикључку, по правилу, непосредно уз регулациону линију. Најмања 
светла мера контролног окна треба да буде 0,7х1,0m. Дно контролног окна, ка-
да се израђује кинета за међусобни спој канала, треба да је у висини осовине 
најнижег канала. Сва контролна и друга окна морају имати уграђене ливено 
– гвоздене пењалице и бити покривене ливено – гвозденим поклопцима типа 
који мора издржати потребно саобраћајно оптерећење,

 - у канализацију отпадних вода забрањено је упуштање: 

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

 - атмосферске воде, 
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 - расхладне воде, 

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

 - прикупљене отпадне воде, црпном станицом и системом канализације усме-
рити ка постројењу за пречишћавање отпадних вода и пречистити до степена 
који пропише  надлежно водопривредно предузеће.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Услови за прикључење на канализацију отпадних вода:

 - пречник канализационог прикључка одредити на основу хидрауличког про-
рачуна, имајући у виду да пречник цеви не може бити мањи од Ø 150mm за 
прикључак фекалне канализације, 

 - главни ревизиони шахт предвидети на 1,0m од регулационе линије. Прикључак 
од ревизије до уличног вода канализације извести са падом 1,33 до 6% управно 
на улични вод, 

 - уколико се планира прикључак већи од Ø 150mm, прикључење на улични це-
вовод извести путем канализационог шахта, 

 - квалитет отпадних вода које се упуштају у јавни канализациони систем мора 
да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање 
отпадних вода у градску канализацију. Прикључак гаража, сервиса и других 
објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и сл. извести 
преко таложника и сепаратора уља и масти. Температура воде која се упушта 
у канализациони систем не сме прећи 40°C, 

 - након прикључења унутрашње канализације на јавну канализацију власник 
односно корисник дужан је да све дотадашње инсталације и уређаје (септичке 
јаме и упојне бунаре), који се више неће користити уклони и санира, 

 - објекте и просторије који се налазе испод коте терена улице, није дозвољено 
прикључити директно на систем фекалне канализације, 

 - уколико квалитет отпадних вода не задовољава прописани квалитет потребно 
је извршити пречишћавање на интерном уређају пре упуштања у систем кана-
лизације, 

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

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

 - канализациони прикључак планира се гравитационим прикључењем, 
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 - најмања дубина канализационог прикључка изван објекта мора бити 0,7-0,8m 
уколико то положај уличне канализационе мреже дозвољава, 

 - прикључак се изводи раскопавањем земљине површине и подбушивањем ис-
под коловоза и тротоара, 

 - прикључак се мора извести тако да гарантује сигурност слојева, флексибил-
ност, једноставност и дуготрајност у експлоатацији, 

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

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

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Приликом пројектовања, изградње и одржавања атмосферске канализације, оба-
везна је примена важећих стандарда и техничких прописа.

Услови за изградњу канализације атмосферских вода су као и услови за канализа-
цију отпадних вода и:

 - условно чисте атмосферске воде са кровних површина и надстрешница и сл. 
могу се без пречишћавања испуштати у атмосферску канализацију, путни ја-
рак или на околне зелене површине, путем уређених испуста који су осигурани 
од ерозије и не залазе у протицајни профил реципијента, уколико задовоља-
вају квлаитет II класе воде, 

 - атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг, бензинска 
станица, манипулативне површине,…) одвести на уређај за третман зауљених 
отпадних вода ради издвајања минералних и других уља и брзоталоживих 
честица (сепаратор уља-таложник), а затим испустити у јавну атмосферску ка-
нализациону мрежу

 - улични сливници морају бити типски и треба да садрже гвоздену решетку и 
таложницу. Најмања светла величина кишног сливника треба да буде Ø500mm, 
а таложница минималне дубине 1,0m и запремине 0,25m3. Улични сливници се 
постављају на размацима који одговарају површини одводњавања 50-100m2. 
Размак уличних сливника код мањих падова улица мора бити такав да улични 
сливници могу потпуно одвести воду са датих површина (размак може бити од 
30 до 60m), а код улице са великим падовима размак између сливника не сме 
прећи 30m. Улични сливници се постављају и на раскрсницама улица, 

 - канализациони прикључак уличних сливника код система атмосферске кана-
лизације не може бити мањи од Ø200mm, 

 - минимални профил цеви јавне канализације износи Ø300mm, 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

Услови за прикључење на канализацију атмосферских вода:
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 - код пројектовања отворених канала и цевовода канализације атмосферских во-
да придржавати се важећих прописа и мера за укрштање са постојећим инста-
лацијама водовода и канализације отпадних вода, 

 - одвођење атмосферских вода са кровова објеката обезбедити олуцима и олуч-
ним вертикалама, 

 - површинске воде усмерити ка отвореној уличној каналској мрежи, односно ри-
голама са најмањим падом од 1,5%, 

 - површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према 
другој парцели, 

 - одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити ис-
кључиво преко сепаратора масти и уља. 

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП „Комунал-
пројект“, Бачка Паланка и ДОО „Универзал“ Гајдобра.

5.2.2.2. Електроенергетска инфраструктура

Положај прикључног ормара прилагодити условима ЈП "Електродистрибуција", 
Нови Сад тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима на другим мес-
тима. Прикључак извести кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључ-
не кутије, у складу са електроенергетским условима ЈП "Електродистрибуција", Нови 
Сад.

Правила грађења у оквиру уличних коридори:

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

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

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

 - средњенапонску мрежу градити подземно, 

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

 - стубове електроенергетске мреже поставити у уличним коридорима, мини-
мално 1,0m од коловоза општинских путева, односно у складу са условима 
надлежног предузећа за државне путеве, ван колских прилаза објектима, 

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

 - при укрштању са саобраћајницама поштовати Правилник о техничким нор-
мативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 
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1kV до 400kV (''Службени лист СФРЈ'', број 65/88 и 18/92) и услове надлежног 
предузећа за путеве. 

У оквиру радне зоне електроенергетска мрежа ће бити грађења подземно по ус-
ловима грађења за подземну електроенергетску мрежу. При полагању подземне елек-
троенергетске мреже у оквиру предметне радне зоне која се налази изван грађевинског 
рејона насеља Нова Гајдобра (северно од насеља), у атару, поштовати следеће услове који 
се односе на полагање подземне електроенергетске мреже у насељу: 

 - електроенергетске каблове полагати у уличним зеленим површинама поред 
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод 
пешачких стаза, 

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

 - електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1,0m 
од општинских саобраћајница, односно по условима надлежног предузећа за 
државне путеве, 

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

 - при паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV, односно 1,0m за каблове 
напона преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90º, 

 - паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канали-
зације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање 
мора бити веће од 0,5m, 

 - није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви во-
довода или канализације, 

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

 - светиљке јавног осветљења поставити на стубове за расвету, 

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

 - заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским ин-
сталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката 
у складу са Правилником о техничким нормативима о заштити објеката од 
атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96), 

 - у коридору надземних средњенапонских и високонапонских водова грађење 
објеката мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за из-
градњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV 
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 18/92) и другим важећим законским про-
писима и техничким условима, као и условима надлежног предузећа. 

Правила грађења на јавним зеленим површинама:

 - целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са ва-
жећим законским прописима и техничким условима, 
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 - трафостанице градити као зидане или монтажно – бетонске. Минимална по-
вршина за изградњу трафостанице треба да буде 5,0х6,0m, минимална удаље-
ност од других објеката треба да буде 3,0m, 

 - средњенапонску мрежу 20kV и нисконапонску каблирати по условима грађења 
за подземну мрежу, 

 - јавно осветљење поставити на декоративне канделабре. 

5.2.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

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

Правила грађења у оквиру уличних коридора:

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

 - ТТ мрежа ће се главном градити подземно, 

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

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

 - при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштит-
не цеви, а угао укрштања треба да буде 90°, 

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

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

 - уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи ор-
ман на јавној површини. 

Правила грађења на осталим површинама:

 - подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземне 
телекомуникационе мреже на површинама јавне намене, 

 - објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе 
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као 
и антене и антенски носачи могу се поставити на појединачним грађевинским 
парцелама у оквиру радне зоне, 

 - објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни, или смештен на стубу, 

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

 - комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен, 



29. децембар 2015. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 31/2015 - страна 1101  

 - у комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а на тлу се постављају кон-
тејнери базних станица, 

 - напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4kV, 

 - до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских 
стубова са антенама обезбедити приступни пут, минималне ширине 3,0m, до 
најближе јавне саобраћајнице, 

 - антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде). 

5.2.2.4. Термоенергетска инфраструктура

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

Гасификација насеља Гајдобра, а потом и предметне радне зоне, извршиће се из-
градњом разводних гасовода и прикључењем на најближу гасоводну инфраструктуру 
према условима и сагласностима власника гасовода, који ће према расположивом капа-
цитету и положају гасовода одредити на који ће се гасовод и на ком месту планирани 
потрошачи прикључити.

5.2.3. МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

Планирано нормално функционисање каналске мреже. Уважити пројектоване 
елементе мелиорационих канала и то:

Канал „Бегеј“:
- Стационажа km 3+700
- Кота дна 80,96 mnm
- Ширина дна б=1,0m
- Нагиб косина 1:1,5
- Пад дна канала i=0,1‰
- Кота терена 82,19 mnm

Канал „XII“:
- Стационажа km 0+000
- Кота дна 81,24 mnm
- Ширина дна б=0,8m
- Нагиб косина 1:1,5
- Пад дна канала i=0,1‰

Ради заштите и несметаног функционисања система за одводњавање потребно је 
очувати интегритет детаљне каналске мреже. Планирану нову трасу канала уклопити 
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у терен тако да у потпуности и трајно замени функције постојеће трасе мелиорационог 
канала (која се замењује) и да се не поремети постојећи режим одвођења мелиорационих 
вода на сливу.

Забрањује се било каква изградња надземних објеката, садња дрвећа, постављање 
ограда,... у појасу радно-инспекционе стазе поред канала у ширини од 10,0m од ивице ка-
нала. Ови појасеви треба да остану слободни и у свако доба проходни за тешку грађевин-
ску механизацију која ради на одржавању канала. Мелиорациони канали су предвиђени 
за одводњавање пољопривредног земљишта и за прихват атмосферских вода из насеља 
под условом да не дође до изливања воде по околном терену.

5.2.4. АТАРСКИ ПУТ

Постојећи атарски пут у КО Нова Гајдобра се задржава и његов прикључак на 
државни пут се реконструише. Преко планираног прикључка радне зоне на државни пут 
ће се извршити и прикључак на атарски пут. Атарски пут се налази уз канал „Бегеј“ тако 
да његов коридор представља радно-инспекциону стазу канала у ширини од минимум 
10,0m.

Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са 
тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, 
односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5,0m и у дужини од најмање 40,0m 
за државни пут I реда, 20,0m за државни пут II реда и 10,0m за општински пут, рачу-
најући од ивице коловоза јавног пута.

6. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
- ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Саобраћајна
инфраструктура

Врста
радова

Површина
(m2)

Јединична 
цена

(дин./m2)
Укупна цена

(дин.)

Реконструкција државног
пута реконстр. 2000,00 6.500,00 13.000.000,00

Изградња/реконструкција 
прикључка на државни пут изградња 385,00 6.500,00 2.502.500,00

Изградња и реконструкција
постојећих саобраћајних
површина унутар
комплекса радне зоне

изградња/
реконстр. 28705,00 5.000,00 143.525.000,00

Изградња самосталног
површинског
паркиралишта

изградња 210,00 4.500,00 945.000,00

Изградња пешачке и
пешачко - бициклистичке
стазе

изградња 865,00 4.500,00 3.892.500,00

Изградња земљаног пута
и бетонског отресишта изградња / / 2.000.000,00

Укупно: 165.865.000,00
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Хидротехничка
инфраструктура

Јединица
мере

Дужина
(m² )

Јединична 
цена (дин./

m² )
Укупна цена

(дин.)

Изградња водоводне
мреже m² 250,00 10.000,00 2.500.000,00

Изградња канализације
отпадних вода m² 250,00 10.000,00 2.500.000,00

Изградња канализације 
атмосферских вода са 
секундарном атмосферском 
канализацијом

m² 645,00 12.000,00 7.740.000,00

Измештање отвореног
мелиорационог канала m² 210,00 65.000,00 13.650.000,00

Затрпавање постојећег
мелиорационог канала
који се делимично
измешта

m² 210,00 12.000,00 2.520.000,00

Укупно: 28.910.000,00

Електроенергетска, телекомуникациона и гасна 
инфраструктура

Укупна цена
(дин.)

Високонапонска мрежа 2.500.000,00
Јавна расвета 1.000.000,00
Гасна мрежа 2.000.000,00

Укупно: 5.500.000,00

Јавне зелене површине Укупна цена
(дин.)

Зелене површине у оквиру уличних коридора (7.640,00х500дин./m2) 3.820.000,00
Укупно: 3.820.000,00

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

Саобраћајна инфраструктура 165.865.000,00

Хидротехничка инфраструктура 28.910.000,00

Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 5.500.000,00

Јавне зелене површине 3.820.000,00

Укупно: 204.095.000,00

III УСЛОВИ И ПОДАЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде Нацрта плана тражени су подаци о постојећем стању, условима 
коришћења и развојним плановима од следећих органа и организација:

1. Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански парк бб, Београд 

2. Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза Вишеслава бб, Београд 
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3. ЈВП “Воде Војводине”, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад 

4. ЈП “Србијагас”, Народног фронта 12, Нови Сад 

5. ЈП “Путеви Србије”, Булевар краља Александра 282, Београд 

6. Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Уп-
рава за инфраструктуру одбране, Балканска 53, Београд 

7. Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, Нови Сад 

8. Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” АД Београд, Извршна ди-
рекција регије “Север”, Извршна јединица Нови Сад, Народних хероја 2, Нови 
Сад 

9. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Сектор за сани-
тарни надзор, Одељење у Новом Саду, Михајла Пупина 16, Нови Сад 

10. Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Секретаријат унутра-
шњих послова Нови Сад, Одељење противпожарне полиције, Пап Павла 46, 
Нови Сад 

11. ЈКП "Комуналројект" Трг братства и јединства 40 Бачка Паланка 

12. ДОО "Инвест-инжењеринг" Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад 

13. ДОО “Универзал”, Невесињска 7, Гајдобра 

14. АД “Мајевиц-машине алатке”, Жарка Зрењанина 123 Бачка Паланка 

15. ЈП “Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка”, Бачка Паланка 

16. Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Штросмајерова 22, Петроварадин. 

17. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Буле-
вар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

Тражени услови и подаци достављени су у законом прописаном року (члан 46. 
став 4. Закона) и дати су у Прилогу Плана.

Тражени услови који нису достављени:

 - ДП „Нови Сад – ГАС“, Теодора Мандића 21, Нови Сад 

 - Општина Бачка Паланка, Одељење за привреду Бачка Паланка 

 - МЗ “Гајдобра” 

 - МЗ “Нова Гајдобра” 
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ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЈУЖНЕ РАДНЕ ЗОНЕ 
ГАЈДОБРА И СЕВЕРНЕ РАДНЕ ЗОНЕ НОВА ГАЈДОБРА 

на животну средину

           Е - 14/15

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ДИРЕКТОР

мр Мирослав Сићевић, дипл.инж.технол. Ђорђе Вујичић, маст. инж.технол.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД

ВД ДИРЕКТОРА

др Александар Јевтић

НОВИ САД, јули 2015. године

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА: мр Мирослав Сићевић, дипл. инж. технолог,
  ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“

СТРУЧНИ ТИМ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“ 
БАЧКА ПАЛАНКА:

Жељка Драгичевић, дипл. грађ. инж.
Сандра Којић, дипл. грађ. инж.
Борис Милић, дипл. инж. ел.
др Владимир Драгичевић, маст. инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ 
НОВИ САД:

др Тамара Зеленовић Васиљевић 
Тања Топо, маст. дипл.инж.зашт.жив.сред.
Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
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САДРЖАЈ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПЛАНА

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА

2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА
2.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА

3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА

3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
3.1.1. Рељеф
3.1.2. Геоморфолошке и геолошке карактеристике
3.1.3. Климатске карактеристике
3.1.4. Сеизмика
3.1.5. Педологија
3.1.6. Хидрогеолошке, хидролошке и хидрографске карактеристике подручја

3.2. ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.3. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.3.1. Намена површина, објекти и површине јавне намене, врста изградње,  
          привредни и други објекти
3.3.2. Комунална опремљеност простора
3.3.3. Евидентирани и заштићени објекти, споменици културе и природе
3.3.3.1. Архитектура

3.3.3.2. Археологија
3.3.3.3. Природне вредности

3.3.4. Постојеће јавно и друго зеленило

4. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

5. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

5.1. РАДНА ЗОНА
5.1.1. Зона државног пута II реда - саобраћајница и комунална инфраструктура
5.1.2. Зона мелиорационих канала
5.1.3.  Зона атарског пута

6. БИЛАНС ПОВРШИНА

7. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

8. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА И 
РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ     
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ПЛАНА

9. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

4   КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА ПЛАНА

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА 
ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА

2. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И ИМПЛЕМЕНТИРАЊА 
ПЛАНА

3. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА  НЕГАТИВНИХ 
УТИЦАЈА 

4.1. ОПШТЕ МEРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКАТА

4.1.1. Мере заштите ваздуха
4.1.2. Мере заштите вода
4.1.3. Мере заштите земљишта
4.1.4. Мере заштите природних и културних добара
4.1.5. Мере заштите од буке
4.1.6. Мере заштите при управљању отпадом
4.1.7. Мере заштите живота и здравља људи
4.1.8. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, техничко- технолошких 
несрећа и ратних дејстава

5. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 
ВРЕМЕНСКА     И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГЕТСКА 
ПРИРОДА УТИЦАЈА ПЛАНА

IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ  ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У    
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ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА

1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

4. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ  УТИ-
ЦАЈА

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ  СТРА-
ТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА  ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА  ЖИВОТ-
НУ СРЕДИНУ

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЈУЖНЕ РАДНЕ ЗОНЕ ГАЈДОБРА И СЕВЕРНЕ РАДНЕ ЗОНЕ НОВА 
ГАЈДОБРА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена ути-
цаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког пла-
нирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова 
на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања 
одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак 
припреме и усвајања Плана.

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гај-
добра и северне радне зоне Нова Гајдобра („Службени лист општине Бачка Паланка“,  
брoj 23/14) - у даљем тексту: Одлука, стручна служба ЈП „Дирекција за изградњу општи-
не Бачка Паланка“, приступила је изради Плана детаљне регулације дела јужне радне 
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зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра (у даљем тексту: План). Саставни део 
Одлуке о изради Плана је Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на живот-
ну средину („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 23/14), на основу којег се 
приступило изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације 
дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра (у даљем тексту: 
Стратешка процена).

За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одређена је ЈП Дирекција за 
изградњу општине Бачке Паланке у сарадњи са ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад.

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина 
рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих 
може доћи имплементацијом плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја 
на животну средину.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ПЛАНА

Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одржи-
вог развоја у плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних 
утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга 
створена добра. 

Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза 
произашла из Решења да се израђује стратешка процена утицаја предметног Плана на 
животну средину.

У складу са законским одредбама и праксом Стратешке процене у Европи, Из-
вештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину структурално обрађује: 

1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратеш-
ке процене);

2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу 
стања, дефинисања проблема и проналажења решења); 

3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у 
ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене); 

4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и 
хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Плана); 

5. програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење 
спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог 
стања на планском подручју);

6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки 
оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне теш-
коће које су утицале на стратешку процену);
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7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавно-
сти у поступку стратешке процене); 

8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са ви-
зијом за спровођење и унапређења стратешке процене).

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за доношење плана

Правни основ за израду Плана и Стратешке процене представља донесена Одлука 
о изради Плана од стране од стране Скупштине општине Бачка Паланка, као и Решење о 
изради стратешке процене за предметни План, а које је саставни део Одлуке. 

Нацрт плана је урађен у складу са Закон о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/ 14), Правилником о садржини, начину 
и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“,бр. 31/10, 69/10 и 16/11), 
као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.

Циљ израде Плана је дефинисање границе обухвата Плана, грађевинског подручја 
и површина јавне намене, поделе на грађевинске зоне или целине према урбанистичким 
показатељима и другим карактеристикама, планиране трасе, коридора и регулација са-
обраћајница и мреже јавне комуналне инфраструктуре, процена потребних средстава за 
уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре и заштита животне 
средине.

За потребе израде Плана коришћен је катастарско-топографски план у размери 
Р=1:1000 и Р=1:2500 КО Нова Гајдобра и КО Гајдобра од 11.05.2015. год. број 955-73/2014 
и катастарске подлоге достављене од стране Републичког геодетског завода, Служба за 
катастар непокретности Бачка Паланка.

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и се-
верне радне зоне Нова Гајдобра, који произилази као обавеза из Закона о планирању и 
изградњи, обављен је у периоду од 23.02.2015. године до 09.03.2015. године, у току којег 
није било достављених мишљења и сугестија за потребе израде овог Плана.

Плански основ за доношење Плана

Основ за израду Плана је документација вишег реда: Закон о Просторном плану 
Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС", брoj 88/10), Регионал-
ни просторни план Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, брoj 22/11), 
Просторни план Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка”,  
брoj 20/12), који је дао генерална просторна решења, правила за уређење и коришћење 
простора за изградњу објеката у атару (формирање радних зона у атару), правила грађења 
инфраструктурних коридора и објеката и критеријуме заштите животне средине.

Планска решења и Стратешка процена усклађени су са прописима, који посредно 
или непосредно регулишу ову област:

 - Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправ-
ка 64/10-УС, 24/1, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
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 - Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(„Службени  гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11);

 - Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10); 

 - Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“,  
брoj 129/07);

 - Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
18/10, 65/13 и 15/15-УС);

 - Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и 
„Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 
55/13-УС);

 - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. 
Закон);

 - Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 
гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-УС);

 - Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 
закон и 83/14-др.закон);

 - Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-
др.закон и 41/09);

 - Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС», бр. 41/09 
и 10/13-др.закон);

 - Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);

 - Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 
54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон 54/96,101/05-др. закон, 
престао да важи осим одредби чл. 9 до 20.);

 - Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, брoj 18/10);

 - Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“,  
бр. 128/14);

 - Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12);

 - Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12);

 - Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, брoj 41/09);

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

 - Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-
др. закон,  48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одред-
би чл. 81. до 96.);

 - Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/1, 
93/12 и 104/13);

 - Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14);

 - Закон о железници („Службени гласник РС“, брoj 45/13);
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 - Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“,  
брoj 104/13);

 - Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12);

 - Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 
88/11);

 - Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибу-
цији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, брoj 104/09);

 - Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Служ-
бени гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93-
др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон);

 - Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 
60/13-УС 62/14);

 - Закон о енергетици („Службени гласник РС“, брoj 145/14);

 - Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 
124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 

 - Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, брoj 
36/09);

 - Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10- 
исправка);

 - Закон о заштити животне средине („Службени гласник  РС“, бр. 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11-УС); 

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

 - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10);

 - Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09);

 - Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);

 - Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 88/10);

 - Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14);

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

 - Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 
92/11 и 25/15);

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

 - Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 
104/09 - др.закон и 10/15);
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 - Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);

 - Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15);

 - Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 
52/11-др.закон и 99/11-др. закон);

 - Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени 
гласник РС“, брoj 11/02);

 - као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан 
начин регулишу ову област.

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА 

2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА

Текстуални део Нацрта плана, у складу са прописима који дефинишу садржину 
планских докумената, садржи следеће елементе (преглед основних поглавља Нацрта):

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:

УВОД
I ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. ПОДЛОГЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
2. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ

2.1. ПОЛОЖАЈ, РЕЉЕФ, ГЕОМОРФОЛОШКЕ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2.3. СЕИЗМИКА
2.4. ПЕДОЛОГИЈА
2.5. ХИДРОГЕОЛОШКЕ, ХИДРОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОДРУЧЈА
3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

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

3.2. КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА
3.2.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА
3.2.2. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.2.3. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.2.4. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.2.5. МРЕЖА И КАПАЦИТЕТИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

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

3.3.1. АРХИТЕКТУРА
3.3.2. АРХЕОЛОГИЈА
3.3.3. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
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3.4. ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО И ДРУГО ЗЕЛЕНИЛО
4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

2.1. РАДНА ЗОНА
2.2. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
2.3. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА
2.4. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА
2.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
4.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.1.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

4.2. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА

4.3.1. ЗОНА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА - САОБРАЋАЈНИЦЕ И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
4.3.2. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА
4.3.3. ЗОНА АТАРСКОГ ПУТА
4.3.4. РАДНА ЗОНА

4.4. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.5. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.4.6. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

4.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
4.6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО – 

ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
4.7. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

5.1.1. КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.3. МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ
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5.1.4. АТАРСКИ ПУТ
5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

5.2.1. РАДНА ЗОНА

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

2.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА

Циљеви израде Плана су:

 - дефинисање границе обухвата Плана, грађевинског подручја и површина јавне 
намене; 

 - поделе на грађевинске зоне или целине према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама, планиране трасе, коридора и регулација саобраћај-
ница и мреже јавне комуналне инфраструктуре; 

 - процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне ко-
муналне инфраструктуре и 

 - заштита животне средине.

Планом нису дефинисани посебни циљеви.

3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА

3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Према Просторном плану обрађивано подручје се налази у границама грађевин-
ског подручја насеља Гајдобра, једним делом северозападно изван грађевинског реона 
Гајдобра, и у КО Нова Гајдобра изван грађевинског подручја насеља Нова Гајдобра (севе-
розападно од насеља), у атару.

Простор у границама предложеног обухвата Плана лоциран је уз државни пут II А реда  
бр. 108 (Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш - Бачка Паланка – државна граница 
са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка), уз десну ивицу коридора саобраћајнице.  
У складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве државни пут II реда 
бр. 119 у границама Плана се налази од km 127+551 до km 127+907.

3.1.1. Рељеф

У погледу рељефа, насеља Гајдобра и Нова Гајдобра, налазе се на јужнобачкој 
лесној тераси, на њеном унутрашњем делу. Самим тим, ова насеља се убрајају у групу 
унутрашњих насеља лесне терасе. Простор лесне терасе никада није плављен, а прекри-
ва га плодна ливадска црница. Целокупан простор се налази на лесној тераси која је нас-
тала навејавањем леса у последњем вирмском стадијуму. Овде је лес навејаван, најчешће, 
на влажну површину, што је условило мању висину терасе и тањи слој леса. У таквој 
средини лес је више збијен, а мање водопропустан. Дебљина леса, углавном, креће се од 
2-5 m. Надморска висина лесне терасе креће се од 81,5-89 m. Најниже делове лесне тера-
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се (81,5-85 m) представљају плитке удолине, које се лучно повијају од западних, преко 
северних до југоисточних делова атара. Удолине које пресецају атар представљају нека-
дашња корита Дунава, односно његове меандре. Како се Дунав померао према југу, ове 
удолине су остале као напуштена корита или мртваје које су засуте вирмским лесом. Лес 
је нивелисао површину и ублажио висинске разлике на некадашњим долинским страна-
ма. Висинске разлике су ублажене и сталном обрадом овог земљишта.

У оквиру посматраног подручја налазе се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „ Товаришево – Гајдобра “: канал „Бегеј“ и канал „XII“.
3.1.2. Геоморфолошке и геолошке карактеристике

Основну геолошку грађу подручја општине Бачка Паланка чине стене палеозојске 
и мезозојске старости као и квартарне творевине.

Неогени седименти су присутни на читавом простору општине Бачка Паланка, а 
представљају га брече, конгломерати, песковите глине, ситнозрни и прашинасти пешча-
ри као и лапори.

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

3.1.3. Климатске карактеристике
Анализа климатских елемената извршена је на основу података Републичког хи-

дрометеоролошког завода са Главне метеоролошке станице Римски Шанчеви са подруч-
ном мрежом климатолошких и падавинских станица, за период од 1991.-2006. године.

Температура ваздуха

Просечна вредност средњих годишњих температура ваздуха за наведени период 
износила је 11,5°C, при чему је најнижа вредност забележена у јануару (0,3°C), а најви-
ша у јулу (21,9°C). Апсолутни максимум температуре ваздуха забележен је у августу 
(39,5°C), а апсолутни минимум температуре ваздуха забележен је у јануару (-25,0°C).

Влажност ваздуха

Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 73,9%, при чему је најсувљи 
јул са 66,9%, а највлажнији децембар са 85,9%.

Облачност и осунчавање

Средња облачност јасно показује тренд опадања од јануара до августа, да би од 
августа до децембра расла. Најмања средња месечна облачност забележена је у августу 
(34%), а највећа у јануару и децембру (68%). Просечна средња годишња облачност износи 
52%.

Највеће осунчавање је у току лета, а најмање у зимском периоду. Просечна го-
дишња инсолација износи 2189,4 часова.

Падавине

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

Ветрови

На територији општине Бачка Паланка ветрови се јављају из свих праваца. Најиз-
разитији је северозападни ветар који, најчешће, дува у летњем делу године. Други по 
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учесталости је југоисточни ветар – кошава, који дува у зимском делу године. Брзине 
ветрова су мале, најчешће износе 2-3 m/s. Просечан број дана са јаким ветром (више од 6 
бофора), на годишњем нивоу, износи 80,7 дана.

3.1.4. Сеизмика

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 г. издате од стране Репу-
бличког сеизмолошког завода Србије у Београду 2014. године, простор насеља Гајдобра 
и Нова Гајдобра се налази у зони од VI-VII изражено интензитетом земљотреса у степе-
нима EMC-98 скале, односно у зони од 7°MCS, за повратни период од 100 и 200 година.

3.1.5. Педологија

Цео простор има веома једноставан састав земљишта. Читав атар прекрива један 
тип земљишта – ливадска црница, која се развила на лесу као матичном супстрату. У 
атару Нове Гајдобре ливадска црница је заступљена кроз један подтип – ливадска цр-
ница карбонатна на лесној тераси и један варијетет – ливадска црница бескарбонатна. 
Прототип - ливадска црница карбонатна на лесној тераси прекрива већину простора, док 
се варијетет - ливадска црница бескарбонатна јавља само на мањим површинама између 
насеља Гајдобра и Нова Гајдобра. 

Код ливадске црнице на лесној тераси процес оглејавања леса још постоји, јер је 
ниво подземне воде у највећем делу на дубини до 300 cm. Овај подтип земљишта има 
веома висока производна својства, те се, углавном, користи као оранична површина. Уг-
лавном се простире на нешто нижем рељефу, односно у локалним удубљењима, где је 
поред влажења из подземља одређену улогу имало и површинско влажење.

3.1.6. Хидрогеолошке, хидролошке и хидрографске карактеристике подручја

Хидрогеолошке карактеристике

Фреатске воде, на лесној тераси, обично су на дубини 3-5 m. Током изузетно суш-
них година фреатска издан је на већој дубини, док је у периодима са веома великом ко-
личином падавина она ближа површини. За људску употребу се користе артерске воде. 
Артерске воде доброг квалитета налазе се на дубини преко 150 m. Односно, како је у 
последње три деценије пијезометарски притисак артерских издани ослабио, за потре-
бе водоснабдевања људи, користе се воде субартерских бунара на дубини преко 210 m. 
Највећи број становника Гајдобрe и Нове Гајдобре пијаћом водом снабдева се из бунара 
дубине 300-350 m, а има издашност до 10 l/s.

Хидролошке и хидрографске карактеристике подручја

У атару Нове Гајдобре нема сталних површинских природних водотока, мада их је 
на овим површинама у прошлости било. Вода је тада текла већ помињаним удолинама, у 
ствари некадашњим дунавским крацима. Данас су те удолине каналисане и укључене у 
систем ДТД. Вода се у постојећим удолинама појављује за време обилних падавина или 
топљења већих количина снега.

У оквиру посматраног подручја налази се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „Товаришево – Гајдобра“: канал „Бегеј“ и канал „XII“.
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3.2. ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Просторним планом Републике Србије, као и Регионалним просторним планом 
АП Војводине, извршена је просторна диференцијација животне средине подручја  
АП Војводине (валоризација одређеног простора/подручја у односу на постојеће стање 
квалитета животне средине и тренд у наредном периоду) у четири категорије, у завис-
ности од чега је потребно обезбедити таква решења и опредељења којима се спречава 
нарушавање и даља деградација, обезбеђује санација и ревитализација деградираних ло-
кација, као и умањују ефекти ограниченог развоја.

Подручје Плана је категорисано у подручја угрожене животне средине (локали-
тети са повременим прекорачењем граничних вредности, субурбане зоне насеља најуг-
роженијих подручја из I категорије, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са преко-
мерним оптерећењем простора, подручја експлоатације минералних сировина, државни 
путеви I и II реда, железничке пруге, велике фарме, зоне интензивне пољопривреде, ае-
родроми, речна пристаништа, водотоци III класе) са мањим утицајима на човека, живи 
свет и квалитет живота. 

у овим подручјима неопходно је обезбедити унапређење постојећег стања, уз 
адекватан начин коришћења природних ресурса и простора. У насељима је потребно 
унапредити комуналну инфраструктуру, повећати квантум зелених површина, са пра-
вилном просторном дистрибуцијом и организацијом, повећати спортско-рекреативне 
садржаје, адекватно одлагати комунални отпад и др. На пољопривредном земљишту би 
требало вршити контролисану примену хемијских средстава заштите биљака и агро-ме-
ра. Истраживања и експлоатацију минералних сировина је могуће реализовати само уз 
примену адекватних мера заштите животне средине.

3.3. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

3.3.1. Намена површина, објекти и површине јавне намене, врста изградње, 
привредни и други објекти

Према Просторном плану општине Бачка Паланка обрађивано подручје налази се 
у границама грађевинског подручја насеља Гајдобра, једним делом северозападно изван 
грађевинског подручја Гајдобра, и у КО Нова Гајдобра изван грађевинског рејона насеља 
Нова Гајдобра (северозападно од насеља), у атару и дефинисанo је као будућа радна зона.

Планом је обухваћен део радне зоне нумерисан бројем 10 у Просторном плану 
(њен северни део), део пољопривредних површина које се наслањају на планирану радну 
зону у атару Нова Гајдобра и Гајдобра и део постојеће радне зоне која се налази у обух-
вату грађевинског реона Гајдобра.

Посматрани простор је лоциран уз државни пут IIА реда бр. 108 (Бачка Топола – 
Кула – Деспотово – Силбаш - Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични 
прелаз Бачка Паланка)), уз десну ивицу коридора саобраћајнице. У складу са Референт-
ним системом Републичке дирекције за путеве државни пут  II реда бр. 119 у границама 
плана се налази од km 127+551 до km 127+907.

У оквиру посматраног подручја налази се два мелиорациона канала који су део 
система за одводњавање „Товаришево – Гајдобра “: канал „Бегеј“ и канал „XII“.
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На предметном простору изграђен је пословно-производни комплекс у коме 
послује предузећа ДОО „Real Knitting“ из Гајдобре, ул. Патријарха Павла 76.

3.3.2. Комунална опремљеност простора

Трасе, коридори и регулација саобраћајница

Простор у оквиру граница планског подручја лоциран је уз државни пут IIA реда  
бр. 108 (према Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“,  
бр. 105/13 и 119/13), односно, раније, државни пут II реда бр. 119. Дата саобраћајница има 
посебан значај у укупној мрежи саобраћајница у оба насеља.

За приступ постојећим објектима изграђене су интерне саобраћајне површине. 
Међутим, на простору радне зоне, где не постоје изграђени објекти, не постоје ни са-
обраћајне површине изграђене савременим коловозним застором. Самим тим што, на 
неизграђеним деловима радне зоне, не постоји основна саобраћајна мрежа, простор није 
опремљен потребном комуналном инфраструктуром. Тренутно се за приступ комплексу 
радне зоне користи постојећи прикључак на државни пут IIA реда бр. 108 (државни пут 
II реда бр. 119) (на стационажи km 127+635.00). Пољопривредном земљишту, у оквиру 
граница планског подручја, приступа се преко атарског пута који је прикључен на др-
жавни пут IIA реда бр. 108 (државни пут II реда бр. 119) (на стационажи km 127+907.00) 
и реконструкцијом датог прикључка, оствариће се нови прилаз планираним садржајима, 
који захтевају добре везе са државном путном мрежом.

Пешачки саобраћај, као најмасовнији облик кретања, заступљен је и на обрађива-
ном простору. У границама планског подручја налази се пешачка стаза која се води југо-
источном страном Улицe Патријарха Павла у насељу Гајдобра. Не постоји изграђена пе-
шачка стаза која би повезивала насеље Нова Гајдобра и радну зону. Самим тим, потребно 
је предвидети проширење мреже пешачких стаза, чиме ће се створити повољни услови 
за лакше просторно повезивање оба насеља са планираним садржајима радне зоне.

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

Стационирани саобраћај је изграђен испред постојећег објекта - асфалтбетонско 
површинско паркиралиште са управном шемом паркирања.

Приликом израде саобраћајног решења потребно је посебно водити рачуна о сле-
дећем:

 - обезбедити лаку доступност свим садржајима комплекса радне зоне уз висок 
ниво услуге и удобности;

 - обезбедити долазак до радне зоне свим видовима превоза;

 - обезбедити довољно простора за стационирани саобраћај (путничка возила и 
бицикле);
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 - изградњом појаса заштитног зеленила тежити смањењу неповољног дејства са-
обраћаја, заштити од прашине и гасова, буке и вибрација.

Мрежа и капацитети водопривредне инфраструктуре
Предметни простор у овом тренутку је делимично опремљен инсталацијама во-

довода и канализације.

За изведене производне хале изграђена је водоводна мрежа од насељског водовода 
Гајдобре. Постојећи пословни круг има и два бушена бунара из којих се користи вода за 
хидрантску мрежу и делимично за производњу.

Отпадне воде из изведених производних хала се одводе на интерни уређај за пре-
чишћавање отпадних вода изграђене на парцели инвеститора који се преко постојећег 
отвореног канала одводи у мелиорационе канале који су у обухвату Плана.

На изграђеном делу радне зоне изведена је и атмосферска канализација која се 
одводи до постојећег отвореног канала у кругу постојећег комплекса.

За планирано подручје потребно је повећати пречник водоводне мреже и изгради-
ти канализацију отпадних вода и атмосферску канализацију.

Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система насеља Гај-
добра и постојећих бунара унутар комплекса. Постојећа водоводна мрежа је изведена у  
ул. Патријарха Павла. Према подацима ЈКП „Комуналпројекта“ и ДОО „Универзал“, који 
су надлежни за водоснабдевање, изведена је водоводна мрежа и комплекс је прикључен 
на исту.

Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је помоћу канализационе мре-
же сепаратног типа. Канализација отпадних вода је изведена у насељу Гајдобра и Нова 
Гајдобра и одводе се до постојећег уређаја за пречишћавање отпадних вода у насељу 
Нова Гајдобра. Постојећи комплекс има изведену канализацију отпадних вода и уређај 
за пречишћавање отпадних вода.

Одвођење атмосферских вода обавља се тренутно преко изграђене атмосферс-
ке канализације и делимично изграђених отворених канала на предметном подручју и 
унутар комплекса који су повезани на мелиорационе канале у обухвату Плана. Постојећи 
канали служе за прихватање и одвођење површинских и атмосферских вода са предмет-
ног подручја.

Мрежа и капацитети електроенергетске инфраструктуре

Напајање електричном енергијом садржаја у оквиру граница планског подручја, 
обезбеђује се из постојеће изграђене електроенергетске инфраструктуре. Постојећи по-
словни објекти напајају сe преко постојеће МБТС 20/0,4 kVA 2х630 kVA „Мајевица“ са 
одобреном максималном снагом од Pmax.=1,1 MW.

Мрежа и капацитети телекомуникационе инфраструктуре

На посматраном подручју постоји изведен ТТ подземни кабел и кабел првог реда. 
Потребно је планирати проширење.

Мрежа и капацитети термоенергетске инфраструктуре

У насељима Гајдобра и Нова Гајдобра се користи чврсто гориво (дрво, угаљ), теч-
но гориво (мазут, лож уље) и електрична енергија за производњу топлотне енергије.
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Гасификација насеља Гајдобра и Нова Гајдобра још увек није извршена. Самим 
тим, ни на простору који се налази у оквиру граница планског подручја не постоји из-
грађена гасоводна инфраструктура. У оквиру пословног круга постоји изведени резер-
воари ТНГ који се користе за производни процес. Потребно је планирати проширење 
термоенергетских капацитета.

3.3.3. Евидентирани и заштићени објекти, споменици културе и природе 

3.3.3.1. Архитектура

На основу достављених услова од Покрајинског завода за заштиту споменика кул-
туре  у оквиру граница планског подручја се не налазе објекти који завређују посебан 
третман и услове као споменици културе.

3.3.3.2. Археологија

На основу достављених услова  Покрајинског завода о археолошким локалитети-
ма на територији Војводине и након археолошког рекогносцирања предметног простора 
евидентирана су два археолошка локалитета која могу бити оштећена земљаним и грађе-
винским радовима. 

3.3.3.3. Природне вредности

Према подацима добијеним за потребе израде овог Плана од Покрајинског завода 
за заштиту природе утврђено је да предметна локација не припада простору под зашти-
том нити предвиђеном за заштиту.

3.3.4. Постојеће јавно и друго зеленило

У оквиру граница планског подручја, углавном, се налази пољопривредно 
земљиште (површине под пољопривредним културама), осим постојећег комплекса рад-
не зоне, а сама саобраћајна инфраструктура није изграђена. Самим тим, не може се гово-
рити о јавним зеленим површинама. Постојећа саобраћајна инфраструктура се задржава 
са зеленилом које је потребно ускладити и уредити у зависности од категорије саобраћај-
нице и услова управљача.

Формирањем нових саобраћајних коридора, створиће се услови за уређивање зе-
лених површина – улично зеленило.

4. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Почетна тачка границе обухвата бр. 1. представља северну тромеђу катастарских 
парцела 3552, 2603 и 2604 К.О. Гајдобра. Од тачке 1 иде у правцу југозапада и прати 
северозападну границу катастарске парцеле 2604 до тачке 2, од тачке 2 иде у правцу 
југоистока у дужини од око 200 m до тачке 3 и прати југозападну границу парцеле 2604, 
од тачке 3 иде у правцу југозапада и пресеца катастарску парцелу 3551 до међне тачке 
катастарских парцеча 17 и 986 К.О. Нова Гајдобра и наставља дуж северозападне границе 
парцеле 986 до тачке 4, од тачке 4 иде у правцу запада пратећи северну границу катас-
тарске парцеле 872 до тачке 5 која представља међну тачку катастарских парцела 872 и 
15. Од тачке 5 иде у правцу југозапада и прати западну границу катастарских парцела 
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872, 24 и 25 и пресеца у правцу катастарске парцеле 870 и 875 до тачке 6, од тачке 6 иде у 
правцу истока и прати јужну границу катастарске парцеле 875 и иде до тачке 7 која пред-
ставља међну тачку између катастарских парцела 875, 873 и 32. Од тачке 7 иде у правцу 
југоистока и пресеца катастарску парцелу 873 која представља државни пут II А реда 108 
до међне границе катастарских парцела 873 и 881 до тачке 8. Од тачке 8 иде у правцу се-
вероистока и прати источну границу катастарске парцеле 873 до тачке 9. Од тачке 9 која 
се налази на граници катастарских општина на тромеђи катастарских парцела 873, 19 КО 
Нова Гајдобра и 3616 КО Гајдобра и иде у правцу северозапада до тачке 10 која предста-
вља међну белегу 17 КО Гајдобра. Од тачке 10 иде у правцу североистока у дужини од 
око 98m до тачке 11 и прати источну границу катастарске парцеле 1494. која представља 
државни пут II А реда 108. Од тачке 11 иде у правцу северозапада и пресеца катастарску 
парцелу 1494 до тачке 12 која је међна тачка између катастарских парцела 1327/2, 1327/1 и 
1494, од тачке 12 иде у правцу северозапада и прати границу катастарске парцеле 1327/2 
до тачке 13 која представља међну тачку између катастарских парцела 1327/2, 1326 и 3552 
која представља међну белегу 81 КО Гајдобра, од тачке 13 иде у правцу северозапада и 
прати границу катастарске парцеле 1327/2, пресеца катастарску парцелу 3552 и прати 
границу катастарске парцеле 2604 до почетне тачке 1.

Пелиминарна граница обухвата Плана садржи парцеле 2604, 1327/2 и делове пар-
цела 3551, 3552 и 1494 К.О. Гајдобра и парцеле 986, 18, 872, 24 и 25 и делове парцела 870, 
875 и 873 К.О. Нова Гајдобра.

Подручје обухваћено Планом налази се у КО Гајдобра и КО Нова Гајдобра, и зау-
зима површину од cca 17,36 ha. 

5. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Просторним планом општине Бачка Паланка, осим радних зона у насељима, пред-
виђено је формирање радних зона и изван грађевинских рејона насеља, у атару, ради гру-
писања објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструкту-
ре или радног процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине у насељима 
или су локацијски везани за сировине (објекти намењени преради, финалној обради и 
складиштењу пољопривредних производа).

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

 - пословно - производни комплекс - радна зона,

 - зона државног пута II реда - саобраћајница и комунална инфраструктура, 

 - зона мелиорационих канала,

 - зона атарског пута.

5.1. РАДНА ЗОНА

Површина намењена радној зони износи 14 ha 67 a 40 m2.

На овој површини планира се изградња - проширење постојећег комплекса произ-
водног круга предузећа ДОО „Real knitting“ из Гајдобре.

Колски прилаз предметном комплексу омогућен је на државни пут IIA реда бр. 
108 са два прикључка, једног постојећег и једног планираног.
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У оквиру радног комплекса могуће је организовати мирујући саобраћај. Пешачки 
и бициклистички прилаз комплексу радне зоне могуће је остварити преко планираних 
и постојећих прилаза, преко јавних површина. Радна зона представља остале површине.

5.1.1. Зона државног пута II реда - саобраћајница и комунална инфраструктура

Планирана зона државног пута II реда 108 - саобраћајница и комунална инфра-
структура обухвата површину од 1 ha 07 a 88 m2. Зона државног пута II реда бр. 108 - са-
обраћајница и комунална инфраструктура представља површину јавне намене.

5.1.2. Зона мелиорационих канала

Зона мелиорационих канала, у оквиру граница планског подручја, има површину 
од 1 ha 30 a 88 m2. Зона мелиорационог канала представља површину јавне намене.

5.1.3.  Зона атарског пута

Планирана зона атарског пута обухвата површину од 29 a 58 m2. Зона атарског 
пута представља површину јавне намене.

6. БИЛАНС ПОВРШИНА

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

Катастарске 
парцеле у 
обухвату 

Плана

Катастарска 
општина Начин коришћења Површина 

(m2)

2604 КО Гајдобра Пољопривредно земљиште - њива 1. класе 27851

1327/2 КО Гајдобра Земљиште у грађевинском подручју - Део радне 
зоне - радни комплекс ДОО „Real knitting“ 12619

део 3551 КО Гајдобра Остало земљиште - атарски пут 417
део 3552 КО Гајдобра Остало земљиште - атарски пут 407

део 1494 КО Гајдобра Земљиште у грађевинском подручју - Део 
државног пута IIA реда 1804

986 КО Нова 
Гајдобра

Грађевинско земљиште изван грађевинског 
реона - 
Део радне зоне - радни комплекс ДОО „Real 
knitting“

37812

18 КО Нова 
Гајдобра

Грађевинско земљиште изван грађевинског 
реона – Трстик - мочвара 1. класе 14203

872 КО Нова 
Гајдобра

Пољопривредно земљиште - Мелиорациони 
канал 8156

24 КО Нова 
Гајдобра Пољопривредно земљиште - њива 5. класе 27102

25 КО Нова 
Гајдобра Пољопривредно земљиште - њива 5. класе 27102
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Катастарске 
парцеле у 
обухвату 

Плана

Катастарска 
општина Начин коришћења Површина 

(m2)

део 870 КО Нова 
Гајдобра Пољопривредно земљиште - Атарски пут 2325

део 875 КО Нова 
Гајдобра

Пољопривредно земљиште - Мелиорациони 
канал 4953

део 873 КО Нова 
Гајдобра

Пољопривредно земљиште - Део државног пута 
IIA реда 8844

Укупна површина у оквиру граница планског подручја: 173595
Према предложеној концепцији просторне организације предметног подручја, ок-

вирни биланс површина у оквиру граница планског подручја је следећи:

НАМЕНА ПОВРШИНА
ПОВРШИНА
ha %

Зона државног пута II реда -саобраћајница 
и комунална инфраструктура 1,08 6,22

Зона мелиорационих канала 1,31 7,55
Зона атарског пута 0,30 1,73
Укупна површина јавне намене 2,69 15,50
Радна зона 14,67 84,50
Укупне остале површине 14,67 84,50
Укупна површина у оквиру граница планског подручја 17,36 100

7. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

На основу утврђеног режима коришћења простора, проистеклог из дефинисаних 
правила уређења у Просторном плану општине Бачка Паланка, у оквиру граница план-
ског подручја одређују се површине јавне намене – простор одређен за уређење и из-
градњу јавних површина за које се утврђује општи интерес. Грађевинско земљиште у 
оквиру граница планског подручја представља грађевинско земљиште ван граница град-
ског грађевинског подручја (земљиште у грађевинском подручју изван насељеног места).

За површине јавне намене одређује се земљиште које је намењено формирању ко-
ридора за атарски пут и мелиорационом каналу.

Такође, у границама Плана, налазе се и делови катастарских парцела број 873 и 
1494 (државни пут II реда) и 875 и 872 (мелиорациони канал Бегеј и канал XII), који чине 
површине јавне намене. 

Коридор државног пута II реда задржава се у утврђеној ширини. Ширина самог 
мелиорационог канала Бегеј се не мења, с тим да се формира радно-инспекциона стаза 
поред канала у ширини од приближно 10,0 m од ивице канала. Радно-инспекциона стаза 
представља површину јавне намене у склопу канала.

Остале површине чини простор намењен изградњи и проширењу постојећег ком-
плекса радне зоне, у складу са урбанистичким параметрима утврђеним Просторним пла-
ном за радне зоне које се формирају изван грађевинског рејона насеља, у атару.
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Површине јавне намене обухватају простор укупне површине 02 ha 68 a 34 m2, док 
остале површине обухватају простор укупне површине 14 ha 67 a 40 m2.

8. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА 
И РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА

На основу анализе и апроксимативне процене постојећег стања, без постојања ег-
зактних података о параметрима квалитета природних ресурса на територији насеља и 
доступне документације од значаја за планско подручје, валоризовано је постојеће стање, 
као и утицаји на животну средину.

Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности 
(изградња, привредне активности које егзистирају на датом простору, инфраструктурно 
уређење, пољопривредне активности, туризам и др.), са становишта дугорочне организа-
ције, коришћења, уређивања и заштите простора и животне средине, дефинисан је стра-
тешки циљ: заштита животне средине кроз активну примену мера заштите, перманентна 
контрола и одговорност за поштовање и примену принципа одрживог развоја. 

На простору обухвата Плана су вреднована и разматрана питања у области жи-
вотне средине у односу на стање и квалитет ваздуха, вода, земљишта, управљања отпа-
дом и др.

На основу процене стања животне средине на планском подручју, имајући у виду 
да нема конкретних мерења, кључна питања заштите животне средине су:

• одвођење и пречишћавање отпадних вода,

• управљање отпадним материјалом кроз планско сакупљање, транспорт и од-
лагање отпада,

• интензитет буке у оквиру производних објеката,

• мониторинг систем животне средине.

Управљање просторним развојем планског подручја са еколошког аспекта засно-
вано је на уређивању простора, спровођењем система заштите и унапређивања животне 
средине, заштитом свих вредности, унапређењем стања, ремедијацијом деградираних 
зона и локација и планирањем развоја  система мониторинга. Такође, непосредни значај 
има одрживи развој привредних грана уз примену савремених технологија и посебних 
мера заштите животне средине.

Сам простор у обухвату Плана карактерише недовољна опремљеност потребном 
комуналном инфраструктуром. У постојећем стању, предметни простор је делимично 
опремљен инсталацијама водовода и канализације. Снабдевање водом обавља се преко 
постојећег водоводног система насеља Гајдобра и постојећих бунара унутар комплекса.

Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је помоћу канализационе мреже 
сепаратног типа. Постојећи радни комплекс има изведену канализацију отпадних вода и 
уређај за пречишћавање отпадних вода.

Гасификација насеља Гајдобра и Нова Гајдобра још увек није извршена. Самим 
тим, ни на простору који се налази у оквиру граница планског подручја не постоји из-
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грађена гасоводна инфраструктура. У оквиру пословног круга постоји изведени резерво-
ари ТНГ који се користи за производни процес. 

У контексту планских решења којима ће се обезбедити заштита природних ресур-
са  планирана је изградња комбинованих система канализације којом ће се контролисано 
прихватати све атмосферске воде. Оваквим решењем, са одговарајућим пречишћавањем 
атмосферских и отпадних вода, обезбедиће се директна заштита водних ресурса.

Снабдевања водом за пиће предвиђено је са постојећег прикључка комплекса на 
насељску водоводну мрежу, с тим да се вода из јавне водоводне мреже може користити 
искључиво за санитарне потребе. Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже 
за техничко-технолошке процесе, противпожарну воду, прање и заливање зелених повр-
шина, те је за задовољавање тих потреба предвиђено коришћење воде из првог водонос-
ног слоја путем сопствених плитких бунара или из површинских вода.

Постојећа радна зона и комплекс предузећа ДОО „Real knitting“ из Гајдобре тре-
нутно се налази на 35% планиране површине за радну зону. Планирано је проширење 
радног комплекса односно, планирана површина радне зоне представља потенцијално 
проширење комплекса ДОО „Real knitting“ из Гајдобре.

Обзиром на карактеристике животне средине, Планом су предвиђене мере зашти-
те и очувања квалитета ваздуха, вода, земљишта, као и мере које се односе на уређење и 
очување зелених површина и заштитног зеленила, односно имплементирани су услови 
заштите простора утврђени од стране Покрајинског завода за заштиту природе, добије-
них за потребе израде овог Плана.

Планом су такође, разматрана питања заштите од пожара, заштите од елементар-
них непогода, као и техничко-технолошких несрећа. У оквиру планских решења дефи-
нисани су општи услови заштите од утицаја на уређење и изградњу простора у обухвату 
Плана.

Услови заштите од пожара односе се на примену техничких прописа и стандарда 
који регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани 
на овом простору. Такође, саобраћајним решењем се обезбеђује приступ ватрогасним 
возилима до сваког објеката/комплекса, док је за потребе гашења пожара предвиђена  
изградња уличне хидрантске мреже, као и уређење црпилишта воде.

Обзиром да се простор насеља Нова Гајдобра налази у зони од 7°MCS, за повратни 
период од 100 и 200 година, предвиђене су мере за изградњу објеката у сеизмичким под-
ручјима код изградње нових објеката, односно реконструкције постојећих.

Планом је предвиђено да се заштита од негативног утицаја ветра спроводи ден-
дролошким мерама, које су планиране у виду ветрозаштитних појасева одговарајуће ши-
рине уз саобраћајнице, канале и као заштита пољопривредног земљишта. Заштита од 
града спроводиће се мрежом противградних станица, са којих се током сезоне одбране 
од града испаљују противградне ракете.

Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РС” 
бр. 135/04 и 88/10), у Извештају о стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана 
питања везана за климатске промене, промене озонског омотача и прекогранична за-
гађења. Предметни План није меродаван у потенцијално позитивном или негативном 
смислу, а са аспекта обавеза према међународним споразумима.
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Планом нису предвиђена варијантна решења. Усвојена решења су интерпретирана 
у Плану и предметним елаборатом, односно Извештајем о стратешкој процени утврђено 
је да су у складу са основним принципима одрживог развоја у погледу свих даљих актив-
ности на простору у обухвату Плана.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС), 
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 
36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

У случају не реализовања Плана, уређење и коришћење простора у обухвату Пла-
на ће се вероватно одвијати у смеру негативног тренда развоја непосредног и ширег под-
ручја у односу на предметни простор, непланске реализације садржаја и активности које 
не испуњавају претходне услове заштите природе и животне средине и тиме је очеки-
вана потенцијална деградација природних вредности и ресурса на подручју у обухвату 
Плана и у окружењу.

9. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

За потребе израде Нацрта плана и Стратешке процене тражени су подаци о 
постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима од следећих органа и 
организација:

1. Републички сеизмолошки завод, Ташмајдански парк бб, Београд

2. Републички хидрометеоролошки завод, Кнеза Вишеслава бб, Београд

3. ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад

4. ЈП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад

5. ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд

6. Република Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Уп-
рава за  инфраструктуру одбране, Балканска 53, Београд

7. Покрајински завод за заштиту природе, Радничка 20а, Нови Сад

8. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ АД Београд, Извршна ди-
рекција регије „Север“, Извршна јединица Нови Сад, Народних хероја 2, Нови 
Сад

9. Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Сектор за сани-
тарни надзор, Одељење у Новом Саду, Михајла Пупина 16, Нови Сад

10. Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Секретаријат унутра-
шњих послова Нови Сад, Одељење противпожарне полиције, Пап Павла 46, 
Нови Сад

11. ЈКП „Комуналројект“ Трг братства и јединства 40, Бачка Паланка



1128 страна - Број 31/2015        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        29. децембар 2015. године

12. ДОО „Инвест-инжењеринг“ Пут шајкашког одреда 5а Нови Сад

13. ДОО „Универзал“, Невесињска 7, Гајдобра

14. АД „Мајевиц-машине алатке“, Жарка Зрењанина 123, Бачка Паланка

15. ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка

Тражени услови и подаци су дати у Прилогу Плана.

Тражени услови који нису достављени:

1. ДП „Нови Сад – ГАС“, Теодора Мандића 21, Нови Сад

2. Општина Бачка Паланка, Одељење за привреду Бачка Паланка

3. МЗ „Гајдобра“

4. МЗ „Нова Гајдобра“

5. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Буле-
вар Михајла Пупина 16, Нови Сад

6. Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Штросмајерова 22, Петроварадин.

Извештај о стратешкој процени доставља се на мишљење заинтересованим орга-
нима и организацијама и обезбеђује се учешће јавности у његовом разматрању. Након 
оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и Извештаја о 
учествовању заинтересованих органа и организација и јавности, који сачињава орган на-
длежан за припрему Плана, орган надлежан за послове заштите животне средине може 
дати сагласност на Извештај о стратешкој процени.

II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Стратешка процена утицаја Плана интегрише еколошке, социјално-економске и 
био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности 
различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од инте-
реса за вредности и квалитет животне средине.

Општи и посебни циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и 
циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, при-
купљених података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних 
органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у 
Плану. 

1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Са становишта дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора, 
концепт одрживог развоја представља стратешку активност којом се дефинишу плански 
принципи и критеријуми заштите, средства и развој инструмената заштите животне сре-
дине. 

Концепт одрживог развоја простора у обухвату Плана огледа се у детаљнијој 
планској организацији и уређењу, вредновањем капацитета планираних садржаја у од-
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носу на потребе, као и усклађивање коришћења простора са природним и створеним 
потенцијалима и ограничењима. 

Општи циљеви Стратешке процене, који се заснивају на вредновању и процени 
могућих утицаја на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана, су:

 - обезбеђивање стандарда грађења и комуналног опремања у складу са принци-
пима заштите животне средине, уз адекватну земљишну политику;

 - рационално коришћење природних ресурса;

 - одрживо управљање отпадним материјама;

 - примена адекватних мера заштите ваздухa, воде и земљишта од загађења то-
ком реализације и функционисања планираних садржаја;

 - поштовање свих предвиђених мера заштите од акцидената.

Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа 
вишег реда и услове које они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за конкретни 
разматрани простор, а односе се на специфичност, намену површина и др.

Даља разрада општих циљева спроводи се кроз дефинисање посебних циљева и 
избор индикатора којима ће се оценити њихова оствареност, у контексту очувања живот-
не средине, као и спровођење принципа одрживог развоја. 

2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

На основу наведених општих циљева Стратешке процене у претходном поглављу, 
анализе стања животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заш-
тите животне средине у планским решењима, утврђују се посебни циљеви Стратешке 
процене у појединим областима. 

Интегралном анализом стања животне средине и значајних питања, проблема и 
предлога у погледу заштите животне средине, дефинисани су посебни циљеви стратеш-
ке процене: 

 - смањење емисије загађујућих материја у ваздух услед саобраћајних активнос-
ти у функцији постојећих и планираних садржаја;

 - обезбеђење комуналне опремљености планираних садржаја;

 - одрживо управљање комуналним отпадом које подразумева разврставање, се-
парацију, рециклажу и адекватан транспорт;

 - формирање заштитног зеленила.

3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикато-
ра који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. Сврха 
индикатора стања животне средине је оцењивање планских решења са становишта мо-
гућих штета у животној средини, као и утврђивање које неповољне утицаје треба смањи-
ти или елиминисати. Сврха њихове примене је у усмеравању планских решења ка оства-
рењу циљева који се постављају. 
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Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су 
средство за праћење извесне променљиве вредности у јединици времена, а неопходни су 
као улазни подаци за свако планирање (просторно, урбанистичко и др).

Имајући у виду обухват Плана, планиране садржаје, постојеће стање животне сре-
дине планског подручја и дефинисане посебне циљеве Стратешке процене утицаја, извр-
шен је избор индикатора у односу на које је вршена стратешка процена утицаја предмет-
ног Плана на животну средину. 

Приликом дефинисања индикатора обрађивачи стратешке процене утицаја су се 
ослонили на индикаторе УН за одрживи развој, индикаторе дефинисане Правилником 
о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", 
број 37/11) и на елементарне еколошке индикаторе који се могу узети у обзир у односу на 
постојеће стање животне средине и карактер Плана и планираних активности.

На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне среди-
не, на територији обухвата Плана релевантни су следећи индикатори:

 - Емисија примарних суспендованих честица и секундарних прекурсора, сус-
пендованих честица (PM10, NОx, NH3 и SO2),

 - Квалитет воде за пиће,

 - Индекс експлоатације воде (WEI),

 - Губици воде,

 - Постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације,

 - Загађене отпадне воде,

 - Промена начина коришћења земљишта,

 - Заштићена подручја,

 - Укупна количина произведеног отпада,

 - Количина произведене амбалаже и амбалажног отпада, 

 - Количина посебних токова отпада,

 - Укупни индикатор буке,

 - Индикатор ноћне буке.

Подаци се прикупљају на разним нивоима и у оквиру делатности различитих 
институција: статистички заводи, заводи за јавно здравље и здравствену заштиту, хи-
дрометеоролошке службе, геолошки и геодетски заводи, заводи за заштиту природе и 
споменика културе. 

4. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА 
ЦИЉЕВИМА ПЛАНА

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и 
процеса израде стратешке процене утицаја, те на неопходност интеграције овог инстру-
мента у процес планирања. 
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Истиче се и то да је Стратешка процена делимично интегрисана у планове и про-
граме уколико се израђују у одвојеним фазама. Да би била потпуно интегрисана проце-
дура израде Стратешке процене треба да се преплиће са процедуром израде планова или 
програма. Графикон 1. приказује принцип по којем су се руководили стручни тимови 
ангажовани при изради ова два елабората, односно приказана је веза између фаза израде 
Плана и Стратешке процене.

Графикон 1. Везе између фаза израде Плана и Стратешке процене
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Циљеви стратешке процене су, с обзиром на истовремену тј. паралелну израду ова 
два документа у потпуности усаглашени са циљевима Плана. 

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА 
ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

У процесу усаглашавања Плана и у поступку стратешке процене могућих утицаја 
планских решења на животну средину, потенцијала и ограничења у простору и животној 
средини, вредновани су следећи аспекти: 

 - природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору; 

 - створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин ко-
ришћења природних ресурса као и планирано уређење дефинисано планским 
решењима; 

 - стање комуналне опремљености на подручју Плана; 

 - стање и статус природних и културних добара; 

 - услови надлежних институција добијених у поступку израде Плана и Стра-
тешке процене; 

 - циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеви предмет-
ног планског документа. 

С обзиром да Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не про-
писује шта представљају варијантна решења Плана која подлежу стратешкој процени, 
разматрана су два могућа варијантна решења: 

 - Варијанта - I - да се План не усвоји; 

 - Варијанта - II – да се План усвоји и имплементира. 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину 
утврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења, огра-
ничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или недоно-
шења планског документа.

1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА

Варијантно решење у контексту неусвајања Плана може за последицу имати: 

 - недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки при-
хватљив и одржив начин; 

 - непланску реализацију појединачних пројеката и делатности на подручју Пла-
на не испуњавају претходне услове заштите простора и животне средине; 

 - неконтролисану и непланску градњу, што неминовно доводи до узурпирања и 
деградације пејзажних и природних вредности на подручју обухвата Плана и 
у окружењу; 

 - тенденцију угрожавања квалитета ваздуха, вода, земљишта и здравља стано-
вништва; 
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 - неадекватну заштиту и презентацију природних и културних добара; 

 - непоштовање решења и мера за уређивање подручја прописане Планом; 

 - непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине 
из планова на вишем хијерархијском нивоу и предметног Плана.

2. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И ИМПЛЕМЕНТИРАЊА 
ПЛАНА 

Циљ израде Плана је дефинисање границе обухвата плана, грађевинског рејона и по-
вршина јавне намене, поделе на грађевинске зоне или целине према урбанистичким пока-
затељима и другим карактеристикама, планиране трасе, коридора и регулација саобраћај-
ница и мреже јавне комуналне инфраструктуре, процена потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре и заштита животне средине.
У оквиру Плана је извршена свеобухватна анализа подручја, постојеће структуре, стање 
инфраструктурне и комуналне опремљености, предности, потенцијала, могућих ограни-
чавајућих фактора и услова надлежних институција. 

Усвајањем Плана стварају се услови за: 

 - рационалну организацију, уређење простора и одрживи развој заснован на 
основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и створених 
вредности и животне средине; 

 - инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја у обухвату Пла-
на;

 - заштиту природних вредности и животне средине (заштиту од аерозагађивања, 
загађивања подземних и површинских вода, земљишта, заштиту од буке); 

 - заштиту културног наслеђа и природних добара; 

 - заштиту здравља становништва и оптимални квалитет живота на планском 
подручју; 

 - контролисано и адекватно управљање свим генерисаним врстама отпада и от-
падних вода; 

 - дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у обухвату 
Плана уз обавезу процене утицаја на животну средину, прописивање и спро-
вођење мера заштите, мера управљања ванредним ситуацијама и мониторинг 
животне средине; 

 - имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима 
вишег хијерархијског нивоа;

 - укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за раз-
вој предметног подручја у општини Бачка Паланка.
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3. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Поређење варијантних решења је извршено на основу позитивних и негативних 
утицаја које би варијантна решења имала у датом простору. 

Позитивни ефекти вредновани су са аспекта утицаја на: 

 - Стање животне средине и природне вредности; 

 - Створене вредности, стање и очуваност природног и културног наслеђа и при-
вредне активности; 

 - Инфраструктурну и комуналну опремљеност подручја у обухвату Плана; 

 - Урбанистичке услове и могућност контролисаног управљања простором. 

Најприхватљивије решење са аспекта заштите животне средине било би оно које 
би омогућило примену мера за спречавање негативних утицаја, рационално коришћење 
природних ресурса, спровођење контроле квалитета животне средине и поштовање еко-
лошких начела и принципа одрживог развоја.

Усвајање Плана представља најбоље решење са аспекта контролисаног управљања 
простором, заштите природних ресурса и животне средине (квалитета ваздуха, вода, 
земљишта, заштићених подручја) и заштите културног наслеђа, у складу са еколошким 
начелима и принципима одрживог развоја.

Као што је већ истакнуто у претходном тексту, циљ израде Стратешке процене 
утицаја Плана на животну средину је сагледавање могућих негативних утицаја план-
ских решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихо-
во смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском 
регулативом. Да би се постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом пред-
виђене активности.

4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ  
СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА  
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 

4.1. ОПШТЕ МEРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКАТА

У Извештају о стратешкој процени, вредновани су и процењени могући значајни 
утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана и предложене 
су мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Такође, концепт заштите 
животне средине у Плану предвиђа читав низ мера и услова заштите које имају како 
превентивни тако и санациони карактер. 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је пла-
нирати и применити следеће мере заштите:

 - носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи, као и 
подзаконска акта донета на основу овог Закона;

 - вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађе-
винског материјала током транспорта;
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 - утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током 
рада грађевинских машина и механизације;

 - отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађе-
вински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) пропис-
но сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;

 - материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је при-
бављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала врши-
ти возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања 
материјала;

 - ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка на-
лазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 
радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе;

 - ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолош-
ког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да 
има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести 
надлежну организацију за заштиту природе.

Како би се ваздух, воде (површинске и подземне) и земљиште, као природни ре-
сурси заштитили од негативних утицаја, инвеститори су обавезни да за све објекте који 
могу имати негативног утицаја на животну средину израде Студију о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гла-
сник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-УС), Законом о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Правилником о 
садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 
69/05), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Ли-
сте пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 114/08), као и у складу са другим прописима из ове области. 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга 
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се 
услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегри-
саном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, 
број 135/04). 

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују 
се према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и 
животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу произвести 
емисије и загађење животне средине. Уредбом о врстама активности и постројења за које 
се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“, број 84/05) и Уредбом о крите-
ријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, 
као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи („Службени 
гласник РС“, број 84/05) ближе су прописани услови за издавање интегрисане дозволе. 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
прописано је да ће оператер, за постојећа постројења и активности, прибавити дозволу 
најкасније до 2015. године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних 
грана са одредбама овог закона. Уредбом о утврђивању Програма динамике подношења 
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захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, број 108/08) утврђени 
су рокови у оквиру којих се подносе захтеви за издавање интегрисане дозволе, по врста-
ма активности и постројења. 

Постројења у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити 
присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних, регулисана 
су Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС), као техничка јединица унутар комплекса где се опасне 
материје производе, користе, складиште или се њима рукује (у даљем тексту: севесо 
постројење). 

С обзиром да је анализом постојећег стања животне средине на планском подручју 
уочен минималан степен деградације природних ресурса, као последице кумулативног 
дејства низа природних и антропогених фактора, Планом су предвиђене мере и актив-
ности у циљу санације постојећег стања и даљег развоја насеља у складу са основним 
принципима одрживог развоја.

Опште мере заштите природних ресурса и створених вредности односе се на:

 - снабдевање корисника довољним количинама воде за пиће одговарајућег ква-
литета;

 - изградњу канализационе мреже;

 - пречишћавање отпадних вода на постојећем савременом постројењу за пре-
чишћавање, и циљу постизања потребног квалитета отпадне воде, пре 
упуштања у реципијент;

 - реконструкцију и редовно одржавање каналске мреже за одвођење атмосфер-
ских вода;

 - унапређење микроклиматских и санитарно-хигијенских услова на подручју 
Плана повећањем и повезивањем свих зелених површина.

Посебне мере за постројења и радне садржаје1

Услови који се односе на сва постојећа и планирана постројења и радне садржаје 
на простору у обухвату Плана су:

 - применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и 
другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и при-
бављене услове/сагласности надлежних органа и организација;

 - фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму (као пре-
лазно решење) или одводити интерном канализацијом у јавну канализациону 
мрежу;

 - све технолошке отпадне воде, преко сливних решетки, сакупљати и одводити 
у водонепропусну септичку јаму уз претходан третман на таложнику и сепа-
ратору или их упуштати у јавну канализацију, а по извршеном одговарајућем 
третману којим се обезбеђује прописани квалитет за испуштање у канализа-
циону мрежу односно реципијент;

1 Према Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, објављеним од стране на-
длежног министарства запослове заштите живтоне средине 2010. године
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 - спроводити мере заштите животне средине (ваздуха, воде, земљишта, заштите 
од буке) и адекватно управљање насталим отпадом.

4.1.1. Мере заштите ваздуха

Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитет ваз-
духа, као природног ресурса, на подручју Плана односи се на успостављање мониторин-
га квалитета ваздуха, у складу са законском регулативом од стране надлежне инсти-
туције, као и евиденцијом потенцијалних загађивача са утврђеним програмом праћења 
њиховог рада.

Посебне мере заштите ваздуха за постројења су:

 - поштовати Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздуху;

 - применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом 
пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да 
емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вред-
ности;

 - уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних 
мера заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до 
прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар 
или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно 
обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у 
најкраћем року;

 - у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваз-
духу, обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање 
технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на 
ниво прописаних вредности;

 - код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се мо-
гу емитовати гасови непријатних мириса, обавезна је примена мера које ће 
довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у 
отпадном гасу испод граничне вредности емисије;

 - субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања 
за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде сту-
дије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад 
прибави дозволу.

4.1.2. Мере заштите вода

Заштита вода, подразумева скуп мера и активности којима се квалитет површин-
ских и подземних вода штити и унапређује у циљу:

1. очувања живота и здравља људи;

2. смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода;

3. обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене;
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4. заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета 
животне средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне сре-
дине и циљеви животне средине.

Приликом пројектовања и експлоатације сопствених водозахвата, обавезно пред-
видети техничко решење којим се неће негативно утицати на квалитет подземних вода.

Уколико квалитет отпадних вода из процеса производње не задовољава норме 
Правилника о канализацији, корисник је у обавези да отпадне воде пре упуштања пре-
чисти до прописаног квалитета на интерном уређају за пречишћавање.

У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода 
у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са под-
земним водама. Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако 
запаљивих течности треба пројектовати према важећим правилницима које обрађују ове 
услове, а нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и по-
вршинских вода.

Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, одређују се гра-
ничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих супстанци, и то 
за:

1. технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију;

2. технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у реципијент;

3. воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације у 
реципијент;

4. отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме.

Граничне вредности емисије загађујућих супстанци у површинским и подзем-
ним водама и седименту и роковима за њихово достизање одређени су на основу Уредбе 
(„Службени гласник РС“, број 50/12).

У циљу заштите квалитета воде, утврђене су забране и обавезе загађивача:

1. уношење у површинске и подземне воде отпадних вода које садрже хазардне 
и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије које 
могу довести до погоршања тренутног стања;

2. испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном 
водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског 
статуса стајаће воде;

3. испуштање прекомерно термички загађене воде;

4. испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстан-
це: - изнад прописаних вредности, - које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације, - које могу оштетити канализациони 
систем и постројење за пречишћавање вода, - које могу негативно утицати на 
здравље лица која одржавају канализациони систем;

5. коришћење напуштених бунара као септичких јама;

6. остављање материјала који могу загадити воде у кориту за велику воду при-
родних и вештачких водотока и језера, као и на другом земљишту;
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7. прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном 
земљишту.

У циљу заштите квалитета вода, обавезно се мора извршити пречишћавање от-
падних вода.

У отворене природне или регулисане водотоке могу се изузетно, испуштати и от-
падне воде из интерних уређаја за пречишћавање унутрашње канализације само ако су 
пречишћене до степена прописаног за категорију водотока у који се испушта. Обавезно 
је мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода.

За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког за-
гађивача као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да упуш-
тена вода задовољава II класу квалитета воде.

Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде могу се упушта-
ти у реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољи следећи квалитет воде:

 - БПК5 ср. дневни    до 25mg/l,

 - ХПК     до 125mg/l,

 - суспендоване материје   до 35mg/l,

 - укупан N     до 15mg/l,

 - укупан P     до 2mg/l,

 - масти и уља (етарски екстракт)  до 0,1mg/l,

 - штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у 
водама („Службени гласник СРС“, бр. 31/82 и 46/91).

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

Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих 
течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове, а 
нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских 
вода.

Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечис-
тоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти.

4.1.3. Мере заштите земљишта

Адекватним водоснабдевањем и одвођењем отпадних вода (фекалних, индус-
тријских и атмосферских) и њиховим пречишћавањем до прописаног квалитета, који 
захтева реципијент, обезбедиће се и заштита тла од потенцијалне деградације.

Око инфраструктурних система неопходно је формирати заштитне коридоре у 
контексту заштите околине и становништва од потенцијалних негативних утицаја.

4.1.4. Мере заштите природних и културних добара
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На предметној локацији није утврђено постојање заштићених нити предложених 
за заштиту природних добара.

Покрајински завод за заштиту природе је утврдио услове заштите природе за 
простор у оквиру граница планског подручја, а који подразумевају:

1. Проценат уређених зелених површина унутар радних комплекса треба да из-
носи најмање 30% укупне површине, у складу са Просторним планом Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 10/2010) и 
сагласно потребама заштите биодиверзитета ван заштићених подручја.

 - Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, очувања кавалитета ваз-
духа, земљишта, површинских и подземних вода, неопходно је очување/поди-
зање заштитног зеленила:

 - На граничном делу планираних радних површина и саобраћајница које ок-
ружују предметни простор,

 - Ободним делом комплекса према околним површинама,

 - Унутар простора обухваћеним Планом.

2. За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно је следеће:

 - Зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу разно-
врсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;

 - У саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су најви-
ше прилагођене локалним педолошким и климатским условима;

 - У случају недовољне разноврсности садног материјала у периоду формирања 
заштитног зеленила, допуњавање редова другим врстама вршити током наред-
них година;

 - Изоловањем функције саобраћаја приликом формирања заштитног зеленила 
дуж границе предметног простора према саобраћајници (државни пут IIА ре-
да број 108) избегавати садњу врста са јестивим плодовима које би привукле 
животиње и повећале њихов морталитет, а паркинг просторе равномерно по-
крити високим лишћарима;

 - На граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте 
дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита 
пољопривредних култура или воћака. То су врсте Berberis sp., Cotoneaster sp., 
Pyracantha sp., Sorbus so., Acer negundo и сл..

3. Није дозвољено упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпад-
них вода у крајње реципијенте. Нови објекти не смеју бити изграђени уколико 
не постоји могућност прикључења на канализациони систем или не обезбеђују 
индивидуално пречишћавање отпадних вода. Квалитет пречишћеног ефлуен-
та (индустријских отпадних вода) мора задовољавати прописане критеријуме 
за упуштање у канализациони систем насеља, односно крајни реципијент.

4. Третман ефлуента индивидуалним путем вршити у складу са захтевима Уред-
бе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и рокови-
ма за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11). Зауљене атмос-
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ферске отпадне воде треба да буду адекватно прикупљене и пречишћене (ко-
ришћењем таложника и сепаратора уља и масти).

5. Уколико се на предметном простору планира складиштење горива, обезбеди-
ти потпуну изолацију резервоара од околног земљишта постављањем двостру-
ког плашта. Укопано складиште са улогом хидроизолационог плашта изра-
дити у складу са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за 
хидроизолационе материјале („Службени лист СЦГ“, број 1/06). Правна лица 
и предузетници који се баве складиштењем, дистрибуцијом и стављањем у 
промет нафте и нафтних деривата дужни су да примењују техничке мере у 
циљу смањења емисије испарљивих органских једињења у складу са Чланом 
44. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09). Контро-
лу емисије испарљивих органских једињења из инсталација за складиштење и 
дистрибуцију нафтних деривата вршити у складу са чланом 43. Закона о заш-
тити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09).

6. Обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних процеса радних 
комплекса, сагласно Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
матрија у ваздух („Службени гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11).

7. Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити природе 
који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе геолошка 
или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природ-
ну вредност, иста пријави надлежном Министарству, као и да преузме све мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе.

Мере заштите и унапређења врсте, њихових популација, природних станишта и 
екосистема спроводе се очувањем биодиверзитета у њиховом непосредном и ширем ок-
ружењу.

Очување биодиверзитета урбаних и руралних површина заснива се на стварању и 
одржавању зелених површина. 

Очување биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар агроекосистема и 
других неаутономних и полуаутономних екосистема спроводи се првенствено очувањем 
и заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, група стабала, бара 
и ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном 
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. 

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ“ 
Међународни уговори, број 11/01) дужни смо да спречавамо ширење или по потреби 
предузмемо мере за уништавање инвазивних врста. Њихово спонтано ширење не само 
да угрожава природну вегетацију, него и знатно повећава трошкове одржавања зеле-
них површина. Потребно је регулисање или управљање биолошким ресурсима важним 
за очување биолошке разноврсности, у оквиру или ван заштићених подручја, а у циљу 
њиховог очувања и одрживог коришћења. На нашим подручјима се сматрају инвазив-
ним следеће врсте: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), 
багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански дла-
кави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium 
halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotine), 
јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacacia)
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На простору обухваћеном Планом нису евидентирана непокретна културна до-
бра, али је Покрајински завод за заштиту споменика културе обавио археолошко реког-
носцирање терена и установио да постоје два археолошка локалитета, за која су утврђени  
следећи услови:

• Уколико се буду изводили било какви земљани и грађевински радови на прос-
тору регистрованих археолошких локалитета, неопходно је пре почетка ових 
радова тражити од Покрајинског завода за заштиту споменика културе посеб-
не услове и мере заштите за све планиране радове, да би Покрајински завод 
спровео потребне мере заштите археолошких локалитета

• У случају да се приликом земљаних ископа и радова открију до сада нере-
гистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обаве-
зи да заустави радове и предузме мере заштите према посебним условима које 
ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и омогући струч-
ној служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини 
са откривеним непокретним и покретним културним добрима,

• Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, истражи-
вање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара која уживају претход-
ну заштиту у случају вршења земљаних, грађевинских и осталих радова на 
површинама где се открију археолошки локалитети и добра под претходном 
заштитом.

4.1.5. Мере заштите од буке

Применом следећих мера обезбедиће се заштита од буке у животној средини:

 - јединица локалне самоуправе којој припада планско подручје - општина Ба-
чка Паланка, заштиту од буке врши у складу са Законом о заштити од буке 
(«Службени гласник РС», бр. 36/09 и 88/10) и подзаконским актима, а што се 
односи на: акустично зонирање, доношење локалног акционог плана заштите 
од буке, односно обезбеђење услова и његово спровођење;

 - за појединачна постројења надлежни орган може утврдити потребу монито-
ринга буке, на основу увида у Студије процене утицаја на животну средину и 
Захтева за издавање интегрисане дозволе;

 - вршење мониторинга буке на меродавним локацијама у зони утицаја друм-
ског саобраћаја, индустријских погона и угоститељских објеката на стамбене 
и пословно-стамбене објекте, утврђивањем меродавног нивоа буке у животној 
средини на отвореном простору за интервал дан/вече и ноћ;

 - примена техничких мера заштите за постизање граничних вредности нивоа 
буке у животној средини на отвореном и у затвореном простору, прописаних 
Уредбом о  индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењи-
вање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној сре-
дини («Службени гласник РС», број 75/10);

 - формирање заштитних појасева зеленила у функцији заштитне баријере од 
утицаја буке и аерозагађења. 
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4.1.6. Мере заштите при управљању отпадом

Мере заштите при управљању отпадом, са директим утицајем на заштиту 
земљишта, површинских и подземних вода, односе се на обавезе да:

 - постојећи и планирани оператери у складу са  Законом о управљању отпа-
дом, Законом о амбалажи и амбалажном отпаду («Службени гласник РС", 
број 36/09) и подзаконским актима, дужни су да: израде планове управљања 
отпадом, обезбеде потребан простор за одлагање отпада, обезбеде потребне 
услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различи-
тих отпадних материја, да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје 
субјекту који има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 
одлагање, третман и сл);

 - сваки генератор отпада је обавезан да, у складу са прописима, изврши карак-
теризацију и категоризацију отпада код надлежних организација и да у завис-
ности од његове природе са њим и поступа у складу са законским прописима;

 - опасан отпад се мора одлагати на посебан начин у складу са његовим каракте-
ристикама, а забрањено је одлагање на депонију комуналног отпада;

 - управљање електронским и медицинским отпадом, као и отпадом живо-
тињског порекла и посебним токовима отпада врши се у складу са законским 
прописима, а такође је забрањено одлагање на комуналној депонији.

4.1.7. Мере заштите живота и здравља људи

Одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине пред-
ставља приoритетну меру заштите живота и здравља људи на територији обухвата Плана.

Мере заштите живота и здравља сваког појединца проистичу из Закона о здрав-
ственој заштити којим је дефинисано да се друштвена брига за здравље становништва 
остварује на нивоу Републике, покрајине, општине, односно града, послодавца и поје-
динца.

Активности и мере којима се, у складу са овим Законом, у оквиру друштвене бри-
ге за здравље обезбеђује здравствена заштита обухватају:

1. очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за на-
станак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;

2. спречавање, сузбијање и рано откривање болести;

3. правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих 
и повређених;

4. информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно пос-
тупање и за остваривање права на здравље.

Кроз наведене активности, а захваљујући спровођењу мера пореске и економске 
политике на републичком, покрајинском и локалном нивоу, којима се подстиче развој 
навика о здравом начину живота, обезбеђује се адекватна друштвена брига о здрављу 
становништва.
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Приoритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи на територији обухва-
та Плана представља одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне 
средине, односно применом мера заштите и превентиве од:

1. штетних утицаја проузрокованих опасним материјама у ваздуху, води и 
земљишту, 

2. одлагањем отпадних материја, 

3. опасним хемикалијама, 

4. изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, 

5. буке и вибрација. 

Такође, као мера заштите живота и здравља људи дефинисана је и неопходност 
вршења систематских испитивања животних намирница, предмета опште употребе, ми-
нералних вода за пиће, воде за пиће и других вода које служе за производњу и прераду 
животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе, ради утврђивања 
њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета (мониторинг).

4.1.8. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких 
несрећа и ратних дејстава

Општи услови заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолош-
ких несрећа и ратних дејстава, од утицаја на уређење и изградњу простора у обухвату 
Плана подразумевају придржавање одредби:

 - Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15),

 - Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожа-
ра („Службени лист СФРЈ“, број 30/91),

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређе-
не платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени листи СРЈ“, број 8/95),

 - Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напо-
на („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 и „Службени лист СРЈ“, број 28/95),

 - Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96),

 - Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90),

 - Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-други закон, 
104/09 и 10/15),

и других важећих прописа и норматива везаних за ове области.

Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који 
регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на 
овом простору. Саобраћајним решењем се обезбеђује приступ ватрогасним возилима до 
сваког објеката/комплекса. Такође, предвиђа се изградња уличне хидрантске мреже, као 
и уређење црпилишта воде за потребе гашења пожара.
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Према карти макросеизмичке рејонизације издате од стране Сеизмолошког заво-
да Србије у Београду 1987. године, простор насеља Нова Гајдобра се налази у зони од 
7°MCS, за повратни период од 100 и 200 година. Мере заштите подразумевају строгу 
примену прописа о техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким под-
ручјима код изградње нових објеката, односно реконструкције постојећих.

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

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

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

5. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 
ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И 
СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПЛАНА 

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, вероватноћа, трајање, учеста-
лост, понављање на локалном, регионалном и ширем нивоу, кумулативна и синергијска 
природа утицаја, могу се разматрати као могући утицаји у границама валоризованог 
простора у обухвату Плана. 

Предвиђене мере и активности, које ће обезбедити одрживи развој овог подручја 
ће имати кумулативно дејство у погледу заштите природних ресурса (воде, ваздуха и 
земљишта).

Све промене у обухвату  Плана, потенцијално, директно и индиректно утичу на 
грађевинско подручје, али и шире окружење, на општинском и регионалном нивоу. 

На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката 
у простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 
решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на по-
бољшањe стања у простору, стандарда и квалитета животне средине, живота локалног 
становништва и осталих корисника простора и услуга. 

Планиране промене статуса земљишта као тешко обновљивог природног ресурса, 
као последица имплементације Плана, представља трајно негативне последице и ефекте 
у смислу пренамене продуктивног земљишта и губитка његове примарне функције. 

Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закљу-
чити да имплементација Плана обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контроли-
саног управљања простором и животном средином. 

Планирани мониторинг животне средине омогућиће и контролу утицаја планских 
решења на животну средину. 

Стратешка проце на утицаја представља вредновање са аспекта: 
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 - примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизи-
рање потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, површин-
ских и подземних вода, изворишта водоснабдевања, буке, природна и култур-
на добра, зеленило и пејзажне вредности и укупан квалитет животне средине; 

 - рационалног, еколошки прихватљивог коришћења свих природних ресурса; 

 - обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратеш-
ког карактера у простору и на животну средину.

IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ  
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати обавезу израде Студије процене утицаја на животну средину у складу са 
Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,  
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину, Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја на животну средину, као и  Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну средину.

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ  
У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се 
све предложене мере заштите животне средине у Плану могле успешно имплементирати 
у пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, 
према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр.135/04 и 88/10), следеће ставке: 

1. Опис циљева Плана; 

2. Индикаторе за праћење стања животне средине; 

3. Права и обавезе надлежних органа и

4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. 

1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА

Циљеви израде Плана детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и север-
не радне зоне Нова Гајдобра су:

 - дефинисање границе обухвата Плана, грађевинског подручја и површина јавне 
намене; 

 - поделе на грађевинске зоне или целине према урбанистичким показатељима и 
другим карактеристикама, планиране трасе, коридора и регулација; саобраћај-
ница и мреже јавне комуналне инфраструктуре; 

 - процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне ко-
муналне инфраструктуре и 

 - заштита животне средине.
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Овим Планом нису дефинисани посебни циљеви.

Према Закону о заштити животне средине, Република, покрајина односно једини-
ца локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује конти-
нуалну контролу и праћење стања животне средине у складу са овим и посебним зако-
нима, а циљеви Програма праћења стања животне средине били би: 

 - обезбеђење мониторинга;

 - дефинисање садржине и начина вршења мониторинга;

 - одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга;

 - дефинисање мониторинга загађивача;

 - успостављање информационог система и дефинисање начина достављања по-
датака у циљу вођења интегралног регистра извора загађивања;

 - увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном 
садржају извештаја о стању животне средине.

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Мониторинг стања животне средине врши се систематским мерењем, испи-
тивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата 
праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне среди-
не. На подручју обухвата Плана није успостављен континуални мониторинг квалитета 
ваздуха, воде, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења. 

Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих ин-
дикатора у изради стратешке процене, на основу којих се врши оцењивање планских 
решења са становишта могућих негативних утицаја на животну средину, утврђивање 
неповољних утицаја и даје се предлог мера за спречавање или смањење идентификова-
них утицаја.

Предлог индикатора за праћење стања животне средине предложен је на основу 
дефинисаних циљева стратешке процене у претходним поглављима.

Имајући у виду обухват Плана, постојеће и будуће садржаје, као и могућа за-
гађења, мониторинг се односи на:

 - успостављање мреже мерних места за одређивање квалитета ваздуха тј. 
праћење степена загађености ваздуха на посматраном подручју уколико се уо-
чи потреба;

 - контролу и праћење квалитета вода у складу са налогом инспекцијске службе;

 - праћење квалитета пољопривредног земљишта контролом концентрација за-
гађујућих супстанци.

На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне среди-
не, на територији Плана релевантни су следећи индикатори:

 - Емисија примарних суспендованих честица и секундарних прекурсора, сус-
пендованих честица (PM10, NОx, NH3 и SO2),

 - Квалитет воде за пиће,
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 - Индекс експлоатације воде (WEI),

 - Губици воде,

 - Постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације,

 - Загађене отпадне воде,

 - Промена начина коришћења земљишта,

 - Заштићена подручја,

 - Укупна количина произведеног отпада,

 - Количина произведене амбалаже и амбалажног отпада, 

 - Количина посебних токова отпада,

 - Укупни индикатор буке,

 - Индикатор ноћне буке.

2.1. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Програм праћења стања животне средине обухваћен је следећим правним актима:

 - Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС», бр. 135/04, 36/09- 
др. закон, 72/09-др. Закон, 43/11-УС); 

 - Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", бр. 109/09 и 8/10);

 - Законом о процени утицаја ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09);

 - Законом о заштити ваздуха («Службени гласник РС», број 36/09);

 - Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 
36/09 и 88/10);

 - Законом о водама («Службени гласник РС», број 30/10);

 - Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха («Службе-
ни гласник РС», бр. 11/10 и 75/10);

 - Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
("Службени гласник РС», бр. 71/10 и 6/11);

 - Уредбом о класификацији вода («Службени гласник СРС», број 5/68);

 - Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и ро-
ковима за њихово достизање («Службени гласник РС», бр. 67/11 и 48/12);

 - Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службеном 
гласнику РС", број 50/12)

 - Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
("Службени гласник РС", број 24/14); 
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 - Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедија-
ционих програма ("Службени гласник РС", број 88/10)

 - Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењи-
вање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној сре-
дини ("Службени гласник РС", број 75/10);

 - Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 114/08);

 - Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података («Службени гласник РС», бр. 30/97);

 - Правилником о опасним материјама у водама (”Службени гласник СРС”, бр. 
31/82);

 - Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних 
вода («Службени гласник СРС», бр. 47/83 и 13/84-исправка); 

 - Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Служ-
бени гласник РС", бр. 23/94);

 - Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке («Службени гласник РС», бр. 72/10);

 - Правилником о методологији за одређивање акустичких зона («Службени гла-
сник РС», број 72/10);

 - Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 
њиховог приказивања јавности ("Службени гласник РС", број 80/10);

 - Правилником о методологији за израду акционих планова ("Службени гласник 
РС", број 72/10);

 - Правилником о садржају планова квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", 
број 21/10).

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

Када су у питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања живот-
не средине, иста произилазе из Закона о заштити животне средине.

Обезбеђење мониторинга

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и јединица локалне самоупра-
ве у оквиру своје надлежности утврђене Законом обезбеђују континуалну контролу и 
праћење стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и по-
себним законима.

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне сре-
дине. Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.
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Покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга 
на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда.

Садржина и начин вршења мониторинга

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно 
праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и ак-
тивности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа 
квалитета животне средине. 

Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мре-
жу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, ме-
тодологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и 
начин достављања података, на основу посебних закона.

Овлашћена организација

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у 
погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стан-
дарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом.

Мониторинг загађивача

Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисије и за-
гађивања животне средине дужан је да, у складу са Законом, преко надлежног органа, 
овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, 
обавља мониторинг, односно да:

1. прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на 
животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције на-
станка или смањења нивоа загађења;

2. обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објек-
те од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или једи-
ницу локалне самоуправе.

Загађивач је дужан да изради План обављања мониторинга, да води редовну еви-
денцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, ме-
тодологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања подата-
ка, на основу посебних закона. 

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, 
као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.

Достављање података

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене 
мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
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4. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ  
УТИЦАЈА

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Плана и 
у фази реализације планираних намена, потребно је, у складу са важећом законском ре-
гулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања 
потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере ревитали-
зације (ремедијације) и заштите животне средине. 

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду 
реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити урбанистич-
ким и техничким мерама заштите, мерама спречавања и отклањања насталих узрока, 
санације последица и успостављање мониторинга животне средине. 

За предметни План, од фазе припреме, израде Материјала за рани јавни увид и 
Нацрта плана до коначног усвајања, укључен је процес процене утицаја стратешког ка-
рактера, у коначном циљу безбедне реализације планираних намена простора. У наведе-
ном процесу утврђено је да постоји вероватноћа појаве неочекиваних негативних утицаја 
са негативним ефектима и последицама по животну средину, те је прописан и начин 
поступања у случају таквих појава. 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга 
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се ус-
лови и поступак издавања интегрисане дозволе, како је дефинисано Законом о интегри-
саном спречавању и контроли загађивања животне средине. 

Сва постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном списку 
постојећих постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Ре-
публике, сачињеним од стране надлежног Министарства, а која у складу са Уредбом о 
врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола подлежу обавези 
прибављања интегрисане дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу.

Субјекти који обављају активности у оквиру којих су присутне, или могу бити 
присутне, опасне материје, а који управљају објектима специфичне делатности са аспе-
кта ризика по живот и здравље људи, имају обавезу спречавања удеса и ограничавања 
утицаја у складу са Планом заштите од удеса. Севесо постројења имају обавезу израде 
планова заштите од удеса у складу са прописима из области заштите животне средине.

У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација 
и могућих удеса на севесо постројењима, уколико се спозна директан или индиректан 
утицај на простор у обухвату Плана, неопходно је поступати у складу са важећом за-
конском регулативом: Закон о заштити животне средине, Закон о ванредним ситуација-
ма, Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса 
(«Службени гласник РС-Међународни уговори», број 42/09), Закон о потврђивању Кон-
венције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту ("Службени 
гласник РС-Међународни уговори", број 102/07), Конвенција о прекограничном загађи-
вању ваздуха на великим удаљеностима ("Службени гласник СФРЈ-Међународни угово-
ри", број 11/86) и др. 
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VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени од-
ређен је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Стратешка процена 
је израђена на основу планске документације, расположивих статистичких података, као 
и података добијених за потребе израде Плана и Стратешке процене, те валоризације 
терена.

У Елаборату су анализирана сва планска решења и мере заштите, извршена је 
синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из окружења на природне 
ресурсе и живи свет, као и на животну средину, а на основу утврђених валидних пара-
метара дат је предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне 
средине у контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја.

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања 
процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спре-
чавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама 
израде и спровођења планског документа. Методологија се базира на поштовању Закона 
о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих 
садржаја Плана на животну средину. Примењени метод поштује наведене опште методо-
лошке принципе и спроводи се у неколико фаза: 

1. Најпре се утврђују полазне основе стратешке процене, које обухватају: дефи-
нисање предмета као и просторног обухвата Стратешке процене, циљева и ме-
тода рада, правног, планског и документационог основа; 

2. Анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, ана-
лизираних кроз природне услове (вредновање квалитета ваздуха, земљишта,  
вода, угроженост буком  итд); 

3. Затим се врши процена могућег утицаја на животну средину на основу кван-
тификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података 
објављених у литератури, другим студијама, искустава других земаља и сл;

4. Након тога предлажу се мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја 
у току спровођења и реализације Плана, мере за унапређење стања живот-
не средине, мере за праћење стања животне средине које обухватају предлог 
индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање 
нових мерних тачака.

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да 
свака фаза има својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку инте-
гралног планирања заштите и очувања квалитетне животне средине. 

Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег 
стања је недостатак квантификованих података за поједине параметре животне средине 
у обухвату Плана.
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2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

У току израде Стратешке процене, поред недостатака одговарајућих смерница и 
упутстава, обрађивач се сусрео и са проблемом веома скромног информационог система 
о животној средини, као и са непостојањем Програма праћења стања параметара живот-
не средине на основу система показатеља-индикатора за оцену и праћење стања животне 
средине на простору у обухвату Плана. 

Информациона основа која је коришћена за Стратешку процену највећим делом је 
преузета из достављене документације за потребе израде Плана.

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стра-
тешкој процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 
методологије, на нивоу правилника. Такође, проблем је био и у раздвајању питања која су 
у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину од стратешке процене утицаја. 
Европске препоруке су да стратешка процена, не треба да улази у претерану кванти-
фикацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са аспекта 
могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о карактеру 
утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино за програме 
и планове јавног карактера итд.

VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од низа фак-
тора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на 
здравље људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопход-
на је партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис 
сектора), локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. Међутим, за 
ефикасније остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима неопходно је оства-
ривање сталне сарадње између свих актера у процесу.

Процес процене утицаја планских решења на животну средину вршен је паралел-
но са поступком израде Нацрта плана. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће за-
интересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од  
30 дана. 

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој про-
цени, орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће јавности у разматрању Из-
вештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Плана обавештава јавност 
о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање мишљења, као и о вре-
мену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак 
доношења Плана.

Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересо-
ваних органа, организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о стра-
тешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о Плану.  
Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењи-
ма и јавној расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине на 
оцењивање. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју 
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сагласност на Извештај о стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема захтева 
за оцењивање.

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална 
верзија Плана, орган надлежан за припрему Плана доставља Извештај о стратешкој про-
цени заједно са Планом надлежном органу на одлучивање.

Приказ разлога за избор одговарајућих планских решења током разматрања 
варијантних решења и начина на који су планска решења усклађена са заштитом 
животне средине

Планом нису разрађивана и предложена варијантна решења. Планом је дато ре-
шење адекватно планираној намени простора у обиму које дозвољавају прописане мере 
заштите, те су дата решења усклађена са заштитом животне средине и утврђени су ос-
новни критеријуми просторног уређења, коришћења природних ресурса и мере заштите 
животне средине. 

VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 
 ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проблематика заштите животне средине разматрана је у оквиру Плана, али и у 
оквиру Извештаја о стратешкој процени утицаја овог Плана на животну средину. При-
мењена методологија је описана у претходном поглављу и сагласна је са претпоставкама 
које су дефинисане у оквиру Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
којим се дефинише садржина Извештаја о стратешкој процени утицаја.  

Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на жи-
вотну средину је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских ре-
шења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово 
смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском 
регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати 
постојеће стање животне средине и Планом предвиђене активности.

Извештај о стратешкој процени бави се стратешким циљевима заштите животне 
средине, ниво детаљности процене прилагођава нивоу плана, и такође, бави се не само 
животном средином него и социјалним и економским аспектом.

На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката 
у простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 
решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на по-
бољшањe стања у простору, стандарда и квалитета животне средине, живота локалног 
становништва и осталих корисника простора и услуга. Планиране промене статуса 
земљишта као тешко обновљивог природног ресурса, које изазива имплементација Пла-
на, представља трајно негативне последице и ефекте у смислу пренамене продуктивног 
земљишта и губитка његове примарне функције. 

Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закљу-
чити да имплементација Плана обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контроли-
саног управљања простором и животном средином. 

Планирани мониторинг животне средине омогућиће и контролу утицаја планских 
решења на животну средину. Примена и спровођење планираних мера заштите при им-
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плементацији Плана, изради, усвајању и имплементацији планова нижег реда, контро-
ла и надзор над применом мера и мониторинг животне средине, представљају обавезне 
еколошке мере и смернице у циљу спречавања појава негативних утицаја и ефеката на 
животну средину у обухвату Плана. 

Предметни Извештај о стратешкој процени утицаја не може дати експлицитне од-
говоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска решења морају се 
разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне документације и студија 
оправданости. Већи ниво детаљности, којим ће се анализирати појединачни објекти и 
њихови утицаји на животну средину, разматраће стратешке процене утицаја на нижим 
хијерархијским нивоима и процене утицаја појединачних објеката на животну средину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржа-
них у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 88/10).

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине 
даје сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, 
сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

На основу члана 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем уп-
равном поступку ( „Сл. лист СРЈ“ број: 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“ 30/10), у 
предмету давања сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на жи-
вотну средину Општинска управа Општине Бачка Паланка – Одељење за урбанизам и 
грађевинарство, као орган надлежан за послове заштите животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне ре-
гулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на животну 
средину израђен од стране ЈП "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" под 
бројем Е - 14/15 из јула 2015. године.

О б р а з л о ж е њ е
Општинска управа Општине Бачка Паланка – Одељење за урбанизам и грађеви-

нарство, донели су решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на 
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животну средину број : IV-03-501-3-3/2014 од 16. 06. 2014. године и за носиоца израде 
Извештаја одредила ЈП "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка".

 Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела јужне 
радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра на животну средину је стављен 
на јавни увид од 27. 07. 2015. године до 25. 08. 2015. године. Одељење за урбанизам и 
грађевинарство су доставили овом органу Обавештење после јавног увида Нацрта Плана 
детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне зоне Нова Гајдобра. 
Није било примедби од стране јавности и заинтересованих органа и организација. 

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајин-
ском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, Булевар Михајла Пу-
пина бр. 16, Нови Сад, у року од 15 дана од дана пријема, непосредно или преко овог 
органа.

Жалба је таксирана са 430.00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840-
742221843-57, модел 97, позив на број 65-205.

 
Општинска управа
Општине Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
Број: IV-05-501-3-3/2014
Дана: 26. 10. 2015. године
Бачка Паланка

Руководилац
Oдељења зa урбанизам и грађевинарство, 

Марија Коларов, с.р.
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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 мр Лука Станић, 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

С А Д Р Ж А Ј

Страна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

305 ОДЛУКА о доношењу Плана детаљне 
регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и 
северне радне зоне Нова Гајдобра .......  1045


