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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 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), члана 32. став 
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-
др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на својој 17. 
седници, одржаној дана 05. октобра 2017. године, доноси:

О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву  
(у даљем тексту: План).

Члан 2.

Плански основ за израду Плана је Просторни план Oпштине Бачка Паланка 
("Службени лист Oпштине Бачка Паланка", број 20/2012) (у даљем тексту: Просторни 
план), који је дао генерална просторна решења, правила за уређење и коришћење прос-
тора за изградњу у радним зонама и критеријуме заштите животне средине. 

Обухваћени простор је намењен новом радном подручју и предвиђена је његова 
даља разрада кроз план детаљне регулације. Просторним планом ова радна зона озна-
чена је под бројем 16.

Простор обухваћен Планом је неизграђен и користи се као пољопривредно 
земљиште, осим дела који се протеже дуж одбрамбеног насипа, који се користи за расад-
ничку производњу. Унутар обухвата Плана налази се и мрежа канала који су планирани 
за измештање. Планом је предвиђено формирање радне зоне, планирана је изградња 
уређаја за пречишћавање отпадних вода, зона шумског земљишта за расадник, мања 
зелена површина, локације за трафостанице и црпна станица за отпадне воде. Планом је 
дефинисана површина јавне намене, односно планирани су коридори саобраћајних повр-
шина који су омогућили функционалну организацију планираних садржаја. У склопу 
коридора предвиђена је изградња потребне инфраструктуре. Дефинисана су правила 
уређења и изградње за сваку планирану зону.

Члан 3.

План се састоји од текстуалног дела и графичког дела.

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
I. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА
1 УВОД
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1.1 ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.2 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
1.2.1 Граница обухвата плана

1.3 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ КАРАК-
ТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

1.3.1 Пољопривредно земљиште
1.3.2 Остало земљиште

1.4 ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ, КОРИДО-
РИ И КАПАЦИТЕТИ

1.4.1 Саобраћајна инфраструктура
1.4.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
1.4.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
1.4.4 Анализа постојећег јавног и другог зеленила

1.5 ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИ-
ТУЦИЈА

II. ПЛАНСКИ ДЕО
1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1 КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
1.1.1 Површине јавне намене
1.1.2 Површине остале намене

1.2 ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.3 НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

1.3.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1.3.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
1.3.3 БИЛАНС ПОВРШИНА

1.4 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПАРЦЕЛА
1.4.1 Правила парцелације и препарцелације

1.5 РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕ-
ЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ПОВР-
ШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1 План регулације
1.5.2 Грађевинске линије
1.5.3 План нивелације - нивелационе коте улица и јавних површина

1.6 ТРАСЕ И КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГУТСКУ, 
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1.6.1 Саобраћајна инфраструктура
1.6.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
1.6.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура

1.6.4 Јавно зеленило
1.7 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УС-
ЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1.7.1 Уређај за пречишћавање отпадних вода
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1.7.2 Радна зона
1.8 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУР-
НОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.8.1 Услови заштите непокретних културних добара
1.8.2 Услови заштите природних добара
1.8.3 Услови заштите животне средине
1.8.4 Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања

1.9 ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
1.10 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

1.10.1 Прилагођавање топоклиматским факторима, орјентација и обликовање зграда
1.10.2 Енергетски аспекти код грађења објеката
1.10.3 Топлотна заштита

1.11 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
1.12 ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ
1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

2.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕЊА 
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
2.1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

2.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - РАСАД-
НИК

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
БРОЈ НАЗИВ КАРТЕ РАЗМЕРА

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ПРОСТОРНИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 1:10000

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ 
ОБУХВАТА ПЛАНА 1:2500

ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 1:2500
ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1:2500
ПЛАН ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА 
САОБРАЋАЈНИЦАМА 1:2500

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛАН СПРОВОЂЕЊА 1:2500
ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И 
НИВЕЛАЦИЈЕ 1:2500

ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500
ПЛАН ЕЕ, ТТ И ГАСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500



2580 страна - Број 28/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        09. октобар  2017. године

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је План, израђен од стране ЈП „Стандард“, Бачка Паланка, 
Трг братства и јединства 36 (у даљем тексту: Обрађивач планског документа), под бројем 
Е-12/15.

Члан 5.

По доношењу План се објављује 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.

План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 5 (пет) примерака 
у аналогном и 6 (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.

1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 1 
(један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План.

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 
(два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана.

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 
(два) примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка Паланка.

1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру 
планских докумената.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-54/2017
05. октобар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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ПЛАН  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "РИТ" У  ЧЕЛАРЕВУ

I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

1. УВОД    

Скупштина општине Бачка Паланка је на својој 31. седници, одржаној дана 
15.06.2015.године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Рит" 
у Челареву (''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 13/15) (у даљем тексту 
План). Основни циљ израде Плана је стварање основа за просторно уређење и изградњу 
на подручју које је, Просторним планом општине Бачка Паланка, намењено радној 
зони. Израда Плана поверена је ЈП "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" 
из Бачке Паланке. Одлуком о Изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивач-
ког акта ЈП "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" из Бачка Паланке (Сл. 
лист Општине Бачка Паланка број 35/2016) са Законом о јавним предузећима, назив ЈП 
"Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" замењен је називом ЈП "Стандард"  
(у даљем тексту:обрађивач Плана)које је, као правни следбеник,преузело и наставило 
израду Плана.

Рани јавни увид у Материјал за израду Плана одржан је у периоду од 04.09.2015.г. 
до 18.09.2015.године, након чега је Комисија за планове општине Бачка Паланка у свом 
Извештају о стручној контроли (II-06-2-82/2015-54-4) донела закључак да се приступа 
изради Нацрта плана. У новембру месецу пристигла је примедба од стране ЈП "Војводи-
нашуме" у којој износе потребу и интерес да се део предметне парцеле намењене рад-
ној зони задржи у постојећој намени за расадничку производњу. Након низа састанака 
заинтересованих страна обрађивач Плана је добио налог од Општинске управе (VI-03-
320/2016-60 од дана 14.09.2016.г.) да уважи примедбу ЈП "Војводинашуме" и у Нацрт 
плана угради решење којим ће се задржати засебна парцела намењена за расадничку 
производњу у површини од око 10 ha, а у складу са  Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка за 2016.г. (Сл.
лист ОБП број 10/2016). (У свом допису у поступку издавања услова за израду Плана, 
ЈП"Војводинашуме" су дали податке о броју Уговора потписаног између њих и Министар-
ства пољопривреде и заштите животне средине.)

Садржина Плана прописана је чланом 28. Закона о планирању и изградњи 81/09, 
24/11, 121/12, 64/10 – Oдлука УС РС, 42/13 – Oдлука УС РС, 50/13 – Oдлука УС РС, 54/13 – 
Решење УС РС и 98/13 – Одлука УС РС 132/2014 и 145/2014) и чланом 25., 26. Правилика 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког плани-
рања („Службени гласник РС", бр. 64/2015). Садржина овог Плана је урађена у складу са 
наведеним члановима Закона и Правилника.

Основни циљеви за израду Плана детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву је:

• спровођење одредби Просторног плана општине Бачке Паланке који је 
дефинисао основну намену простора

• основ за просторно уређење и изградњу подручја које се тренутно користи 
као пољопривредно земљиште,
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• дефинисање грађевинских парцела за изградњу планираних садржаја,

• дефинисање шумског земљишта за расадничку производњу,

• дефинисање површина јавне намене, 

• дефинисање правила уређења и правила грађења,

• дефинисање траса и капацитета саобраћајне и комуналне инфраструктуре,

• заштита животне средине и природних целина.

Поред горе наведеног циљ је стварање планског основа за омогућавање органи-
зованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора као и 
стварање услова за уређење и изградњу планиране радне зоне. Као основно опредељење, 
испоштоване су одреднице просторно-планске документације вишег реда - Просторног 
плана општине Бачка Паланка.

Циљ израде Плана је дефинисање концепције уређења и услови изградње радне 
зоне. Планом се дефинише подручје обухвата граница Плана, подела на грађевинско 
и шумско земљиште, основна намена површина са поделом грађевинског земљишта на 
јавно и остало грађевинско земљиште, генерална регулациона и нивелациона решења 
инфраструктуре, услови заштите и други услови као и правила грађења, а све у складу 
са Законом и Правилником.

1.1 ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Плана

План детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву (у даљем тексту: План) 
ради се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Рит" у Чела-
реву (''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 13/15).

У поступку доношења предметне одлуке, прибављено је мишљење Одељења за 
урбанизам и грађевинарство и донето је Решење о приступању изради Стратешке про-
цене утицаја на животну средину за План детаљне регулације радне зоне "Рит" у Чела-
реву.

Нацрт плана урађен је у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени 
гласник РС”, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 64/10 – Oдлука УС РС, 42/13 – Oдлука 
УС РС, 50/13 – Oдлука УС РС, 54/13 – Решење УС РС, 98/13 – Одлука УС РС, 132/14 и 
145/2014) (у даљем тексту: Закон), Правилником о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, 
број 64/2015), као и другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову 
област.

• Закон о планирању и изградњи ("Сл. 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); 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, број 
64/2015);

• Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(''Службени гласник РС, број 22/15);
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• Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву 
(''Службени лист општине Бачка Паланка'', број 13/15).

За планска решења коришћени су и:

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

 - Закона о шумама ((„Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15),

 - Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 30/91),

 - Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара (“Сл. Лист  СРЈ”, број 8/95),

 - Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског 
напона („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),

 - Правилник 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 јавним путевима (“Сл.гласник РС”, број 101/05 и 123/07, 101/2011, 
93/2012, 104/2013),

 - Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 
105/2013 и 119/2013),

 - Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 
и 93/2012),

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

 - Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инва-
лидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015)

 - Закон о заштити животне средине („Службени лист РС“, бр. 135/2004, 36/2009 
и 72/09, 43/11-УС и 14/16),

 - Закон о заштити природе („Службени лист РС“, бр.36/09)
 - Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 

135/04 и 36/2009)
 - Закон о заштити природе („Службени лист РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и     

14/2016),
 - Уредбу 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", бр. 114/2008),

 - Закон о водама (“Сл. гласник РС” 30/10, 93/12 и 101/2016),
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 - Правилник о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање („Службени гласник РС“, бр. 92/2008),

 - Правилник о опасним материјама у води („Службени гласник СРС“, бр. 31/82)
 - Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роко-

вима за њихово достизање  (“Сл. гласник РС” 67/11 и 48/12),
 - Уредба о граничним вредностима приоритетним и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(“Сл. гласник РС” 67/11 и 48/12),

 - Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и под-
земним водама и седименту и роковима за њено достизање (“Сл. гласник РС” 
50/12),

 - Правилник о водоснабдевању и техничким условима за прикључење на техни-
чки систем водоснабдевања (“Сл. лист Општине Бачка Паланка” 2/2007),

 - Правилник о канализацији (“Сл. лист Општине Бачка Паланка” 15/2011),
 - Одлука о комуналним делатностима (“Сл.лист Општине Бачка Паланка” 

12/2013),
 - Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” 36/09 и 88/10),
 - Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011, 

99/2011)
 - Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС” 61/2011)
 - Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 

("Службени гласник РС", бр. 22/2015 )

Плански основ за израду Плана

Плански основ за израду Плана је документација вишег реда: Просторни план 
општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 20/12) (у даљем 
тексту: Просторни план), који је дао генерална просторна решења, правила за уређење 
и коришћење простора за изградњу у радним зонама и критеријуме заштите животне 
средине. 

Обухваћени простор је намењен новом радном подручју и предвиђена је његова 
даља разрада кроз план детаљне регулације.

Просторни план је за предметно продручје дефинисао следеће смернице:

 - У радној зони ван грађевинског подручја насеља могућа је изградња најраз-
личитијих производних и пословних садржаја, под условом да не угрожавају 
стање животне средине. 

 - Стављен је акценат на развој малих и средњих предузећа (мањих индустријских 
погона нарочито у сеоским насељима у циљу задржавања становништва) и 
стварање просторних могућности за изградњу радних зона, уз потпуно инфра-
структурно опремање, како би се анимирали сви потенцијални инвеститори за 
изградњу објеката/комплекса у тим зонама.

У радним зонама  услови су следећи:
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 - морају имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса, 
одговарајућу комуналну инфраструктуру и морају задовољити услове заштите 
животне средине (земља, вода, ваздух);

 - морају имати: приступни пут са тврдом подлогом минималне ширине 5,0 m 
до мреже јавних путева; морају бити снабдевене инфраструктуром и инста-
лацијама неопходним за производни процес; загађене отпадне воде морају се 
претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; неоргански 
отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду;

 - у радној зони могу се градити пословни објекти, производни, складишни, еко-
номски, услужни, објекти снадбевања, инфраструктурни објекти (енергетски 
производни, трансформатори 20/0,4kV, антенски стубови);

 - индекс заузетости парцеле је максимум 70% (са платоима, саобраћајницама и 
паркинзима);

 - дозвољена спратност објеката је: за производне и складишне приземље (П), за 
пословне приземље (П+1), за економске и помоћне приземље (П);

 - за пословне/радне објекте сопственик мора да обезбеди потребан број паркинг 
места на сопственој грађевинској парцели;

 - парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом 
висине максимално 2,20 m.

Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

 - Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) планирана су за био-
лошко пречишћавање отпадних вода из насеља. Пројектном документацијом 
ће се решити третман отпадних вода ових насеља. Студијом процене сваког 
појединачног пројекта на животну средину ће се оценити квалитет животне 
средине у контексту предложеног третмана отпадних вода.

За потребе израде Плана прибављени су услови и подаци о постојећем стању: 
постојећи плански документи, подлоге и услови коришћења комуналне, саобраћајне и 
остале инфраструктуре од надлежних предузећа и услови од органа, организација и пре-
дузећа из области које су од утицаја на израду Плана, који су приложени у документа-
цији Плана.

1.2 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА 
Простор дефинисан Планом се налази  југоисточно од насеља Челарево.

1.2.1 Граница обухвата плана 
Одлуком је дата прелиминарна граница планског подручја. 

Опис границе обухвата Плана:

Почетна тачка описа границе планског подручја је тачка 1, која се налази на тро-
међи кат. парцела бр. 3039-пут, 2814 и 3022-канал. 

Од тачке 1 граница се креће у правцу истока пратећи јужну границу катастарске 
парцеле бр. 3022-канал до тачке 2, која се налази на тромеђи катастарских парцела број 
3039-пут, 2817 и 3022-канал. 
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Од тачке 2 граница скреће ка југоистоку  пратећи североисточну границу  кат. 
парц. бр. 3039-пут до тачке 3, која се налази на међи катастарских парцела број 3039-пут, 
3040-пут и 2817. 

Од тачке 3 граница скреће ка истоку и прати северну међу катастарских парцела 
путева 3040, 3041 и 3042 и пресеца кат. парц. канала бр. 3025 и 3023 до тачке 4 која се 
налази на тромеђи катастарских парцела број 3042-пут, 2958 и К.О. Гложан, међна камена 
белега бр. 13. 

Од тачке 4 граница скреће ка југу и прати западну границу К.О.Гложан све до тачке 
5 , која се налази на тромеђи катастарских парцела број 2959, 2978-насип и К.О.Гложан, 
међна камена белега број 15. 

Од тачке 5 граница скреће у правцу запада и креће се јужном међом катастарске 
парцеле број 2959 до тачке 6, која се налази на тромеђи катастарских парцела број 2959, 
2978-насип и 2960. 

Од тачке 6 граница скреће ка северу у дужини од око 230м прати западну међу 
катастарске парцеле 2959 до тачке 7, која се налази на међи катастарских парцела број 
2959 и 2960. 

Од тачке 7 граница скреће ка западу и прати северну међу катастарске парцеле 
број 2960 до тачке 8, која се налази на тромеђи катастарских парцела број 2959, 2960 и 
3039-пут. 

Од тачке 8 граница наставља према западу и сече под углом од 90° катастарску 
парцелу број 3039-пут у дужини од око 16.5м до тачке 9, која се налази на међи катастар-
ских парцела број 3039-пут и 2813. 

Од тачке 9 граница скреће ка северу пратећи западну међу катастарске парцеле 
број 3039-пут све до тачке 10, која се налази на међи катастарских парцела број 3039-пут 
и 2814. 

Од тачке 10 граница скреће ка северозападу пратећи југозападну границу  катас-
тарске парцеле бр. 3039-пут и враћа се у тачку 1, почетну тачку описа оквирне границе 
планског подручја.

Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи ~86,10ha.

Обухваћено земљиште се налази у К.О. Челарево.

1.3 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И ОСНОВНЕ УРБАНИСТИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 

Под појмом "постојеће стање" третира се фактичко стање на терену, онакво какво 
је затечено у тренутку започињања послова на изради ПДР радне зоне "Рит" у Челареву.

У обухвату Плана се налазе парцеле које се користи као обрадиво земљиште, 
а  намењене  су овим Планом за изградњу објеката радне зоне и пречистача отпадних 
вода. У обухвата у се такође налази и део каналске мреже као и део пољопривредног 
земљишта који се користи за расадничку производњу.  На предметном простору нема 
изграђених објеката, осим у делу предметне парцеле на којој је формиран расадник и у 
коме се налази приземни објекат и који се користи у склопу расадника (југозападни део 
парцеле, према одбрамбеном насипу). 
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Простор у границама обухвата је омеђен одбрамбеним насипом са целе јужне 
стране, што утиче на услове за изградњу објеката у обухвату Плана. 

1.3.1 Пољопривредно земљиште
Катастарске парцеле у обухвату Плана број 2959 и 2815 представљају пољопри-

вредно земљиште у власништву Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде. У постојећем стању земљиште се користи као обрадиво - њиве.

Подаци из катастра непокретности:

Кат. парц. Начин коришћења земљишта Површина / ha
2959 Њива 3. класе 80,06
2815 Њива 4. класе 3,2

1.3.2 Остало земљиште
Катастарске парцеле у обухвату Плана број 3025 и 3026 представљају остало 

земљиште у власништву Републике Србије,ВПД "Дунав"АД Бачка Паланка. Земљиште 
се користи као каналско, односно служи за прихват атмосферских вода са околних обра-
дивих површина.

Катастарске парцеле у обухвату Плана број 3025, 3039, 3040, 3041 и 3042 пред-
стављају остало земљиште у власништву Републике Србије, ВПД "Дунав"АД Бачка 
Паланка. Земљиште се користи као саобраћајна површина - асфалтирани коловоз.

Подаци из катастра непокретности:

Кат. парц. Начин коришћења Површина / ha
3025 Канал 0,25
3026 Канал 0,35
3039 Некатегорисан пут 1,58
3040 Некатегорисан пут 0,44
3041 Некатегорисан пут 0,62
3042 Некатегорисан пут 0,15

1.4 ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА-ТРАСЕ, 
КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ

1.4.1 Саобраћајна инфраструктура
У оквиру граница планског подручја налазе се некатегорисани путеви на катас-

тарским парцелама број 3039 и 3040 КО Челарево. Пољопривредном земљишту које се 
налази у оквиру граница планског подручја прилази се са датих некатегорисаних путева.

Пешачки саобраћај, као најмасовнији облик кретања, нарочито је заступљен у 
насељу Челарево, чему доприноси већ изграђен и оформљен систем пешачких стаза. 
Такође, у насељу Челарево, бициклистички саобраћај је други по реду облик кретања по 
заступљености (одмах иза пешачког) и мада се одвија на коловозним тракама намењеним 
колском саобраћају, јер не постоје изграђене бициклистичке стазе и траке. Некатегори-
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сани путеви који се налазеу оквиру граница планског подручја истовремено се користе 
као саобраћајне површине намењене колском, бициклистичком и пешачком саобраћају.

Стационирани саобраћај, такође, није изграђен.

1.4.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
Снабдевање водом

Простор обухваћен овим Планом има приступ изворишту из насеља Челарево и то 
деоницом, која креће од бушеног бунара на катастарској парцели број 922 поред држав-
ног пута I реда, дуж западне стране некатегорисаног пута на катастарској парцели 3039.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

У оквиру посматраног подручја нема постојеће инфраструктуре одвођења отпад-
них и атмосферских вода. 

Локација планираног постројења за пречишћавање отпадних вода налази се на 
самом уласку у радну зону на катастарској парцели број 2815. Постројење је предвиђено 
да пречисти отпадне воде из насеља Челарево и након адекватног третмана испусти у 
реципијент, реку Дунав. 

У северном делу обухвата, дуж некатегорисаног пута на катастарским парцелама 
3040 и 3041, налазе се мелиорациони канали “24”, “25”, “26” и “26-А” слива “Бегеч”.

1.4.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура

У оквиру граница планског подручја не постоји ниједан електроенергетски обје-
кат 400kV, 220kV и 110kV који је у власништву ЈП "Електромреже Србије".

Насеље Челарево се тренутно напаја електричном енергијом преко 10kV извода 
"Челарево 1" и "Гложан" из транформаторске станице(ТС) 35/10kV "Челарево" 2х4 МVА. 
У насељу Челарево изграђена је ТС 110/20kV "Челарево" 2х31,5 МVА. У наредном пери-
оду се планира прелазак комплетног насеља Челарево на 20kV из ТС 110/20kV. 

Јавно осветљење је изведено у путном коридору на катастарској парцели бр. 3039 
КО Челарево, на западној ивици коловоза.

На предметној локацији не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура.

Термоенергетска инфраструктура

На предметном подручју не постоји гасна инфраструктура.

Гас за постојеће и планиране потрошаче у насељеном месту Челарево је обезбеђен 
преко разводног гасовода РГ-08-04 од разводног гасовода РГ-04-11/II до ГМРС (главна 
мерно-регулациона станица) “Челарево” за насеље Челарево, а затим од ГМРС “Чела-
рево” до МРС-а и дистрибутивном гасном мрежом и кућним гасним прикључцима до 
потрошача.

Телекомуникациона инфраструктура

У предметном подучју не постоји ТТ инфраструктура.
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1.4.4 Анализа постојећег јавног и другог зеленила
У оквиру саобраћајних коридора некатегорисаних путева на катастарским парце-

лама број 3039 и 3040 КО Челарево постоје дрвореди са обе стране саобраћајница. Такође, 
формирањем нових саобраћајних коридора у оквиру радне зоне, створиће се услови за 
уређивање зелених површина – улично зеленило.

1.5 ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде Плана тражени су подаци о постојећем стању и условима 
коришћења, од следећих органа и организација:
Редни 

бр. Имаоци јавних овлашћења: Поднет 
захтев:

Достављени 
услови:

1 Покрајински завод за заштиту природе-РЈУ 22.09.2015. 25.11.2015.
2 ЈП "Србијагас"- рани јавни увид 22.09.2015. 25.11.2015.
3 ЈП "Воде Војводине"-Мишљење - рани ј.у. 22.09.2015. 24.11.2015.
4 ТЕЛЕКОМ Србија 22.09.2015. 25.11.2015.
5 МУП - Управа граничне полиције - рани ј.у. 22.09.2015. 25.11.2015.
6 ЈП "Војводина шуме" - рани јавни увид 22.09.2015. 25.11.2015.
7 ЈКП Комуналпројект рани јавни увид 22.09.2015. 25.11.2015.
8 Дирекција за технику 18.11.2016.

9 Покрајински завод за заштиту споменика културе 
- рани јавни увид 18.11.2016. 31.03.2017.

10 ДП "Нови Сад- Гас" 18.11.2016.
11 ЕПС "Електровојводина" 18.11.2017. 13.02.2017.
12 ЈП "Војводина шуме" 18.11.2016. 10.01.2017.
13 ЈКП Комуналпројект - ВиК 18.11.2016. 23.10.2016.
14 ЈКП Комуналпројект - хигијена 18.11.2016.
15 Сеизмолошки завод 18.11.2016. 06.12.2016.
16 Републички хидрометеоролошки завод 18.11.2016. 07.12.2016.
17 ТЕЛЕНОР 18.11.2016. 23.12.2016.

18 Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине 18.11.2016. 31.03.2017.

19 Министарство одбране-сектор за инфраструктуру 18.11.2016.
20 МУП – сектор за ванредне ситуац. 18.11.2016. 12.12.2016.
21 ЈП "Стандард"-општински путеви 18.11.2016. 03.03.2017.
22 ТЕЛЕКОМ Србија 18.11.2016. 23.12.2016

23 Покрајински секретаријат за здравство - Сектор за 
санитарни надзор 18.11.2016. 23.12.2016.

24 ЈП "Воде Војводине"-претходни услови-измена 31.03.2017. 22.05.2017.
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1 КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ  
      И ЗОНЕ

Узимајући у обзир планиране намене у граници обухвата Плана као и начин 
њиховог  уређења дефинисане су две поделе земљишта: подела према врсти земљишта и 
подела која се односи на јавно и остало земљиште.

У оквиру границе обухвата Плана дефинисане су две врсте земљишта: грађе-
винско и шумско земљиште (Графички прилог 06. План намене земљишта и план спро-
вођења).

 -  површина грађевинског земљишта обухвата простор величине cca   76,1 ha 
односно око 88,4%.

Као грађевинско земљиште планиране су површине за радну зону , УПОВ, зелене 
површине  и саобраћајни коридори.

 - површина шумског земљишта обухвата простор величине cca 10 ha односно 
око 11,6%.

Као шумско земљиште планирана је површина намењена расадничкој произ-
водњи.

Потреба за дефинисањем простора према врсти земљишта произашла је из услова 
институције надлежне за газдовање шумским земљиштем, која је, како је то већ образ-
ложено у уводу Плана, исказала потребу да се из предвиђене ране зоне издвоји парцела 
намењена расадничкој производњи.

На основу утврђеног режима коришћења простора проистеклог из дефинисаних 
правила уређења простора у границама Плана, извршена је подела земљишта на повр-
шине јавне намене и остало грађевинско земљиште.

 - површине јавне намене обухватају простор величине cca   10,01 ha односно 
око 11,6 %.

Као површине јавне намене Планом су предвиђене површине намењене за 
изградњу УПОВ, зелене површине и саобраћајни коридори.

 - површине остале намене обухватају простор величине cca 76,09 ha односно 
око 88,4%.

Као остала површина предвиђен је простор намењен за радну зону.

Планиране регулационе линије обележене су и дефинисане преломним тачкама, 
односно аналитичко-геодетским подацима, тако да се на основу Плана може спровести 
парцелација и препарцелација у циљу спровођења разграничења ових површина (Гра-
фички прилог 07. План саобраћајница и план нивелације и регулације).
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1.1.1 Површине јавне намене

Површине јавне намене су простори одређени планом за уређење или изградњу 
објеката од општег интереса или јавних површина за које је предвиђено утврђивање 
јавног интереса.

У наставку овог текста је списак парцела које су  овим Планом дефинисане као 
површине јавне намене - површине од општег интереса. Све наведене парцеле се налазе 
у К.О. Челарево.

УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 -  део кат. парц. број 2815 и 3026 - канал.

ЦРПНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ

 - на делу кат. парц. број 2959.

ТРАФО СТАНИЦЕ

 - на делу  кат. парц. број 2959 и на делу кат. парц. бр. 2815;

 ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

 - део кат. парц. број 2959.

УЛИЧНИ КОРИДОРИ 

Списак целих парцела дат је у оквиру границе обухвата Плана за земљиште које је 
тренутно улични коридор као и за земљиште које је намењено за улични коридор:

 - сабирна улица из правца насеља : целе катастарске парцеле број 3040, 3041, 
3042; деп кат. парц. бр. 3039 и проширење на делове кат. парц. број 2959, 2815, 
3025 - канал и 3026 - канал; 

 - сабирна улица која води према Дунаву: део катастарске парцеле број 3039 и 
проширење на делу кат. парц. број 2959, 2815 и 3026 - канал;

 - Улица Нова 1: део катастарске парцеле број 2959;

 - Улица Нова 2: део катастарске парцеле број 2959;

1.1.2 Површине остале намене
Површине остале намене чине све катастарске парцеле и делови тих парцела које 

нису дефинисане као јавно грађевинско земљиште. Остало земљиште може бити у свим 
облицима својине и у промету је.

Овим Планом дефинисане су две зоне које чине остало земљиште и то су радна 
зона и расадник, који се налазе на делу кат, парц. број 2959 К.О. Челарево.

1.2 ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

У регулацији улице није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у 
саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему и објеката и мреже јавне саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре. 
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Услов реализације нових продора улица  и дефинисање нових грађевинских пар-
цела је парцелација и препарцелација катастарских парцела на основу преломних тачака 
регулације које су дате у даљем тексту и на основу графичког прилога број 07. План 
саобраћајница и план нивелације и регулације.

1.3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

На основу анализе смерница из плана вишег реда и развојних потреба насеља, 
извршена је подела на урбанистичке зоне. У зависности од намене, зоне чине површине 
и објекти јавне намене, односно осталих намена.

1.3.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

За задовољавање заједничких потреба будућих корисника планиране радне зоне 
као и становништва Челарева дефинисане су јавне површине за уређење и изградњу обје-
ката јавне намене од општег интереса.

1.3.1.1 Уређај за пречишћавање отпадних вода 

Планирани уређај за пречишћавање отпадних вода налази се у северозападном 
делу обухвата Плана и као такав предвиђен је и Просторним планом општине Бачка 
Паланка као и Планом генералне регулације насеља Челарево. УПОВ је лоциран у блоку 
31 на катастарској парцели 2815 и налази се у оквиру границе обухвата грађевинског 
подручја насеља Челарево. 

Овим Планом површина парцеле, која је планирана за УПОВ, је умањена за повр-
шину која је потребна за проширење некатегорисаних путева и дати су подаци и услови 
за формирање нове грађевинске парцеле за исти. Укупна површина износи око 2,95 ha. 

Уређење и изградња вршиће се на основу Урбанистичког пројекта, важећих закона 
и прописа који ову област регулишу и смерница из овог Плана.

1.3.1.2 Црпна станица 

За потребе канализације отпадних вода планирана је црпна станица на делу 
катастарске парцеле 2959, уз саму сабирну саобраћајницу према радној зони. Укупна 
површина за црпну станицу износи око 139 м². Уређење и изградња вршиће се на основу 
услова из Плана.

1.3.1.3 Трафостанице 

У оквиру обухвата Плана предвиђено је седам локација за дистрибутивне тра-
фостанице које се налазе на засебним парцелама величине 10х10м. Осма трафостаница 
планирана је  у оквиру површине јавне намене, односно саобраћајног коридора. Обзиром 
да се План ради за непознете кориснике радне зоне, распоред трафостаница утврђен је 
према прописима и правилима које задовољавају просечну планирану потрошњу у овак-
вој зони. Уређење и изградња вршиће се на основу  услова из Плана. 
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1.3.1.4 Зелена површина

Зелена површина јавног коришћења

Зелена површина јавног коришћења налази се на самом улазу у комплекс радне 
зоне и заузима површину од 0,14 ha. Може бити уређена у парковском стилу или само као 
травната површина. Простор који она заузима такође може послужити као место на којем 
се могу постављати рекламне ознаке, билборди и панои који ће упућивати кориснике на 
садржаје у радној зони, а у складу са општинском Одлуком којом се дефинише поста-
вљање таквих објеката на површинама јавне намене.

Уређење и изградњу вршити на основу услова из Плана.

1.3.1.5 Улични коридори

Улични коридор је део грађевинског земљишта јавне намене у ком је утврђена 
регулација и нивелација, саобраћајне, водоводне, канализационе, енергетске и телекому-
никационе инфраструктуре и површине намењене за подизање уличног зеленила. Пла-
ном је предвиђено проширење постојећих и дефинисање нових уличних коридора.

За уличне коридоре дати су различити хијерархијски нивои улица. Уређење и 
изградња вршиће се на основу услова из Плана.

1.3.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

Остале површине у оквиру граница Плана чине следеће специфичне целине 
детаљне намене: радна зона и расадник-површина намењена расадничкој производњи. У 
складу са дефинисаном наменом дати се услови за изградњу објеката стим да је, у оквиру 
сваке зоне, одређено која врста објеката не може да се гради. Остале површине су у обух-
вату Плана заступљене око 76,09 ha односно око 88,4%.

1.3.2.1 РАДНА ЗОНА

Планирана радна зона налази се југоистично од насеља Челарево. Концепција 
уређења замишљена је тако да се радној зони приступа искључиво са северне  сабирне 
саобраћајнице и да се новопланираним саобраћајним коридорима обезбеди приступ пла-
нираним парцелама на површину јавне намене. Са некатегорисаног пута (кат. парц. бр. 
3039) који води ка Дунаву није дозвољен приступ у радну зону, односно нису планирани 
колски прилази са исте.

Планом је предвиђено формирање 14 (четрнаест) грађевинских парцела просечне 
површине од  4,72 ha .

Бр. парц. Површина/ ha
1 4,85
2 4,89
3 4,92
4 4,99
5 4,96
6 5,27
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7 5,31
8 5,29
9 5,24
10 5,21
11 4,21
12 3,96
13 3,96
14 3,03

Укупно: 66,09

Имајући у виду да је производна, а посебно индустријска функција она од које у 
највећој мери зависи економски, друштвени, па и просторни развој насеља, обезбеђењу 
просторних услова за њен будући развој посвећена је посебна пажња у поступку израде 
Плана детаљне регулације. Предност локације ове радне зоне огледа се у њеној издвоје-
ности у односу на насеље и близин прикључка на државни пут првог реда.

Просторно-оранизациона  структура радних зона условљена је техничко-техно-
лошком и инфраструктурном повезаношћу појединих система, као и интензитетом и 
карактером њиховог утицаја на животну средину. 

Радна зона је првенствено намењена оним привредним активностима које због 
своје делатности (буке, издувних гасова, потреба и обима саобраћајних кретања, и сл.) 
не могу бити лоциране у оквиру зоне становања. Укупна површина планирана за радну 
зону би била око 66,09 ha, тј. била би  заступљена око 76,76%( у односу на укупну повр-
шину у границама Плана), односно 86,9% од осталог земљишта.
Општи услови који би важили за ову зону су следећи:

 - степен искоришћености грађевинске парцеле максимално 70%;

 - за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити противпожарни прилаз 
минималне ширине 3,5m;

 - око објеката се мора обезбедити противпожарни пут који не може бити ужи од 
3,5м за једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.

Уређење и изградњу вршити на основу Урбанистичког пројекта.

1.3.2.2 РАСАДНИК

Планом је предвиђена парцела шумског земљишта која се налази јужно од 
радне зоне, уз саму ивицу одбрамбеног насипа. Расадник као такав већ финкционише 
у постојећем стању. Парцела је намењена производњи шумског репродуктивног мате-
ријала у складу са потребама надлежне институције која газдује шумским земљиштем. 

Планским решењем обезбеђен је приступ парцели расадника са површине јавне 
намене. 

Уређење и изградњу вршити на основу услова из Плана и прописа који уређују ову 
област.
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1.3.3 БИЛАНС ПОВРШИНА

Биланс површина у граници обухвата Плана:
ОБУХВАТ ПЛАНА Површина /ha Површина/%

А ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 10,01 11,6%
1 Уређај за пречишћавање отпадних вода 2,96 /
2 Црпне станице за отпадне воде 0,014 /
3 Трафо станице 0,07 /
4 Улични коридори 6,83 /
5 Зелене површине 0,14
Б ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 76,09 88,4%
6 Радна зона 66,09 /
7 Расадник 10,00 /

УКУПНО: 86,10 100%

1.4 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПАРЦЕЛА

1.4.1 Правила парцелације и препарцелације

У складу са Пројектним задатком у склопу радне зоне формиране су парцеле про-
сечне величине од 4,72ha. Евентуалне потребе за парцелацијом и препарцелацијом овако 
дефинисаних парцела могуће је извршити у складу са условима из Плана. 

Усвојено планско решење не дозвољава приступ на парцеле радне зоне са некате-
горисаног пута који се налази у западном делу обухвата Плана (кат. парц. 3039) који води 
из правца насеља Челарево према Дунаву ка будућој планираној туристичко-рекреатив-
ној зони дефинисаној ППО Бачка Паланка. Те три новоформиране грађевинске парцеле 
(11, 12 и 13) могу имати приступ на површину јавне намене само из Улице Нова 1. Исто 
се односи и на евентуалну нову парцелацију и препарцелацију ових парцела.

1.5 РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕ-
ЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ, НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.1 План регулације

План детаљне регулације радне зоне "Рит" у Челареву урађен је на основу мреже 
саобраћајница и намене површина, а као геодетска основа послужио је катастарско-топо-
графски план као и дигитални катастарски план. Планом је дефинисано да се само део 
постојеће саобраћајнице из правца насеља Челарево задржава у постојећој регулацији, 
а да се све остале постојеће саобраћајнице проширују. Планом су такође дефинисане 
две новопланиране саобраћајнице које опслужују радну зону и расадник. Регулационе 
линије дефинисане су у свим графичким прилозима. На карти 0.7. План сабраћајница, 
план регулације и нивелације дефинисане су и координате новоодређених преломних 
тачака регулационих линија. 

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

У обухвату Плана нема изграђених објеката, осим помоћног објекат у зони расад-
ника. Планиране  грађевинске линије дефинисане су у односу на регулационе линије. 
За планирану изградњу нових објеката, реконструкцију и доградњу, дефинисани су 
услови за формирање грађевинских линија, у зависности од локације и претежне намене 
површина подручја насеља (графички прилог 05.План детаљне намене површина са 
саобраћајницама).

Грађевинске линије у границама плана, утврђене су као линије до којих је 
дозвољено грађење основних габарита приземља објеката. Смернице и услови за 
формирање грађевинских линија по зонама детаљније ће се описати у правилима 
грађења у наставку.

1.5.3 План нивелације - нивелационе коте улица и јавних површина

Планом хоризонталне регулације улица дефинисани су услови за диспозицију 
саобраћајних површина – коловоз, пешачко - бициклистичка стаза у профилима улица, 
а у односу на регулациону линију. Утврђена регулациона линија условила је постављање 
осовине новопланираних саобраћајница.

У оквиру графичког прилога План саобраћајница и план регулације и нивелације 
дат је положај саобраћајница у уличном коридору одређен теменима осовина саобраћај-
ница, као и оквирне коте нивелете саобраћајница.

Ток нивелете је прилагођен планираним архитектонским садржајима и комунал-
ним инсталацијама, при чему се водило рачуна да се, уклапањем нивелете у задата огра-
ничења, не прекораче гранични нивелациони параметри. Такође, у нивелационом реша-
вању усклађени су и интерни односи укрсних саобраћајница, односно обезбеђени су нор-
мални услови повезивања подужног нагиба једне са попречним нагибом друге укрсне 
саобраћајнице и обрнуто. За све саобраћајне правце предвиђен је једностран попречни 
нагиб коловоза од 2,5%. Попречни нагиб пешачко - бициклистичке стазе износи 2,0%.

У односу на утврђену нивелету саобраћајница потребно је испланирати терен пре 
почетка грађења. Такође, у односу на нивелету саобраћајница утврдити висинску коту 
приземља објеката.

Списак новоодређених преломних тачака регулационих линија са координатама:

Centerline PT

Point.No. Easting Northing Elevation

 
01 6620808.579 5014540.936 0
02 6621073.971 5014495.937 0
03 6621083.848 5014493.987 0
04 6621081.905 5014484.177 0
05 6621064.363 5014487.656 0
06 6621096.549 5014491.471 0
07 6621116.315 5014488.372 0
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08 6621262.487 5014464.922 0
09 6621272.357 5014463.299 0
10 6621270.54 5014453.463 0
11 6621260.672 5014455.092 0
12 6621408.538 5014440.814 0
13 6621544.721 5014418.341 0
14 6621554.588 5014416.707 0
15 6621552.773 5014406.877 0
16 6621542.905 5014408.505 0
17 6621700.639 5014392.599 0
18 6621845.019 5014368.767 0
19 6621783.073 5014033.255 0
20 6621779.441 5014013.587 0
21 6621639.18 5014059.831 0
22 6621635.547 5014040.164 0
23 6621645.382 5014038.353 0
24 6621643.566 5014028.519 0
25 6621633.732 5014030.335 0
26 6621493.641 5014086.711 0
27 6621490.009 5014067.043 0
28 6621357.937 5014111.78 0
29 6621359.753 5014121.613 0
30 6621349.92 5014123.43 0
31 6621348.102 5014113.59 0
32 6621344.47 5014093.923 0
33 6621202.564 5014140.47 0
34 6621208.766 5014118.992 0
35 6621206.95 5014109.158 0
36 6621197.116 5014110.975 0
37 6621198.931 5014120.803 0
38 6621057.025 5014167.35 0
39 6621053.393 5014147.683 0
40 6621089.414 5014452.843 0
41 6621058.048 5014283.039 0
42 6621048.215 5014284.86 0
43 6621046.399 5014275.027 0
44 6621056.225 5014273.212 0
45 6621057.025 5014167.35 0
46 6621010.832 5014027.362 0
47 6620973.162 5013805.619 0
48 6620989.607 5013802.319 0
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49 6621134.732 5013773.2 0
50 6621279.857 5013744.082 0
51 6621424.982 5013714.963 0
52 6621570.107 5013685.845 0
53 6621713.61 5013657.051 0
54 6620767.785 5014351.019 0
55 6620765.704 5014341.329 0
56 6620737.5 5014210.026 0
57 6620712.283 5014092.653 0
58 6620722.063 5014090.551 0
59 6620720.025 5014081.055 0
60 6620710.187 5014082.871 0
61 6620657.809 5013945.443 0
62 6620679.602 5013940.482 0

У случају неслагања наведених података и графичког прилога везаног за исте, 
меродаван је графички прилог.

1.6 ТРАСЕ И КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГУТСКУ, 
КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1.6.1 Саобраћајна инфраструктура

Планом је предвиђено постављање нове регулационе линије на јужној страни нека-
тегорисаног пута на катастарској парцели број 3040 КО Челарево - регулациона ширина 
је повећана на ~22,9m, чиме су створени услови за реконструкцију овог саобраћајног 
правца (проширење коловоза на 6,0m и изградња једносмерних пешачко - бициклистич-
ких стаза), као и за реконструкцију прикључка некатегорисаног пута на катастарској 
парцели број 3039 КО Челарево на некатегорисани пут на катастарској парцели број 3040 
КО Челарево (управно вођење осовине споредног правца).

Такође, Планом је предвиђена изградња две саобраћајнице којима ће се вршити 
приступ до радне зоне - Улица нова 1 и Улица нова 2. Дефинисањем ових уличних кори-
дора створиће се услови за поступак парцелације и препарцелације и формирање нових 
грађевинских парцела.

Ширине попречних профила саобраћајница (регулационе ширине улица) одређене 
су у зависности од њихове улоге у транспорту и комуналној инфраструктури, а у складу 
са условима из Просторног плана.

Регулациона ширина Улице нова 1 и Улице нова 2 износи 20,0m. Ове саобраћајнице 
чине две коловозне траке за континуалну вожњу, свака ширине 3,5m. Поред коловоз-
них трака за колски саобраћај, ове улице садрже и двосмерну пешачко - бициклистичку 
стазу ширине 2,0m.

Стационирани саобраћај у оквиру коридора саобраћајница није планиран. Парки-
рање путничких возила за запослене и коминтенте предвиђено је у оквиру појединачних 
радних комплекса. Такође, смештај возила – камиона и радних машина, које су неопхо-
дне за обављање пословне и радне делатности планиране у склопу пословних и произ-
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водних објеката, решавати, искључиво, на припадајућој парцели, у складу са условима 
организације и уређења парцеле.

1.6.2 Водоводна и канализациона инфраструктура
Хидротехничке инсталације које се планирају у оквиру граница планског под-

ручја су следеће:

• водовод,

• атмосферска канализација,

• канализација отпадних вода.

Дуж новопланираних саобраћајница биће положене инсталације водовода и кана-
лизације ван коловозне конструкције на одговарајућем међусобном одстојању. Висински, 
све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и то: канализација отпадних 
вода обавезно испод водовода и атмосферске канализације.
Евакуација отпадних вода, вршиће се помоћу система цевасте канализације.
За прихватање сувишних атмосферских вода, планира се изградња комбинованих систе-
ма канализације којом ће се контролисано прихватати све атмосферске воде.

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

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

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ

Решење проблема снабдевања водом за пиће предвиђено је изградњом водоводне 
мреже која ће се везати на насељски систем водовода. Водоводном мрежом потребно је 
обезбедити снабдевање свих објеката и корисника простора потребним количинама ква-
литетне воде за пиће. Везивање на насељски водоводни систем обезбеђено је на једном 
месту и то у северозападном делу обухвата. 

Предвиђа се изградња секундарне водоводне мреже у новоформираним уличним 
коридорима, профила мин. Ø63mm.

Предвиђа се изградња наставка водоводне мреже, од места прикључка на постојећу 
водоводну мрежу, у правцу истока дуж јужне стране постојећег уличног коридора на 
катастарским парцелама 3040, 3041 и 3042, дуж западне стране Улице нова 1 и дуж 
северне стране Улице нова 2.

Вода из јавне водоводне мреже може се користити искључиво за санитарне пот-
ребе. 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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Положај постојећих и новопредложених инсталација дат је у оквиру графичког 
прилога План хидротехничке инфраструктуре.

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Одвођење отпадних и атмосферских вода могуће је решити преко новопланира-
ног сепаратног канализационог система. Посматрано подручје није опремљено инста-
лацијама канализације отпадних вода. У реку Дунав, мелиорационе канале, отворене 
канале и друге водотоке, забрањеноје је испуштање било каквих вода осим условно чис-
тих атмосферских и пречишћених отпадних вода.

За санитарне отпадне воде предлаже се прикупљање засебном канализационом 
мрежом и одвођење до планираног уређаја за пречишћавање отпадних вода одакле би 
се после третмана испуштало у реципијент. До изградње постројења за пречишћавање 
отпадних вода, канализацију прикључити на постојећи систем насеља Челарево.

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.

Канализацијом отпадних вода омогућиће се одвођење употребљене санитарне 
воде до насељског постројења за пречишћавање отпадних вода и, након прераде отпад-
них вода, одвођење до коначног реципијента.

Канализацију атмосфеских вода треба извести тако да се искористи део постојећих 
мелиорационих канала дуж некатегорисаног пута на катастарским парцелама 3040 и 
3041. Планира се укидање дела мелироационог канала “26” на катастарској парцели 3025 
са јужне стране постојећег уличног коридора. 

Све сувишне, условно чисте, атмосферске воде са подручја обухаваћеног планом 
прихватиће се где је то могуће отвореним каналима а остатак са зацевљеном атмосфер-
ском канализацијом положеном дуж планираних тротоара и одводити до постојећег 
мелиорационог канала “26”.

Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода 
са саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до реци-
пијента. Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити у реципијент након адек-
ватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након 
третирања на одгаварајућем уређају. Атмосферска канализација ће се конципирати за 
меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша,...), а 
етапно реализовати тако да се рационално уклапа у будуће решење.
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Предлаже се изградња гравитационог система канализације отпадних вода, одго-
варајућег пречника цеви и то: дуж јужне стране новоформираног уличног коридора Улице 
нова 2, дуж западне стране новоформираног уличног коридора Улице нова 1, дуж јужне 
стране постојећег уличног коридора на катастарским парцелама 3040, 3041 i 3042, дуж 
источне стране постојећег уличног коридора на катастарској парцели 3039 до насељског 
постројења за пречишћавање.

За потребе канализације отпадних вода предлаже се изградња црпне станице на 
новоформираној грађевинској парцели а на простору катастарске парцеле 2959 којом се 
омогућује одвођење употребљене санитарне воде потисним водом до постројења за пре-
чишћавање отпадних вода, односно до насељског система канализације.

Предлаже се изградња атмосферске канализације са отвореним каналима са 
источне стране новоформираног уличног коридора Улице нова 1 и са јужне стране ново-
формираног уличног коридора Улице нова 2 као и дуж јужне стране постојећег уличног 
коридора на катастарским парцелама 3040, 3041 и 3042. 

Предлаже се изградња система затворен атмосферске канализације дуж новофор-
мираних уличних коридора где је минималан пречник за атмосферску канализацију 
Ø200mm. Предлаже се изградња ригола са сливницима дуж тротоара или каналета са 
поклопним риголама које ће бити повезане са зацевљеном атмосферском канализацијом 
која се спаја на планирани канал за атмосферску канализацију на северној страни ново-
формиране Улице нова 1. 

Планирани канал дуж јужне стране постојећег уличног коридора на катастарским 
парцелама 3040, 3041 и 3042 спровести у мелирациони канал “26”.

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

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа се њихово пречишћавање 
на централном постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). ППОВ дефинисати 
пројектном документацијом. Главни пројекат треба да садржи све потребне податке о 
капацитету објеката, техничко-технолошком решењу за сакупљање и третман отпадних 
вода и одговарајуће прорачуне и графичке прилоге. Капацитете постројења планирати 
на основу претпостављеног хидрауличког оптерећења и планиране продукције отпадне 
воде изражене по броју еквивалент становника и ускладити са демографским растом и 
очекиваним капацитетом индустријске производње за пројектовани период са потреб-
ним анализама. 

При изради пројекта ППОВ-а предвидети:

 - решење за чишћење уређаја за пречишћавање отпадних вода, третман муља 
и крајњу диспозицију издвојених материја и муља на начин да се не загађује 
земљиште и вода у складу са Законом о управљању отпадом.

 - систем за контролу рада постројења за пречишћавање као и крајњу контролу 
квалитета ефлуента пре испуста у реципијент. 

 - уградњу мерача протока за ефлуент, ради регистровања количине испуштених 
пречишћених вода у складу са уредбама о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

 - мере за спречавање загађења воде и земљишта у случају инцидентних ситу-
ација.
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1.6.3 Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона инфраструктура

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја дефинисане су улице, као основни коридори, 
за изградњу подземних 20 kV u 0,4 kV водова за напајања будућих објеката у оквиру эоне. 
3а напајање ове радне зоне потребно је обезбедити коридор за изградњу подземних 20 kV 
водова, (једног или више у зависности од потребне максималне једновремене снаге) од 
ТС 110/20 kV "Челарево" до радне зоне Рит, улицама Пролетерска, Моше Пијаде, Ново-
садски пут, путем према Дунаву и радној зони Рит. У оквиру радне зоне обезбедити 
коридоре за полагање подэемних водова 20 kV у 0,4 kV y предвиђеним саобраћајним 
површинама. Како у радној эони Рит није достављена максималана ангажована снага 
за сваку парцелу понаособ, на погодном месту у оквиру радне зоне обезбедити простор 
эа изградњу потребног броја ТС (једне или више) типа монтажно бетонска (МБТС) или 
узиданих (УЗТС) или зиданих(ЗТС) које могу бити у власнисштву странке или Електро-
дитрибуције (ЕД).

За све, напред наведене електроенергетске објекте, планирају се инфраструк-
турни коридори. На местима укрштања саобраћајница са планираним електроенер-
гетским објектима потребно је испод саобраћајнице положити потребан број PVC цеви 
Ø125mm за нове подземне водове 20kV, потребан број PVC цеви Ø110mm за планиране 
0,4kV водове. 

За грађевинске објекте у оквиру радне эоне Рит са већом ангажаваном снагом (200 
kW и више) на парцели или у оквиру објекта обеэбедити простор за изградњу (ТС) 20/0.42 
kV. Појединачне објекте у оквиру радне зоне Рит (са максималном једновременом снагом 
до 100 kW), прикључивати на дистрибутивни електроенергетски систем изградњом под-
земноr нисконапонског вода из ТС (директан нисконапонски извод). Уколико је тражена 
максимална једновремена снага до 200 kW, за више локацијски блиских или суседних 
објеката, у оквиру радне зоне Рит за прикључење таквих купаца електричне енергије 
обеэбедити јавне површине одговарајућих димензија за изградњу потребног броја МБТС 
(трансформаторска станица у власништву електродистрибуције). Потребан број ТС ћe, 
пре свега, зависити од броја купаца електричне енергије и њихове тражене максималне 
једновремене снаге, карактеристика и центара потрошње, планираног размештаја таквих 
купаца у простору и сл. МБТС ћe се, градити као слободностојећи објекти. Могуће је 
изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA u могуп-
ношТiу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора 
називне снаге до 630 kVA u могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода). За 
изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија (5.8х6.3) 
m за изградњу једноструке МБТС и слободан простор димензија (7.1х6.3) m за изградњу 
двоструке МБТС. Због потребе приступа будућим ТС типа МБТС ради њихове монтаже, 
редовног и хаваријског одржавања, потребно је до ТС обезбедити тврд колски приступни 
пут минималне носивости 11t, минималне висине 3.5m и ширине 3m.

Јавно осветљење ће бити изведено стубовима висине 6-12m на које ће се поставити 
и светиљке јавне расвете са енергетски ефикасним изворима светлости. Прикључење 
објеката на дистрибутивну мрежу извести подземно.

Положај планиране електроенергетске инфраструктуре дат је у оквиру графичког 
прилога 09.План електроенергетске, ТТ и гасне  инфраструктуре.
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја предвиђају се коридори за постављање ТТ 
мреже.

Телекомуникациони коридори се планирају уз све саобраћајнице у оквиру гра-
ница планског подручја, без обзира на ранг пута. 

Потребно је планирати постављање PVC цеви Ø110mm на местима укрштања 
траса са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова, 
како би се избегла накнадна раскопавања.

У оквиру нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви 
за накнадно провлачење телекомуникационих каблова "Телеком Србија" АД у оквиру 
парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

У оквиру граница планског подручја предвиђа се изградња телекомуникационе 
мреже у циљу пружања услуга кабловске телевизије и широкопојасног интернета.

Положај планиране телекомуникационе инфраструктуре дат је у оквиру гра-
фичког прилога 09.План електроенергетске, ТТ и гасне  инфраструктуре.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У оквиру граница планског подручја предвиђају се коридори за постављање 
дистрибутивне гасне мреже.

За планиране потрошаче широке потрошње, овим Планом се предвиђа проши-
рење постојеће дистрибутивне гасне мреже ниског притиска од ПЕ цеви, изградњом 
дистрибутивне гасоводне мреже до потрошача.

Планирана радна зона може се прикључити на постојећу дистрибутивну гасну 
мрежу у насељу, уколико је иста у могућности да обезбеди довољне количине гаса у 
зависности од потрошача који би се могао појавити у овим зонама.

Уколико се у планираној радној зони појави велики потрошач гаса, гас би се обез-
бедио прикључењем на посојећу гасоводну мрежу средњег, високог притиска или на 
ГМРС (главна мерно-регулациона станица) изградњом прикључног гасовода до помену-
тих објеката.

Проширењем постојеће, односно изградњом гасоводне мреже, гас ће се обез-
бедити за све потрошаче, што доприноси расту животног стандарда људи, као и заш-
тити животне средине јер је природни гас еколошки најчистије али и најекономичније 
фосилно гориво.

Приликом планирања траса гасоводне мреже, исту је потребно ускладити са оста-
лим инфраструктурним објектима ради безбедног транспорта и правилног развоја свих 
субјеката на предметном подручју.

Обезбеђење топлотне енергије у наредном планском периоду, вршиће се проши-
рењем постојеће гасне мреже ради снабдевања гасом планираних потрошача и стабили-
зације снабдевања гасом свих потрошача топлотне енергије, као и потрошача који гас 
користе у технолошком процесу производње.
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Гас за постојеће и планиране потрошаче ће се обезбедити преко разводног гасо-
вода РГ-08-04 од разводног гасовода РГ-04-11/II до ГМРС (главна мерно-регулациона ста-
ница) “Челарево” за насеље Челарево, а затим од ГМРС “Челарево” до МРС-а и дистри-
бутивном гасном мрежом и кућним гасним прикључцима до потрошача.

Снабдевање радних комплекса гасом извешће се прикључењем на дистрибутивну 
гасну мрежу уколико је иста у могућности да својим капацитетом задовољи потребе 
корисника. За веће потрошаче се мора обезбедити посебан развод, којим би се допремале 
потребне количине гаса. Посебан развод се везује на оне делове гасоводног система који 
су у могућности да обезбеде потребну количину гаса.

1.6.4 Јавно зеленило

Јавне зелене површине ће чинити: улично зеленило и зелена површина (хортикул-
турно или парковски уређена). У оквиру уличних коридора, на слободним неизграђеним 
површинама формирати улично зеленило. Врсте садног материјала одабрати у складу са 
условима надлежног предузећа за заштиту приоде.  Уређење јавног зеленила вршити на 
основу услова из Плана.

1.7 СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА ПЛАНА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1.7.1 Уређај за пречишћавање отпадних вода

Грађевинска парцела планирана за изградњу УПОВ-а мора поседовати прикључак 
на електроенергетску нисконапонску мрежу, уз сагласност надлежне електродистрибу-
ције.

Грађевинска парцела мора бити снабдевена одговарајућим прикључком на 
насељски систем водовода. Прикључке планирати на најприступачнијем делу јавне 
водоводне мреже, у зависности од врсте објекта и потребних количина воде. За потребе 
техничко-технолошких процеса, противпожарну воду, прање и заливање зелених повр-
шина, обезбедити сопствене плитке бунаре на парцели и користити воду из првог водо-
носног слоја.

Грађевинска парцела мора имати прикључак на насељски канализациони систем. 
У оквиру комплекса предвидети сепаратни тип канализационе мреже, за сакупљање 
условно чистих атмосферских и технолошких вода, посебно за сакупљање атмосферске 
воде, и посебно за санитарно-фекалне и технолошко отпадне воде.

Грађевинска парцела у овој зони мора имати обезбеђен одговарајући колско-
пешачки прилаз, минималне ширине 3,5m и приступ површини јавне намене. 

1.7.2 Радна зона 

Грађевинске парцеле у планираној радној зони морају поседовати прикључак на 
електроенергетску нисконапонску мрежу, уз сагласност надлежне електродистрибуције. 
У оквиру радних зона потребно је обезбедити коридоре и површине јавног карактера за 
постављање нисконапонских водова. 

Грађевинске парцеле морају бити снабдевене одговарајућим прикључком на 
насељски систем водовода. Прикључке планирати на најприступачнијем делу јавне 
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водоводне мреже, у зависности од врсте објекта и потребних количина воде. За потребе 
техничко-технолошких процеса, противпожарну воду, прање и заливање зелених повр-
шина, обезбедити сопствене плитке бунаре на парцели и користити воду из првог водо-
носног слоја.

Свака грађевинска парцела у наведеним зонама мора имати прикључак на 
насељски канализациони систем. У оквиру комплекса предвидети сепаратни тип кана-
лизационе мреже, за сакупљање условно чистих атмосферских и технолошких вода, 
посебно за сакупљање атмосферске воде, и посебно за санитарно-фекалне и технолошко 
отпадне воде. Планирати и индивидуалне уређаје за пречишћавање отпадних вода у 
самом комплексу који ће отпадне воде довести до потребног квалитета који неће угро-
зити рад постројења за пречишћавање отпадних вода или реципијент.

Грађевинске парцеле у овим зонама морају имати обезбеђен одговарајући кол-
ско-пешачки прилаз, у зависности од намене објекта и приступ површини јавне намене. 
За парцеле у радној зони колско-пешачке приступе прилагодити захтевима проточног 
саобраћаја, пешачких кретања и инсталација. Коловозну конструкцију саобраћајница 
димензионисати за врло тешко саобраћајно оптерећење.

1.8 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛ-
ТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.8.1 Услови заштите непокретних културних добара

Према условима надлежне институције за заштиту споменика културе на прос-
тору обухваћеном овим Планом нису регистровани археолошки локалитети нити други 
заштићени споменици културе, па стога нису предвиђене мере заштите.

1.8.2 Услови заштите природних добара

У условима надлежне институције, Завода за заштиту природе, Одељење у Новом 
Саду, у границама подручја обухваћеног Планом дати су следећи услови заштите:

 - неопходно је очување/подизање заштитног зеленила на граничном делу пла-
нираних радних површина и околних садржаја,

 - минимална ширина вишеспратног зеленог појаса треба да износи 5 метара,

 - дати предност аутохтоним врстама сађеног зеленила,

 - избегавати коришћење инвазивних врста зеленила (списак врста дат у усло-
вима који су приложени у Документационој основи Плана),

 - на граници предметног простора са околним ораницама пожељно је избегавати 
врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених пара-
зита пољопривредних култура и воћака (Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha 
sp., Sorbus sp., Acer negundo i sl.),

 - озелењавање унутар појединачних радних комплекса треба да фаворизује 
аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте. Пркинг просторе равномерно покрити 
високим лишћарима,

 - у појасу од 500м од еколошког коридора (одбрамбеног насипа) забрањена је 
изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора као и планска решења 
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којим асе нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи 
функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова,

 - у појасу од 200м од еколошког коридора услов за изградњу укопаних скла-
дишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне 
воде, уз примену грађевинско-техничких решења којима се обезбеђује спреча-
вање емисије загађујућих материја у околни простор. Услов за изградњу обје-
ката је да њихове граничне вредности индикатора буке на граници означених 
природних станишта заштићених врста са другим наменама простора не пре-
лази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за ноћ, а њихово осветљење не 
делује на станиште или коридор,

 - у г рађевинско-техничка решења за изградњу објеката укључити заштиту од 
светлосног загађења, усмеравање светлосних снопова према објектима,

 - зоком извођења радова забрањује се одлагање ископане земље, отпада и свих 
опасних материја на подручју еколошког коридора (Дунав и његов обалски 
појас укључујући и насип),

 - управљање опасним материјама и његово складиштење вршити у складу са 
законским прописима који регулишу ту област,

 - забрањено је упуштање непречишћених/недовољно пречишћених отпадних 
вода у приодни реципијент. Обавезан је предтретман индустријских отпад-
них вода до нивоа дозвољеног за упуштање у канализациони систем насеља 
или обезбедити индивидуално пречишћавање ефлуента за упуштање у крајњи 
реципијент у складу са прописима,

 - обезбедити пречишћавање продуката емисије (испарљивих компоненти и чвр-
стих честица) из појединачних процеса на свим местима потенцијалног ризика 
од загађења спољашње средине, у складу са прописима из те области.

Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонто-
лошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство 
природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту 
природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овла-
шћеног лица. 

1.8.3 Услови заштите животне средине  

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је преду-
зети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта.

У контексту заштите вода од загађења потребно је:
•	 Обезбедити снабдевање водом за пиће и санитарне потребе преко насељског водо-

водног система са новог изворишта.
•	 Изградити уређај за пречишћавање отпадних вода.
•	 Изградити сепаратни канализациони систем, што значи да ће се посебно одводити 

сувишне атмосферске воде а посебно фекалне отпадне воде. 
У контексту заштите ваздуха и земљишта потребно је за производне погоне, који 

врше емисију одређених аерозагађивача, предвидети контролна мерења параметара који 
карактеришу квалитет ваздуха. 
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У контексту заштите земљишта, токсичне растворе и различите неразградиве 
материјале који се користе у току производње или се јављају као отпад у процесу произо-
водње, одлагати у одговарајуће контејнере а потом транспортовати од стране надлежних 
комуналних организација.

У циљу заштите ваздуха као природног ресурса од загађења извршити гасифи-
кацију, формирати заштитно зеленило (чија је главна функција смањење неповољних 
услова макросредине: ублажавање доминантних ветрова, смањење загађења ваздуха, 
неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од пожара). Реализа-
цијом плана озелењавања, посебно формирањем заштитних појасева, унапредиће се 
микроклиматски и санитарно-хигијенски услови насеља а такође, предметно зеленило 
биће у функцији заштите ваздуха од загађења и буке.

За пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, надлежни орган 
ће донети одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, у 
складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС" 
бр.135/2004) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС" бр.69/2005).

На простору у обухвату Плана није дозвољена изградња објеката и постројења 
која се због природе своје делатности, са аспекта заштите животне средине односно при-
родних ресурса, налазе на Листи 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је оба-
везна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС", бр. 114/2008). Наведено ограничење је оба-
везно, имајући у виду слеће услове:

 - непосредну околину радне зоне чине шумско и пољопривредно земљиште;

 - у непосредној близини планом вишег реда планиране су туристичко-рекреа-
тивне површине;

 - расадник који је у обухвату Плана функционише за потребе обезбеђења произ-
водње шумског репродуктивног материјала;

 - непосредну близину реке Дунав и одбрамбеног насипа првог реда;

 - непосредну близину грађевинског подручја насеља Челарево.

Како би се обезбедила заштита природних ресурса како простора у обухвату 
Плана, тако и непосредне околине, и како би се обезбедило несметано и безбедно функ-
ционисање планираних намена, те очувао квалитет живота и рада на ширем подручју, 
обавезно је предузимати мере заштите како би се спречили како појединачни, тако и 
кумулативни или синергијски утицаји различитих фактора. 

Услови и мере заштите ваздуха су:

 - поштовати Закон о заштити ваздуха и Уредбу о граничним вредностима 
емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 
6/11-исправка);

 - Применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом 
пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да 
емисија загађујућих материја у ваздуху не прелази прописане граничне вред-
ности;
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 - 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;

 - 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;

 - код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се 
могу емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести 
до редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном 
гасу испод граничне вредности емисије; 

 - формирати заштитно зеленило око радних садржаја, као баријере у промету 
загађивача у односу на околне садржаје;

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.

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу 
са Законом о заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоу-
праве односе се на акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера забране и 
ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у 
животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној средини на 
својој територији и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у живот-
ној средини.

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Служ-
бени гласник РС", бр. 75/10) прописани су индикатори буке у животној средини, грани-
чне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке на здравље људи. 

Према потреби (услед одвијања саобраћајних активности и евентуалне употребе 
радних машина), надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим под-
законским актима.

Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су:

 - пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује 
да бука која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања 
уређаја и опреме, не прекорачује прописане граничне вредности;

 - након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно 
мерење нивоа буке на граници комплекса и извршити оцену ефикасности при-
мењених мера заштите, при чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, 
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будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада погона 
(у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати 
звучну изолацију према осетљивим и угроженим објектима).

У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о заш-
тити животне средине, предвиђене су следеће мере заштите вода за појединачне објекте:

 - забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које 
прелазе граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора 
задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем 
насеља односно крајњи реципијент; 

 - забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;

 - отпадне воде потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који 
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 
након чега ће се упустити у насељску канализациону мрежу;

 - вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;

 - вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних 
вода.

Посебни услови и мере заштите земљишта које су у функцији заштите земљишта су: 

 - применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање пар-
кинга, улица и манипулативних платоа;

 - адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настаје на 
простору у обухвату Плана;

 - редовно одржавати простор за држање посуда за привремено сакупљање 
отпада (контејнера и канти), вршити редовно пражњење од стране надлежног 
комуналног предузећа и применити мере којима се спречава расипање отпада 
по околини из посуда за сакупљање.

Посебне мере за постројења и радне садржаје 

Услови који се односе на сва постројења и радне садржаје планиране на прос-
тору у обухвату Плана превасходно се односе на примену општих и посебних санитар-
них мера и услова предвиђених законом и другим прописима којима се уређују послови 
санитарног надзора, као и прибављене услове надлежних органа и организација. За све 
планиране радне садржаје односно комплексе или постројења обавезна је примена прет-
ходно наведених мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде и земљишта.

Посебне мере и услови се односе на следеће: 

 - предвидети одговарајуће мере заштите, односно опрему, техничка и техно-
лошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух 
задовољава прописане граничне вредности;

 - спроводити претходно наведене опште мере заштите животне средине, које се 
односе на заштиту вода, ваздуха и земљишта, заштиту од буке;

 - применити опште и посебне санитарне мере и услове у складу са законом и 
важећим прописима којима се уређује област санитарног надзора, у случају да 
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се на делове комплекса или планиране активности примењују одредбе наведе-
них прописа;

 - прикључење комплекса у обухвату Плана на постојећу и планирану комуналну 
инфраструктуру, у свему у складу са урбанистичким условима за уређење 
простора;

 - обезбедити посебан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврс-
тавање и привремено чување различитих отпадних материја, у складу са зако-
ном и другим прописима којима се уређује поступање са секундарним сирови-
нама, опасним и другим отпадом, до предаје лицу са којим је закључен уговор, 
а које је регистровано или има дозволу за управљање отпадом (складиштење, 
третман, одлагање и сл.);

 - обезбедити потребне количине воде за рад комплекса, укључујући унутрашњу 
и спољну хидрантску мрежу, односно захтеве противпожарне заштите; испош-
товати посебне услове/сагласности које су утврдили надлежни органи и орга-
низације;

 - применити неопходне мере за правилно и безбедно чување и руковање 
хемијским средствима, хемикалијама и производима који их садрже, у складу 
са законом и важећим прописима којима се уређује управљање хемикалијама;

 - спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, просипање, 
цурење хемикалија, уља и тд.), као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене 
мере заштите од пожара;

 - заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Зако-
ном о заштити од пожара и пратећим правилницима, као и Правилником о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
("Службени лист СРЈ", бр. 11/96);

 - у случају планирања простора за селективно сакупљање отпада који се не 
може чувати у контејнерима за комунални отпад, обавеза власника/корисника 
је да прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног органа за потребе 
уређења или коришћења наведеног простора; 

 - извршити уређење и озелењавање слободних површина у складу са пројектом 
хортикултурног уређења;

 - спроводити програм праћења утицаја рада погона на животну средину, који се 
односи на мерења емисије загађујућих материја у ваздух и праћење квалитета 
испуштених отпадних вода, у складу са важећим прописима.

За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни 
орган прописује потребу 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 ("Службени 
гласник РС", бр. 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна про-
цена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се 
мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у току редовне 
експлоатације и у случају акцидента.
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1.8.4 Услови заштите од елементарних непогода и ратних разарања
Један од основних циљева планирања предметног простора је и смањење повре-

дивости, а повећање отпорности радне зоне у ванредним условима. Овај циљ се постиже 
кроз стриктно поштовање урбанистичких и других услова и норматива.
Заштиту од поплава обезбедити:

• Поштовањем основне намене канала који пролазе непосредно поред радне 
зоне и имају најважнију улогу у евакуацији атмосферских вода из предмет-
ног простора као и насеља. Сачувати интегритет детаљне каналске мреже и 
припадајућих објеката.

• Поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидро-
техничких објеката (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.).

• Обзиром да се планско подручје непосредно граничи са насипом прве 
одбрамбене линије реке Дунав као принасипским појасом, планом се мора 
обезбедити интегритеи насипа. Ради очувања и одржавања водних тела 
површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, 
спречавања одбране од полава као и заштите животне средине, забрањена је 
било каква градња у зони насипа, садња дрвећа на насипу и у појасу од 50м 
у брањеном терену, рачунајући од ножице насипа.

Заштиту од пожара обезбедити:

• поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;

• градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне 
ширине, минимални радијуси кривина и слично);

• поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката.

• одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног 
капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара;

• одговарајући капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољне 
количине воде за гашење пожара;

• удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и 
зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;

• приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;

• безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара;

• могућност евакуације и спасавања људи.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења обезбедити:

• извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском 
регулативом.

Заштиту од земљотреса обезбедити:

• Сви грађевински објекти морају бити прорачунати на отпорност на земљо-
трес јачине најмање 7°МЦС скале

• Испоштовати прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како 
би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.
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Склањање становништва обезбедити:

• У складу са Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, 
органи државне управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва 
и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обез-
беде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге 
објекте погодне за заштиту.

• Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и 
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката (подрумске 
и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене 
за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и 
други природни објекти), прилагођавање нових и постојећих комуналних 
објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту 
и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природ-
них и других несрећа. Као јавна склоништа могу се користити и постојећи 
комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине 
тла, прилагођени за склањање. Инвеститор је дужан да приликом изградње 
нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за 
склањање људи. Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над 
подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи уру-
шавање објекта.

• За збрињавање људи у изузетним ситуацијама, могу се, такође, користити 
површине парка, заштитног зеленила, отворених спортских терена и другог 
неизграђеног простора.

1.9 ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У 
СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања и пројектовања јавних, саобраћајних и пешачких површина 
(тротоара и пешачких стаза, пешачких прелаза, паркинга, прилаза до објеката, хоризон-
талне и вертикалне комуникације у јавним и стамбеним објектима) морају се обезбе-
дити услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015), као и осталим важећим 
прописима и стандардима који регулишу ову област.

1.10 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

У складу са енергетском политиком Републике Србије, Планом се одређују мере 
енергетске ефикасности ради остваривања дугорочних циљева у области енергетике за 
предметно подручје, посебно везаних за:

• обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању 
енергетске делатности и потрошњи енергије;
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• стварање услова за стимулисање коришћења обновљивих извора енергије и 
комбиноване производње електричне и топлотне енергије;

• унапређење животне средине.

1.10.1 Прилагођавање топоклиматским факторима, орјентација и обликовање зграда

Најбоље искоришћење погодности сунчевог зрачења имају објекти који се раз-
вијају у правцу исток-запад, са отворима према југу. Савремени хигијенски нормативи 
захтевају да трајање осунчаности на референтни дан (21. фебруара или 21. октобра) не 
буде краће од два сата.

У поглављу о заштити природе наведено је да је неопходно подизање високог заш-
титног зеленила око радне зоне. Овако планско уређување заштитних појаса зеленила 
нарочито је битно на правцима доминантних ветрова. Високо заштитно зеленило, сем 
што би штитило од негативних утицаја пољопривредних површина и ерозије, истовре-
мено би штитили простор од хладних ваздушних маса (посебно северних).

Нове инфраструктурне коридоре препоручљиво је градити управно у односу на 
правац дувања доминантних и најјачих ветрова.

Препоручује се што већа орјентација објеката према југу (са одступањем до 12˚ 
ка истоку). Оваквом орјентацијом се током зиме добија 10-30% више укупног сунче-
вог зрачења у односу на северну страну. Такође је потребно орјентисати што веће повр-
шине зидова и прозора објеката ка југу, а тежити њиховом смањењу на северној страни. 
Просторије које не захтевају сунчеву енергију треба лоцирати у северним деловима обје-
кта. Повећањем степена рефлексије терена и површина, које се налазе испред јужних 
зидова, повећава се осветљеност просторија на јужној страни објекта и хватање зимског 
соларног зрачења. Повећање количине уведене сунчеве светлости и топлоте у зградама 
може се повећати употребом материјала, односно покривача терена са већим степеном 
рефлексије, или додатним рефлектујућим површинама на горњем и доњем делу про-
зора јужне орјентације (надстрешнице и капци). Препоручује се употреба материјала 
са већим коефицијентом рефлексије, у зависности од типа површине: светлији малтери, 
светлији бетони, светла опека (рефлексија 75-50%), светле површине/боје фасада (рефле-
ксија 60%), камен, опека, цемент, челични лим (35-20%).

1.10.2  Енергетски аспекти код грађења објеката

Запремина објекта у великој мери утиче на топлотне и вентилационе губитке. 
Генерално гледајући на утицај величине и форме објекта на енергетске потребе, изводе 
се следећи закључци:

• код већих објеката доминирају губици услед вентилације, па је потребно 
оптимализовати вентилацију;

• потрошња енергије за грејање се повећава код објеката уске форме, а смањује 
код широких објеката, посебно код оних са атријумима, где се умањује и 
потребна енергија за осветљење.

Један од најбољих видова очувања природних услова животне средине и очувања 
енергије, представља примена биоклиматске и соларне архитектуре.
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Биоклиматска архитектура заснива се на природним принципима оптимизације 
микроклиматских услова и максималном прилагођавању структуре природном окру-
жењу.

Соларна архитектура се заснива на примени соларне енергије, као чистог, неисцр-
пног облика енергије. Могуће је примењивати је концентрисаним системима соларних 
централа, или појединачно на објектима. На објектима је потребно  максимално при-
менити активне и пасивне системе соларне градње. Активни системи грејања зграда се 
заснивају на механичким помагалима (различити системи соларних плоча), док пасивни 
системи користе захватање и акумулирање сунчеве енергије, искључиво грађевинским 
решењима.

1.10.3  Топлотна заштита

Топлотна заштита је обавезан фактор при пројектовању објеката, због своје више-
струке важности:

• удобност (заштита од сувишне, односно недовољне топлоте);

• уштеда топлотне енергије;

• спречавање појаве кварова на инсталацијама услед кондезације водене паре.

Проток топлоте кроз грађевинске елементе представља савладавање отпора про-
току граничних ваздушних слојева и грађевинских елемената, одређене количине топлоте 
(унутрашњи ваздух) и њен излазак у спољњи ваздух. Проток топлоте се не може заус-
тавити, али се може смањити употребом материјала са малим коефицијентом топлотне 
проводљивости (l). Ово су природни или вештачки термоизолациони материјали.

Термоизолација је обавезна на свим пословним објектима и деловима објеката. Не 
препоручује се употреба термоизолационих материјала као што су минерална и камена 
вуна, због својих штетних дејстава. Као адекватнију топлотну заштиту користити стиро-
пор плоче, или природне термоизолационе материјале, као што трска, слама, различита 
сува биљна влакна, плута и сл. Посебно се препоручује употреба тршчаних плоча, које 
се користе као топлотна и звучна изолација подова, зидова, таваница поткровља. Шире 
подручје и регион обилује трском, плоче од трске се лако обрађују и монтирају и имају 
врло мали коефицијент топлотне проводљивости (l=0,03-0,05 W/mK).

1.11 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Сеизмолошким условима за потребе пројектовања и изградње за План са припа-
дајућом инфраструктуром, утврђене су регионалне вредности очекиваних максималних 
параметара осциловања тла на површини терена, а у складу са важећом законском регу-
лативом.

По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању, изве-
дени су из услова да се објекат просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, 
што одговара сеизмичком дејству са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 
50 година.  Овај земљотрес има повратни период догађања од Тncr= 475 година. Други 
услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само као последица 
дејства земљотреса за који постоји вероватноћа да буде превазиђен од 10% у периоду од 
10 година, односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година.         
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ПРЕПОРУКЕ: Параметре са карте у Прилогу 3, користити као мере ограничења 
употребе простора у поступку просторног планирања.

На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се при-
менити одредбе које се односе на прорачун, а садржане су у Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист 
СФРЈ 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Правилник обавезује на израду сеизмичке микро-
рејонизације-сеизмичког микрозонирања у припреми техничке документације као под-
логе за израду главног пројекта.

На основу Правилника објекти који су предмет планске документације могу се 
разврстати у следеће категорије:

•	 објекти ван категорије,
•	 објекти I категорије и
•	 објекти нижих категорија.

За објекте I и нижих категорија може се спроводити поступак динамичке анализе 
и еквивалентног статичког оптерећења, а за објекте ван категорије се искључиво при-
мењује поступак динамичке анализе.

Наведени сеизмички услови не могу представљати део техничке документације 
- основ за прорачун у фази главног пројекта за објекте ван категорије и објекте I катего-
рије.

Пре израде пројектно-техничке документације за изградњу објеката обавезно је 
извршити инжењерско-геолошка испитивања терена.
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ПРИЛОГ 2: Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475 г., по параметру 
максималног хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) на локацији 
објекта изражено у јединицама гравитационог убрзања g (g=9,81m/s2)
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ПРИЛОГ 3: Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475 г. на површини 
терена за емпиријски процењене: средњу брзину локалног тла до дубине 30м и одгова-
рајући динамички фактор амплификације на максимално хоризонтално убрзање PGA, 
на локацији објекта изражено интензитетом земљотреса у степенима ЕМЦ-98 скале.
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1.12 ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

Доношењем овог Плана стварају се услови за формирање јавних површина на 
основу кордината преломних тачака регулационих линија, тако да се на основу Плана 
може спровести парцелација и препарцелација у циљу разграничења површина у јавној и 
осталој намени. Такође су дати и подаци за формирање грађевинских парцела на осталом 
земљишту.

Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација на 
основу Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Служ-
беном гласнику РС", бр. 22/2015). Урбанистички пројекат урадити за:

• радну зону;

• код накнадне доградње радног комплекса у случају промене намене и тех-
нолошког процеса производње, као и код изградње нових садржаја већег 
капацитета;

• уређај за пречишћавање отпадних вода;

Пројекат парцелације и препарцелације се израђује на основу датих координата  
преломних тачака регулације које су одређене у графичком прилогу 07. План саобраћај-
ница и план регулације и нивелације и којима су дефинисане грађевинске парцеле за 
изградњу у оквиру Плана. Пројекат парцелације и препарцелације ће се израђивати и у 
случајевима ако се укаже потреба за формирањем мањих или већих грађевинских пар-
цела од оних које су формиране овим планским решењем, у складу са условима дефини-
саним ови Планом.
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1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
На површинама где је планирано увођење нове регулације ради реализације јав-

них површина намењених изградњи: комплекса комуналних објеката или нових улич-
них коридора није дозвољена изградња само у оквиру генерално дефинисане регулације 
те нове јавне површине.

Забрањена је изградња објеката за које се, на основу "Уредбе о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја  и листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину" ("Сл гласник РС", бр. 114/2008) мора тражити про-
цена утицаја на животну средину. 

Забрањена је изградња објеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног 
органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну 
средину.

У зони дела насипа реке Дунав, придржавати се следећих услова:

• у појасу ширине 10м од брањене ножице насипа према брањеном 
терену,неопходно је обезбедити континуитет саобраћаја и слободан про-
лаз возила и грађевинске механизације, за потребе одбране од поплава. У 
том појасу није дозвољена изградња никаквих објеката нити постављање 
ограда.

• У појасу од 10м до 30м од ножице насипа према брањеном подручју, не могу 
се градити никакви надземни објекти, постављати ограде, копати бунари, 
ровови и канали, нити изводити било какве друге радње које би штетно 
утицале на насип и умањиле његову сигурност као заштитног објекта.

• У појасу од 30м до 50м могућа је изградња, адаптација, доградња и рекон-
струкција објеката који су плитко фундирани уз доказ о статичкој и филтра-
ционој стабилности насипа и уз водне услове надлежне институције.

• на удаљености већој од 50м могу се градити услови без ограничења везаних 
за одбрану од поплава

• није дозвољена садња дрвећа на растојању мањем од 50м од ножице насипа.

Сви садржаји предвиђени Планом у зони водних објеката не смеју на било који 
начин  са угрозе стабилност, сигурност и функционалност истих, каи и да утичу на 
водни режим.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева дефинишу се урбанистички 
критеријуми и услови за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана.

 - Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 
јачине 7°МЦС скале.

• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вред-
ности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине.
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• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеон-
толошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави 
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе 
обавести Завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009 и 20/2015).

• У складу са Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) ради заштите од елементарних непогода и других несрећа 
потребно је да се обезбеди да се становништво, односно запослени, склоне 
у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

2.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕЊА 
ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени 
у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15).

2.1.1.1 ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Уређај за пречишћавање отпадних вода (УПОВ)

УПОВ је планиран за биолошко пречишћавање отпадних вода из насеља и радне 
зоне. Третман отпадних вода решиће се пројектном документацијом , а Студијом про-
цене утицаја пројекта на животну средину оцениће се квалитет животне средине у кон-
тексту предложеног третмана. 

Услови за изградњу:

 - обезбедити колски прилаз на парцелу минималне ширине 3.5м,

 - Паркин простор обезбедити на сопственој парцели у складу са функциони-
сањем комплекса (путнички паркинг, паркинг место за сервисно возило),

 - грађевинска линија је постављена на удаљености од 20м у односу на регула-
циону линију, 

 - поставити заштитну транспарентну ограду максималне висине до 2.2м,

 - Максимални индекс изграђености парцеле је 40%,

 - дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији главног објекта у складу 
са технолошким поступком и функционисањем комплекса,

 - спратност, односно висина објеката у зависности од захтева технолошког пос-
тупка,

 - потребна површина под зеленилом је минимално 30%. Површину хортикул-
турно уредити,

 - објекат градити у складу са позитивним прописима који регулишу ту област.



2622 страна - Број 28/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        09. октобар  2017. године

Црпна станица за отпадне воде

Црпна станица је планирана на улазу у комплекс радне зоне и окружена је  зеле-
ном површином,  са засебним прилазом сервисног возила на сопствену парцелу, у непо-
средној близини УПОВ-а.

Услови за изградњу:

 - врсту црпне станице усвојити на основу пројектне документације и хидра-
уличког прорачуна канализације отпадних вода из радне зоне,

 - обезбедити колски прилаз на парцелу минималне ширине 3.5м,

 - грађевинска линија је постављена на удаљености од 2м у односу на регула-
циону линију, 

 - на парцели обезбедити једно паркинг место за сервисно возило,

 - поставити заштитну транспарентну ограду максималне висине до 2.2м,

 - Максимални индекс изграђености парцеле је 40%,

 - потребна површина под зеленилом је минимално 30%,

 - објекат градити у складу са позитивним прописима који регулишу ту област.

Трафостанице

Услови за изградњу:

 - обезбедити колски прилаз на парцелу минималне ширине 3.5м,

 - грађевинска линија је постављена на удаљености од 2м у односу на регула-
циону линију,

 - трансформаторске станице градити као монтажно - бетонске, за рад на 20/0,4kV 
напонском нивоу,

 - објекте градити у складу са позитивним прописима који регулишу ту област.

Зелена површина

Зелена површина јавног коришћења може да се уреди као травната површина или 
као парковска површина.

Парк је уређена површина која ће имати највећи ефекат остварења функција 
побољшања микроклимата. Парк опремити вртно-архитектонским елементима, уредити 
у вртно-пејсажном стилу или мешовитом. Најмање 70% површине парка треба да буде 
под зеленилом. Парковску површину уредити аутохтоним и декоративним садним мате-
ријалом у складу са условима заштите природе. На овим површинама није дозвољена 
изградња објеката осим оних чије је постављање на површинама јавне намене дефини-
сано конкретним општинским одлукама.
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2.1.1.2 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - ИНФРАСТРУКТУРА
Улични коридори - 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-
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).

Некатегорисани пут на катастарској парцели број 3040 КО Челарево

У оквиру граница планског подручја налази се некатегорисани пут на катастар-
ској парцели број 3040 КО Челарево преко кога је планирано повезивање радне зоне са 
насељем Челарево.

Предметна саобраћајница је у релативно добром стању, али недовољне ширине и 
није димензионисана за кретање тешких теретних возила, стога се предвиђа њена рекон-
струкција на деоници пре уласка у радну зону.

Приликом реконструкције постојећег коловоза предметног некатегорисаног пута 
коловозну конструкцију је потребно димензионисати за врло тешко саобраћајно опте-
рећење и са карактеристикама које морају да задовоље саобраћајнице унутар насеља. 
Планирана ширина коловоза износи 6,0m, односно саобраћајницу чине две коловозне 
траке ширине 3,0m. Предвиђа се изградња једносмерних пешачко - бициклистичких 
стаза са обе стране саобраћајнице до уласка у радну зону, ширине 1,0m. Након рекон-
струкције дати саобраћајни правац добиће улогу сабирног правца.

Предметни саобраћајни правац нивелационо ускладити и опремити савреме-
ним коловозним застором, што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на 
овом простору. Коловоз саобраћајнице, у висинском смислу, прилагодити нивелационом 
решењу које је дато у оквиру графичког прилога План саобраћајница и план регулације 
и нивелације.

Некатегорисани пут на катастарској парцели број 3039 КО Челарево

У оквиру граница планског подручја налази се некатегорисани пут на катастар-
ској парцели број 3039 КО Челарево који повезује насеље Челарево са приобалном зоном. 
Овај саобраћајни правац само тангира радну зону и није омогућен приступ радној зони 
са њега.

Предметна саобраћајница је у релативно добром стању. Ширина коловоза износи 
5,0m, односно саобраћајницу чине две коловозне траке ширине 2,5m. На овој саобраћај-
ници проточни саобраћај се одвија ниским брзинама на заједничкој површини предвиђе-
ној за приоритетно кретање пешака и бициклиста у уличном профилу.

Планира се реконструкција прикључка ове саобраћајнице на планирани сабирни 
правац (некатегорисани пут на катастарској парцели број 3040 КО Челарево). Прикључак 
је  изведен управним вођењем осовине споредног правца (некатегорисани пут на катас-
тарској парцели број 3039 КО Челарево), чиме се постижу најкраће путање возила кроз 
конфликтну (колизиону) зону и стварају услови за бољу прегледност. За остваривање тог 
циља предвиђена је принудна девијација споредног правца. Тиме се принудно смањује 
брзина возила са споредног путног правца, што је значајно са становишта безбедности 
вожње.
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У широј зони приступа раскрсници мора бити обезбеђена одговарајућа зона пре-
гледности ослобођена свих континуалних визуелних препрека.

Коридори саобраћајница у оквиру радне зоне

Ширина коловоза Улице нова 1 износи 7,0m, односно саобраћајницу чине две коло-
возне траке ширине 3,5m. Двосмерна пешачко - бициклистичка стаза је ширине 2,0m, са 
западне стране саобраћајнице. Ширина ивичних разделних трака, са зеленилом усклађе-
ним са трасама подземних инсталација, износи ~4,7m са западне стране саобраћајнице, 
односно ~6,2m са источне стране саобраћајнице.

Ширина коловоза Улице нова 2 износи 7,0m, односно саобраћајницу чине две 
коловозне траке ширине 3,5m. Двосмерна пешачко - бициклистичка стаза је ширине 
2,0m, са северне стране саобраћајнице. Ширина ивичних разделних трака, са зеленилом 
усклађеним са трасама подземних инсталација, износи 4,5m са северне стране саобраћај-
нице, односно 6,5m са јужне стране саобраћајнице.

Прикључак Улице нова 1 на сабирни правац (некатегорисани пут на катастарској 
парцели број 3040 КО Челарево) решен је управним вођењем осовине споредног правца, 
без посебно уређеног приступа, као и без манипулативне траке за лева скретања. Десна 
скретања са главног на споредни правац и са споредног на главни правац обликована су 
помоћу троцентричне криве трагова односа радијуса R1:R2:R3=2:1:3 који омогућава про-
ходност меродавног возила.

На месту укрштања Улице нова 1 и Улице нова 2 потребно је изградити трокраку 
раскрсницу са управним вођењем осовине споредног правца. 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.

У широј зони приступа раскрсници мора бити обезбеђена одговарајућа зона пре-
гледности ослобођена свих континуалних визуелних препрека.

Предметне саобраћајнице потребно је димензионисати за врло тешко саобраћајно 
оптерећење и са карактеристикама које морају да задовоље саобраћајнице унутар насеља.

Трасе планираних саобраћајних праваца воде преко пољопривредног земљишта. 
Потребно их је нивелационо ускладити и опремити савременим коловозним застором, 
што ће омогућити оптимално функционисање саобраћаја на овом простору. Коловозе 
планираних саобраћајница, у висинском смислу, прилагодити нивелационом решењу 
које је дато у оквиру графичког прилога План саобраћајница и план регулације и ниве-
лације.

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

Пешачко - бициклистичке стазе пројектовати и градити тако да се обезбеди нес-
метано кретање особа са посебним потребама, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несме-
тано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, број 22/15).

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

Димензионисање основних функционалних елемената геометријског и нормалног 
попречног профила извршено је на основу основних програмских елемената којима су 
дефинисани захтеви проточног саобраћаја, пешачких кретања, инсталација, као и прос-
торних ограничења постојећег стања.

Нове саобраћајне површине потребно је формирати према датом урбанистичком 
решењу.

Сви елементи саобраћајница дати су уоквиру графичког прилога План саобраћај-
ница и план регулације и нивелације. Приликом пројектовања и изградње обавезно је 
придржавати се датих елемената.

Зелене површине у оквиру уличних коридора

У оквиру саобраћајних коридора некатегорисаних путева на катастарским пар-
целама број 3039 и 3040 КО Челарево постоје дрвореди са обе стране саобраћајница. На 
деоници некатегорисаног пута на катастарској парцели број 3040 КО Челарево која је 
предвиђена за реконструкцију, као и на месту реконструкције прикључка некатегориса-
ног пута на катастарској парцели број 3039 КО Челарево на некатегорисани пут на катас-
тарској парцели број 3040 КО Челарево предвиђено је уклањање постојећег дрвореда. 
Истовремено, нова регулациона линија некатегорисаног пута на катастарској парцели 
број 3039 КО Челарево одређена је тако да је обезбеђен простор за формирање новог 
дрвореда са јужне стране саобраћајнице.

Формирањем нових регулација и саобраћајних површина у оквиру радне зоне 
дефинишу се и површине намењене формирању зелених површина у оквиру уличних 
коридора. Дате зелене површине су погодне за подизање дрвореда, при чему је потребно 
водити рачуна о просторним могућностима – ширина ивичних разделних трака (задо-
вољење 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 и бициклиста, особа са посебним потребама и саобраћаја. Зелене површине које 
немају потребну ширину за формирање дрвореда озеленити травом, украсним шибљем 
и другим растињем. Озелењавање извршити тако да се не омета прегледност.

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

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

Водопривредна инфраструктура:

Правила грађења за водопривредну инфраструктуру:

• снабдевање водом радне зоне обезбедити прикључењем на насељски водо-
водни систем;

• постојећу водоводну мрежу која је изведена до места прикључења новопла-
ниране инфраструктуре потребно је реконструисати ради повећања преч-
ника цеви.
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• пројекте уличне мреже и прикључака радити према техничким прописима 
надлежне комуналне организације.

• за потребе технолошких процеса предвидети снабдевање из локалних 
извора снабдевања;

• минимална дубина укопавања цеви водоводне мреже износи 1,20 m;

• дубину водоводне мреже на месту прикључења свести на дубину постојеће

• мреже;

• применити исту врсту цеви која је до сада уграђивана;

• за прихват санитарних отпадних вода изградити канализациону мрежу;

• димензије канализационог прикључка одредити на основу хидруличког 
прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 200 мм

• минимална дубина укопавања износи 80 cm;

• квалитет вода које се прикључују на градску канализациону мрежу, мора 
задовољити захтевани ниво.

• крајњи реципијент за прихват ових вода биће уређај за пречишћавање, а

• потом река Дунав;

• евакуацију атмосферских вода са саобраћајница, као и вода са кровова

• објеката вршити преко засебне канализационе мреже;

• атмосферску канализацију предвидети делимично као зацевљену, а

• делимично као отворену

• као крајњи реципијент за пријем ових вода биће мелирациони канали слива 
“Бегеч”;

• предвидети изградњу контролних шахтова за узимање репрезентативног 
узорка пре и после ППОВ-а ради омогућавања одређивања ефикасности 
процеса пречишћавања;

• Сви објекти на линији воде и муља морају да буду водонепропусни;

• Изградњу канализације отпадних вода и изградњу ППОВ-а планирати тако 
да се оба објекта истовремено заврше, или да се прво изгради ППОВ јер се 
непречишћене воде не смеју испуштати у реке, мелиорационе канале или 
друге реципијенте;

• за потребе пречишћавања индустријске отпадне воде изградити

• постројење за пречишћавање и одмуљивање технолошке воде;

• све радове на изградњи водоводне и канализационе мреже изводити уз пре-
тходно прибављене сагласности и услове надлежне водопривредне органи-
зације.

• унутар радних комплекса, предвидети изградњу противпожарне хидрант-
ске мреже.
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Електроенергетска инфраструктура:

Према условима добијеним од "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак "Елек-
тродистрибуција Нови Сад" приликом пројектовања и изградње објеката потребно је 
придржавати се следећег:

 - целокупну електроенергетску мрежу и трансформаторске станице градити у 
складу са важећим законским прописима и техничким условима,

 - трансформаторске станице градити као монтажно - бетонске, за рад на 20/0,4kV 
напонском нивоу,

 - трансформаторске станице градити на јавној површини,

 - минимална површина за изградњу МБТС трансформаторске станице треба да 
буде 5,8x6,3m, минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3,0m, 
док минимална удаљеност од будуће деонице државног пута треба да буде 
10,0m,

 - средњенапонску мрежу градити подземно,

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

 - при паралелном вођењу хоризонтални размак трасе енергетског кабла од пута 
мора износити најмање 3,0m, а за приближавање најмање 1,0m,

 - при укрштању са путем електроенергетски кабел је потребно положити у 
бетонску или пластичну цев; угао укрштања треба да буде 90°,

 - вертикални размак између горње ивице кабловске канализације енергетског 
кабла и површине пута не сме да буде мањи од 0,8m,

 - заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не 
смеју уништавати и морају се вратити у провобитни положај,

 - инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000V ("Службени лист СФРЈ", број 4/74 и 
13/78),

 - при укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода 
са путем и мостовском конструкцијом, поштовати одредбе Правилника о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и 18/92),

 - 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 90°,

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

 - распоредом стубова јавног осветљења, избором светиљки, висином и изгледом 
стубова неопходно је, поред испуњења захтеваних стандарда осветљености, 
обезбедити добро оптичко вођење, односно кроз низ мера пружити једнозна-
чне информације возачу о просторном току трасе саобраћајнице,

 - светиљке јавног осветљења поставити на стубове висине 8,0 - 12,0m,

 - у попречном профилу, стубови за јавно осветљење постављају се најмање на 
1,0m од ивице коловоза,

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

 - грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката 
вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите,

 - најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенер-
гетских објеката обавеза инвеститора је да се у писаној форми обрати "ЕПС 
Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад", 
Погон Бачка Паланка, у коме ће навести датум и време почетка радова, одго-
ворно лице за извођење радова и контакт телефон,

 - обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на под-
земне електроенергетске објекте, одмах обавести "ЕПС Дистрибуција" ДОО 
Београд, Огранак "Електродистрибуција Нови Сад", Погон Бачка Паланка.

Гасоводна инфраструктура:

Технички нормативи за пројектовање и полагање гасовода од ПЕ цеви за радни 
притисак до 4 бара одређени су одговарајућим Правилником (“Службени лист СРЈ” 
20/92) за транспорт гасовитих горива према СРПС Х.Ф1.001.

Гасовод ниског притиска се води подзмено и надземно. Када се гасовод води под-
земно дубина полагања гасовода је 0,6-1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се 
дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопа-
ним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних техничких 
мера заштите. Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака 
улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог 
појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних платоа и површина или 
испод уличних канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или 
ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од меха-
ничких и других оштећења.

Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте 
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане 
инсталације су:
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Минимална дозвољена растојања укрштање паралелно вођење
- други гасовод 0,2 m 0,4 m
- водовод, канализација 0,2 m 0,4 m
- телефонски каблови 0,3 m 0,5 m
- технолошка канализација 0,2 m 0,4 m
- бетонски шахтови и канали 0,2 m 0,4 m
- железничка пруга и индустријски колосек 1,5 m 5,0 m
- топловод: прорачунско растојање које обезбеђује да температура ПЕ цеви не буде 

изнад 20°C
- високо зеленило - 1,5 m
- темељ грађевинских објеката - 1,0 m
- локални путеви и улице 1,0 m 0,5 m
- магистрални и регионални путеви 1,3 m 1,0 m
- бензинске пумпе - 5,0 m

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. 
При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подзем-
ног пролаза.

За укрштање и паралелно вођење гасовода са железничком пругом, путевима и 
улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.

Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње. 
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заш-
титу од механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.

Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, али не мање од 0,5 m сло-
бодног размака. Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода, 
високонапонских и нисконапонских водова за најмање висину стуба+3m.

При полагању дистрибутивних гасовода треба предузети одговарајуће мере заш-
тите постојећих инсталација у радном појасу.

Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у складу са 
условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин:

• пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз меха-
ничко подбушивање на дубини од 1,0 m;

• пролаз испод кућне саобраћајнице се ради раскопавањем или подбуши-
вањем, у складу са дубином рова;

• пролази испод осталих канала и ригола изводе се у заштитним цевима или 
без њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна 
канала.
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Код паралелног вођења гасовода у односу на горе наведене објекте примењују се 
минимална одстојања из важећих прописа уз додатак 1,0 до 2,0 m, у зависности од могућ-
ности на терену.

Укрштање и паралелно вођење у односу на укопане инсталације треба пројек-
товати да се задовоље сви услови власника предметних инсталација. Код укрштања 
настојати да се гасовод укопа изнад других инсталација, у противном гасовод треба 
положити у заштитну цев.

Услове и сагласност за прикључење на гасну мрежу је потребно затражити од 
надлежне комуналне службе.

Издавање услова за паралелно вођење и укрштање инфраструктурних и инжењер-
ских објеката са дистрибутивним гасним системом биће извршено у складу са Правил-
ником о техничким нормативима и условима за пројектовање и изградњу дистрибутив-
них гасовода од PE цеви за радни притисак до 4bara ("Службени гласник РС", број 22/92) 
и према поступку Обједињене процедуре 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).

Телекомуникациона инфраструктура:

Правила грађења у оквиру уличних коридора:

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

 - ТТ мрежу градити подземно,

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

 - ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од висо-
ког растиња мин. 1,5m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од 
саобраћајница,

 - при укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заш-
титне 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 
орман на јавној површини,

 - у циљу заштите постојеће и будуће ТК инфраструктуре потребно је пре почетка 
израде техничке документације и било каквих радова на предметном подручју 
прибавити сагласност од "Телеком Србија" АД.

Инвеститор и извођач радова морају предузети све потребне радње да у току 
радова не дође до оштећења КДС водова и објеката. Инвеститор се обавезује да о свом 
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трошку предвиди заштиту и измештање објеката који су угрожени. Уколико до оштећења 
КДС инсталација ипак дође, инвеститор у целости сноси трошкове отклањања хаварије.

Најкасније пет дана пре почетка извођења било каквих радова у близини КДС 
објеката, инвеститор је дужан да писмено обавести власника инсталација.

Земљани радови, ископ, затрпавање и набијање у непосредној близини КДС обје-
ката може се вршити искључиво ручно, а никако машински.

КДС мрежа је положена у зеленим површинама, поред пешачких стаза и саобраћај-
ница. Приликом извођења радова потребно је ручним ископом - шлицовањем тачно одре-
дити позицију КДС инсталација.

При полагању КДС каблова у оквиру уличних коридора потребно је испоштовати 
следеће опште услове:

 - при укрштању саобраћајнице са КДС каблом, кабел мора бити постављен у 
заштитну цев, а угао укрштања треба да буде 90°, при чему дубина трасе испод 
коловоза износи 1,2m,

 - при паралелном вођењу електроенергетских каблова са КДС кабловима нај-
мање растојање мора бити 0,5m за каблове напона до 1kV,

 - при укрштању енергетског кабла са КДС кабловима најмање растојање мора 
бити веће од 0,3m, а угао укрштања треба да буде 90°, а не мањи од 45°; по пра-
вилу, КДС кабел се поставља изнад енергетских каблова,

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

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

 - на местима укрштања телекомуникационих каблова са КДС кабловима нај-
мање растојање је 0,5m, а угао укрштања треба да буде 90°, а не мањи од 45°,

 - уколико није могуће обезбедити минимално растојање, КДС каблове је 
потребно заштити увлачењем у заштитне цеви.

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

 - пројектована дубина оптичког кабла у ванграђевинском рејону треба да буде 
1,2m, а у грађевинском рејону 1,0m,

 - на местима паралелног вођења саобраћајнице и инсталација, најмање рас-
тојање мора бити 0,5m,

 - на местима укрштања других инсталација са инсталацијама, вертикално рас-
тојање мора бити минимум 0,5m,

 - обавезује се инвеститор да пре почетка радова на предметној локацији оба-
вести власника инсталација о датуму почетка радова,

 - насталу штету приликом извођења предметних радова у потпуности плаћа 
инвеститор, а отклањање штете ће извршити искључиво власник инсталација.
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2.1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

2.1.2.1 РАДНА ЗОНА 

Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу 
услова из овог Плана, тј. на основу услова из Урбанистичког пројекта, који ће дефини-
сати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката. При пројектовању и грађењу 
објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област 
регулишу. 

у оквиру планиране  радне зоне дозвољена је изградња компатибилних намена:

1. пословање;

2. трговина;

3. угоститељство;

4. занатство и услуге;

5. станице за снабдевање горивом;

6. теретни терминали. 

Компатибилне намене у оквиру зоне, могу бити и 100% заступљене на поједи-
начној грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се примењују правила за изградњу 
дефинисана за детаљну намену земљишта у зони.

а) Врста и намена објекта који се могу градити, односно врста и намена објеката 
чија изградња је забрањена

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони-производне и складишне делатности 
дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката као и изградња 
у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, произ-
водно- складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат.

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони-услужне делатности дозвољена је 
изградња: пословних и складишних објеката као и изградња у комбинацији-пословно 
складишни објекат. 

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зави-
сности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних 
услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња 
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари и сл.

Обзиром да се ради о радној зони која се налази изван насеља, могуће је груписање 
објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктуре или 
радног процеса могу потенцијално да угрозе стање животне средине. Њихова изградња 
мора бити у складу са прописима који дефинишу заштиту животне средине. 
Објекти чија изградња је забрањена су они за које се (на основу „Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може за-
хтевати процена утицаја на животну средину") тражи израда процене утицаја на животну 
средину. Такође, у оквиру планиране радне зоне, забрањена је изградња економских 
објеката и пратећих објеката за гајење животиња.
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б) Услови за образовање грађевинске парцеле

Планом је дефинисано четрнаест грађевинских парцела просечне површине 4,72ha. 
Ако се укаже потреба за формирањем мањих или већих парцела од оних које су дате 
у Плану морају се поштовати следећи услови: Величина парцеле намењене изградњи 
привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени 
конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвоље-
ног индекса заузетости парцеле. Површина грађевинске парцеле износи минимално 
10000,0m2 (1ha) са ширином уличног фронта минимално 40,0m.

Максимална површина грађевинске парцеле није ограничена.

в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Грађевинска линија у оквиру радне зоне је постављена на удаљености од 10m од регула-
ционе линије, осим у западном делу радне зоне према саобраћајници која води ка Дуна-
ву, где је иста постављена на удаљност од 20 m. 
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној 
страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (од-
носно јужне) стране је на 5,0 m.

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на  
10,0 m. Евентуално дозвољена је удаљеност на минимално 6,0 m ако је на грађевинској 
парцели  омогућен кружни ток саобраћаја.

Такође битан услов је и обезбеђење противпожарног пута око објеката  чија 
ширина је такође прописана у Плану. 

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

Тачан положај објеката на парцелама биће дефинисан разрадом кроз урбанис-
тички пројекат.

г) Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Максималан дозвољен индекс заузетости земљишта на грађевинској парцели у 
радној зони са платоима и саобраћајницама је 70 %.

д) Највећа дозвољена спратност 

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 
спратности:

• пословни: макс. П + 2 + Пк (приземље+две етаже+поткровље).

• производни: према захтевима технолошког процеса производње

• складишни: П, евентуално П+1

Изградња помоћног објекта-остава дозвољена је максималне спратности П. 

Кота приземља објекта одређена је у односу на коту нивелете јавног или приступ-
ног пута и не може бити нижа од коте тротоара. Такође, кота приземља може бити мак-



2634 страна - Број 28/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        09. октобар  2017. године

симално 0,2m виша од коте тротоара, осим ако технолошки поступак код појединих обје-
ката не захтева другачије.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе и ако су испоштовани услови заштите природе 
који су дефинисали удаљност укопаних оскладишта од еколошког коридора (поглавље 
"Услови заштите природних добара").

ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину 
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су 
задовољени услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине 
вишег објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0m.

е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2m. 
Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно ком-
бинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид 
висине максимално 0,2m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 
0,9m. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, 
стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Бочни 
и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане 
и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 1,8m. Дозвољено је 
преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина 
те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност 
саобраћаја.

ж) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове радне зоне обезбедити колски и 
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 3,5m са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m. 
У оквир грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим усло-
вима:

 - минимална ширина саобраћајнице за једносмерни саобраћај  је 3,5m са унутра-
шњим радијусом кривине 5,0m, односно 6,0m код двосмерног саобраћаја, за 
потребе противпожарних услова или 12,0m где то захтевају габарити меро-
давног возила (тешко - теретно возило),

 - за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора 
се обезбедити паркинг простор,

 - за путничка возила препоручује се управна шема паркирања, димензије једног 
паркинг места износе мин. 2,5mх5,0m,
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 - манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за 
врло  тешко саобраћајно оптерећење,

 - паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем стандардног модула за бици-
кле 1,9х0,7(0,5)m,

 - пешачке стазе у комплексу радити као бетонске или применом елемената од 
бетона, минималне ширине од 1,5m.

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.

з) Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме 
се нарушити животна средина. 

Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а 
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађе-
винске парцеле на којој се гради објекат. Уз западну (односно северну) границу парцеле 
формирати ободне зелене површине које ће имати функцију изолације самог компле-
кса од околних суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно 
дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину.

Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%.

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру 
и концентрацији штетних материја а такође њиховим еколошким, функционалним и 
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заш-
тита паркинг простора од утицаја сунца.

Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у 
оквиру парцеле на којој се гради и усмерити је ка атмосферској канализационој мрежи.

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

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у упо-
треби, на традиционалан или савремнији начин. 

Препоручује се израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и 
кровови са више кровних равни. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или 
армираног бетона а кровни покривач у складу са нагибом крова. Фасаде објекта могу 
бити малтерисане, од фасадне опеке, стакла или префабрикованих савремених панела. 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Испред главне фасаде објеката (према улици) могуће је постављати јарболе и тотеме у 
оквиру зелене површине или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај.

ј) Услови за обнову и реконструкцију објеката 
На планираној површини радне зоне нема изграђених објеката.

Након изградње планираних објеката, њихова обнова и реконструкција вршиће се 
према следећим условима:

• замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру 
услова датих овим Планом,

• реконструкција, доградња, адаптација и санација постојећих објеката може 
се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити услови 
дати овим Планом.

к) Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, 
безбедоносне и друге услове

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

На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера 
(канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког 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 комуналне службе и 
да простор буде изведен у складу са условима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће 
се прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком 
процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору 
уља и масти. Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних 
површина могу се упустити у отворену, односно зацевљену каналску мрежу положену 
уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити лоцирани и изграђени у складу са важећим Законима и 
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова 
на објектима и употребљеним материјалима, имати у виду специфичност функционалне 
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намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања 
санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке 
и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара испројектовати и 
извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и извођење 
интервенција. При пројектовању и изградњу радних комплекса узети у обзир важеће 
прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако 
запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који 
није удаљен најмање 6,0m од објекта или дела објекта, уколико то техничким пропи-
сима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и 
држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају 
се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код обје-
ката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, 
уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као 
и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за плани-
рање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепи-
раних и инвалидних лица.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом 
о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04), Законом о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04), Правилником о садр-
жини студије о процени утицаја на 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 („Служ-
бени гласник РС“, број 84/05).

2.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

2.2.1ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - РАСАДНИК

Услови за изградњу расадника:

 - планом су дефинисани услови на основу којих ће се моћи извршити парце-
лација, односно формирање засебне парцеле у складу са захтевом надлежне 
институције и инвеститора,

 - на парцели се могу градити пратећи објекти који су у финкцији расадничке 
производње (просторије за опрему, надстрешнице и сл.) максимално приземне 
спратности, односно највеће дозвољене висине од 7м, а у складу са прописима 
дефинисаним Законом о шумама, 

 - до парцеле расадника обезбеђен је колски, бициклистички и пешачки прилаз. 
Интерне саобраћајнице градити у складу са саобраћајним прописима и меро-
давним возилима,

 - За паркирање возила планирати изградњу паркинг простора у оквиру сопс-
твене парцеле,
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 - због непосредне близине одбрамбеног насипа првог реда, изградњу вршити у 
складу са условима надлежне институције описаним у поглављу 1.13. "Ограни-
чења за извођење радова".  

 - висина ограде којом се ограђује расадник не може бити виша од 2,2m. Ограда 
мора бити транспарентна. Стубови ограде и улазне капије морају бити поста-
вљени са унутрашње стране , на парцели власника. 

 - реконструкција постојећег објекта може се дозволити ако се извођењем радова 
на објекту неће нарушити услови дати овим Планом.
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ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА 
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
1.10 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

1.10.1 Прилагођавање топоклиматским факторима, орјентација и обликовање 
зграда32
1.10.2 Енергетски аспекти код грађења објеката
1.10.3 Топлотна заштита
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1.11 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
1.12 ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ
1.13 ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.1.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

2.1.1.1 ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
2.1.1.2 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - ИНФРАСТРУКТУРА

2.1.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА
2.1.2.1 РАДНА ЗОНА

2.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
2.2.1 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ - 
РАСАДНИК

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

БРОЈ НАЗИВ КАРТЕ РАЗМЕРА
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА - ПРОСТОРНИ ПЛАН 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 1:10000

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ 
ОБУХВАТА ПЛАНА 1:2500

ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 1:2500
ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1:2500
ПЛАН ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА 
САОБРАЋАЈНИЦАМА 1:2500

ПЛАН НАМЕНЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛАН СПРОВОЂЕЊА 1:2500
ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦА И ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И 
НИВЕЛАЦИЈЕ 1:2500

ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500
ПЛАН ЕЕ, ТТ И ГАСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1:2500

ПРИЛОГ

1. ОДЛУКA О ИЗРАДИ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ 
ЗОНЕ "РИТ" У ЧЕЛАРЕВУ  (''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА'', БРОЈ 13/2015) И РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ "РИТ" У ЧЕЛАРЕВУ 
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2. РЕШЕЊЕ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ "РИТ" У ЧЕЛА-
РЕВУ 

3. ПОДЛОГЕ :КAТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН И КАТАСТАРСКИ 
ПЛАН

4. МИШЉЕЊА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА

5. ИЗВЕШТАЈИ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, СТРУЧНОЈ КОН-
ТРОЛИ И ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА

6. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕ-
ДИНУ И САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈ

7. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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