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На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закон, 
9/2020 и 52/2021 ), члана 32. став 1. 
тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 
47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. 
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка 
Паланка („Службени лист општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на 21. седници, 
одржаној 2. марта 2022. године, спора-
зумно са Скупштином општине Шид, 
доноси:

ОДЛУКУ
о доношењу Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за 

деоницу државног пута број 18, 
Нештин - Ердевик

Члан 1.

Овом одлуком се мења и допуњује 
Одлука о доношењу Плана детаљне регу-
лације за деоницу државног пута број 
18, Нештин - Ердевик (''Службени лист 
општине Бачка Паланка'', број 1/2011 и 
''Службени лист Општине Срема'', бр. 

2/2011) (у даљем тексту: Измене и допуне 
Плана).

Члан 2.

Изменама и допунама Плана 
обухваћено је укупно 44,32 ха од чега се 
31,97 ха налази на територији Општине 
Бачка Паланка, а 12,35 ха на територији 
Општине Шид.

Измене и допуне плана спроводе 
се у делу грађевинског подручја Плана 
у Катастарским општинама (у даљем 
тексту КО) Нештин, Визић и Ердевик.

Члан 3.

У наслову Плана, као и у цело-
купном тексту Плана се назив пута 
„Државни пут број 18“ мења и гласи: 
„Државни пут IБ реда број 19“ у одго-
варајућем падежу.

Члан 4.

У текстуалном делу Плана (Део 
А) у делу „УВОД“,  први пасус се мења 
и сада гласи:

„Овај План је израђен у складу са 
Регионалним просторним планом Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“ бр. 22/2011), Просторним Пла-
ном подручја посебне намене „Фрушке 
горе“ („Службени лист АПВ“, бр. 8/2019), 
Одлуком о усаглашавању спроведеног 
поступка усвајања Просторног плана 
Општине Бачка Паланка са Законом о 
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планирању и изградњи (Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 25/2019), 
Просторним планом Општине Шида 
(„Службени лист Општина Срема“, бр. 
1/2011) и Одлуком о изради измена и 
допуна Плана детаљне регулације за 
деоницу државног пута број 18, Нештин-
Ердевик у оквиру простора Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 14/2019) и 
Шид („Службени лист Општине Шид“, 
бр. 25/2019).

План генералне регулације насеља 
Ердевик („Службени лист Општина 
Срема“, бр. 21/2011) и План детаљне регу-
лације моста преко Дунава код Бачке 
Паланке („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 22/2016) су планови 
од утицаја на израду овог Плана.

Други пасус се мења и сада гласи:

„Граница подручја обухваћеног 
Планом је описана текстуално и приказ-
ана графички у Плану, с тим да у случају 
неслагања описа границе у тексту и гра-
нице приказане на графичком приказу, 
важи граница на графичком приказу.“

Трећи пасус се мења и сада гласи:

„План је урађен на дигитално-
векторским подлогама, прибављеним од 
Републичког геодетског завода.“

Члан 5.

У одељку „1. ОБУХВАТ ПЛАНА 
СА ОПИСОМ ГРАНИЦА, ПОДЕЛОМ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 
ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, 
пододељак „1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ 
ОБУХВАТА ПЛАНА“, текст у оквиру 
дела „ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА“, 
се мења и сада гласи:

„Почетна тачка описа (тачка 1) 
обухвата Плана на територији општине 
Бачка Паланка се налази у КО Нештин у 
тачки која се налази на растојању 100,0m 

од тромеђе парцела 4768/1, 935 и 4772  и у 
пресеку праве која је управна на границу 
парцела 935 и 4772. Граница затим прати 
праву која је управна на границу парцела 
935 и 4772  све до пресека са границом 
парцела 4772 и 933/3 (тачка 869)  где се 
ломи ка југу пратећи источну границу 
парцеле 4772 све до 5 m у односу на 
северну границу парцеле 4770/1 (тачка 
868). Граница затим скреће источно ка 
тромеђи парцела 933/1, 932 и 4770/1 (тачка 
865), а затим управно на јужну границу 
парцеле 4770/1 до тачке 864. Након тога 
се граница ломи ка тачки 863 која се 
налази на источног граници парцеле 
4772 и 5 m јужно од тромеђе парцела 
4772, 4770/1 и 1208. Граница се затим 
ломи ка југу пратећи источну границу 
парцеле 4772 све до тромеђе парцела 
4772, 1037/2 и 1067/8 (тачка 769), а затим 
прати северну границу парцеле 1037/2 у 
дужини од 35 m све до тачке 768. Након 
тога граница се ломи ка југу управно на 
јужну границу парцеле 1037/2 (тачка 
767), а затим скреће ка истоку пратећи 
јужну границу парцеле 1037/2 све до тро-
међе парцела 4772, 1037/2 и 1037/1 (тачка 
766) где наставља ка југу пратећи 
источну границу парцеле 4772 све до 
тромеђе парцела 4772, 1033 КО Нештин и 
парцеле 1607 КО Визић (тачка 762) где 
прати границу КО Нештин и КО Визић 
све до четворомеђе парцела 4769/2, 1323 
КО Нештин и 580/10 и 1602/1 КО Визић 
(тачка 753) где граница улази у КО Визић 
и прати источну границу парцеле 1602/1 
све до јужне границе парцела 1602/1 и 
580/8  (тачка 746) где наставља преко 
тачака 745, 744, 743, 742 и 741 до тачке 
740 која представља тромеђу парцела 
580/2, 580/3 и 580/17. Након ове тачке гра-
ница прати источну границу парцеле 
580/17 све до пресека са парцелом 580/18. 
Од ове тачке граница скреће  преко пар-
целе 580/22 (тачка 731) и спаја се са исто-
чном границом парцеле 580/26 (тачка 
730) коју прати све до тачке 725 која 
представља јужну границу парцела 
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580/26 и 580/24. Након тачака 725 и 724 
граница долази до тачке 723 која пред-
ставља северну границу парцела 542/1 и 
542/2, након чега прати источне границе 
парцела 542/2, 541/4, 541/7, 540/2, 539/2, 
538/2, 537/2, 536/2, 535/4, 535/6, 488/1, 
489/1, 490/1, 491/1, 492/2, 494/2, 495/15, 
495/17, 495/19, 495/21, 480/12, 480/13, 
480/15, 481/16, 481/18, 482/8, 482/10, 476/1, 
475/3, 474/3, 467/18  и 470/7 све до четво-
ромеђе парцела  470/7, 470/8, 470/4 и 
1645/2 (тачка 688). Од ове тачке граница 
прати западну границу парцеле 470/4 све 
до пресека са границом парцеле 1645/3 
где скреће и прати источну границу пар-
целе 1645/3 све до пресека са границом 
КО Нештин (тачка 678). Граница затим 
прати ка југу границу две КО Визић и 
КО Нештин све до границе са парцелом 
4844 КО Нештин (тачка 677). Од ове 
тачке граница прати северну границу 
парцеле 4844 КО Нештин у дужини од 60 
m (тачка 675), а затим се ломи под пра-
вим углом у односу на северну границу 
парцеле 2537/1 КО Нештин (тачка 674) 
одакле иде ка тромеђи парцела 2537/1 КО 
Нештин и парцела 447/1 и 447/2 КО Визић 
(тачка 673). Од ове тачке граница поново 
улази у КО Визић и прати северну, а 
затим и западну границу парцела 447/1 и 
446/1 (тачка 670). Граница се затим ломи 
ка истоку и прати јужну границу пар-
целе 446/1 све до границе са парцелом 
436/2 (тачка 669) након чега прати 
западну а затим и јужну границу пар-
целе 436/2 до четворомеђе парцела 436/1, 
436/2, 435/5 и 435/4 (тачка 666). Од ове 
тачке граница прати северну границу 
парцеле 435/4, одакле продужава ка југу 
преко источних граница парцела 435/4, 
1599/2 и  434/1 (тачка 662). Од те тачке 
граница прати јужну границу парцеле 
434/1 до четворомеђе са парцелама 433/8, 
433/9 и 434/3 где наставља да прати 
источну границу парцеле 433/9, ка југу, 
до четворомеђе са парцелама 433/8, 434/2 
и 434/3 (тачка 660). Од те тачке граница 
прати источну границу парцеле 434/2, 

све до пресека са парцелом 434/3, где 
прати малим делом југоисточну границу 
парцеле 434/2, до четворомеђе са парце-
лама 434/3, 1598/2 и 1598/3 (тачка 656), 
где се ломи и наставља да прати источну 
границу парцела 1598/2 и 390/4 до пето-
међе са парцелама 373/12, 373/14, 389/1 и 
390/3 (тачка 652) одакле наставља јужно 
да прати источну границу парцеле 373/14 
до четворомеђе са парцелама 373/13, 
373/19 и 373/20 (тачка 647) одакле наста-
вља источном границом парцеле 373/20 
(тачка 645). Након ове тачке прати 
источне границе парцела 373/22, 373/25, 
1632/3, 1531/9 и 1637/2, затим граница 
води ка југоистоку и пресеца парцелу 
1507/33 у тачки која се налази на рас-
тојању 21,5m западно од тромеђа парцела 
1507/33, 1507/34 и 1637/3 (тачка 637), 
затим граница води преко парцела 
1507/34, 1507/20, 1507/21 до тачке 633 где  
граница под правим углом, прелази на 
исток 12,0 m (до тачке 632), одакле пре-
лази преко парцеле 1484/1 до тромеђа 
парцела 1507/42, 1507/45 и 1484/1 (тачка 
631) где се ломи ка северу  пратећи 
источну границу  парцела 1507/42 и 
1507/41 и води преко јужне границе пар-
целе 1507/39. Граница се од ове тачке 
враћа на југ (тачка 627) и прати источну 
границу парцеле 1507/40, а затим источну 
па јужну границу парцеле 1515/5 (тачка 
623), затим наставља источном границом 
парцела 1507/43, 1507/44 до тромеђе пар-
цела са 1507/45, 1507/44 и 1513/3 (у тачки 
620). Од те тачке граница прати источну 
страну  парцела 1513/3 и 1512/2 до тро-
међе са 1507/9 и 1512/1 (тачка 616) где 
граница наставља да прати источну гра-
ницу парцеле 1512/1, а затим западну 
границу парцела 1507/8, 1507/7, 1507/6, 
1507/5, 1507/47, 1507/49 све до границе са 
парцелом 1507/50 (тачка 601), одакле гра-
ница прати источну па јужну границу 
парцеле 1507/50 (тачка 599). Граница се 
ломи ка југозападу пресећајући парцелу 
1628 све до четворомеђе са парцелама 
1485/23, 1493/2 и 1493/1 (тачка 598), ода-
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кле обухвата источну и јужну границу 
парцеле 1493/2 (преко тачака 597 и 596) 
до четворомеђе парцела са 1493/1, 1492/1 
и 1492/2 (тачка 596). Од ове тачке гра-
ница прати источну страну парцела 
1492/1, 1491/4, 1491/7, 1491/10, 1490/5, 
1490/3 до четворомеђе парцела 1490/3, 
1490/4, 1625/8 и 1489 (тачка 586). Од те 
тачке граница прати западне границе 
парцеле 1489 (тачке 585, 584), одакле води 
западном границом  парцеле 1488/5 до 
тромеђе са  парцелама 1488/4 и 1485/9 
(тачка 583). Од те тачке граница прати 
западну границу парцела 1485/9, 1485/42, 
1485/44, 1485/6 и 1485/46 (тачка 576), 
затим граница прати источну страну 
парцела 1485/47, 1443/2, 1444/2, 1445/2 
(тачка 571), затим се наставља на јужну 
границу парцеле 1445/3 (тачка 569), где је 
четворомеђа парцела са 1485/2, 1485/1 и 
1446/3, одакле прати источну границу 
парцела 1446/3, 1465/6, 1465/8  све до  чет-
воромеђе парцела 1447/7, 1465/8, 1465/9 и 
1447/8 (тачка 564). Од те тачке граница 
прати западну границу парцела 1447/8, 
1447/10, 1447/12, 1447/14, 1449/2 и 1450/3 
(тачка 557) одакле прати јужну границу 
парцеле 1450/2 све до границе са парце-
лом 1451/1 где наставља њеном источном 
границом све до границе са Општином 
Шид. Граница Плана на територији 
Општине Бачка Паланка наставља да 
прати границу са Општином Шид све до 
тачке 394 која представља тромеђу пар-
цела 1439/120, 1625/17 и 1625/16. Од ове 
тачка граница прати источну границу 
парцеле 1439/120 до четворомеђе са пар-
целама 1439/119, 1625/14 и 1625/15 (тачка 
386) где наставља источном границом 
парцеле 1439/119, а онда опет источном 
границом парцеле 1439/120 све до тачке 
374 која представља четворомеђу са пар-
целама 1439/118, 1625/12 и 1625/13. Од те 
тачке граница прати источну границу 
парцела 1439, 1441/3, 1441/4, 1442, 1439/20 
и 1439/99 све  до четворомеђе са парце-
лама 1439/117, 1625/10 и 1625/9 (тачка 365), 
а одакле води источном границом пар-

целе 1625/9 ка северу до тромеђе са пар-
целама 1486/4 и 1487/2 (тачка 362) где 
обухвата северну границу  парцеле 
1486/4 (тачка 361). Од ове тачке граница 
води западном страном  парцела 1487/1, 
1488/7, 1488/3, 1625/8 и 1439/116 до четво-
ромеђе парцела 1439/91, 1439/116, 1625/8 и 
1625/7  (тачка 351). Одатле граница прати 
западну границу парцела 1625/7, 1625/6, 
1625/5, 1625/4, 1439/13, 1625/3, 1439/112 и 
води све до четворомеђе парцела 123, 
1439/112, 1625/2 и 1625/1 (тачка 323). Од те 
тачке граница прати западну страну  
парцела 1625/2, 1513/1, 1514/1, 1515/6 и 
1515/3 све до четворомеђе са парцелама 
1515/4, 1507/36 и 1507/37 (тачка 315). Од 
ове тачке граница се ломи ка западу и 
прати североисточну границу  парцеле 
1507/37 до четворомеђе са парцелама 
1625/1, 1484/2 и 1637/1, одакле се граница 
ломи на исток и прати јужну, затим и 
источну границу  парцеле 1637/1 (тачка 
311). Од те тачке граница прати западне 
границе парцела 1637/2, 1531/9, 1632/3, 
373/25, 373/22 и 373/14 до тромеђе са  пар-
целама 373/18, 373/14 и 373/17 где се гра-
ница ломи ка западу (тачка 304) и прати 
северну, затим и западну границу пар-
целе 373/18 до тромеђе са парцелама 
1632/2 и 373/27 (тачка 301), одакле пре-
лази преко парцеле 1632/2 до тромеђе 
парцела 1530/16, 1530/17 и 1632/2 (тачка 
300). Од ове тачке граница се ломи и 
прати северне границе парцела: 1530/16, 
1530/15, 1530/14, 1530/13, 1530/12, 1530/11, 
1530/10, 1530/9, 1530/8, 1530/7, 1530/6, 
1530/5, 1530/4, 1530/3, 1530/2, 1530/1 и 
1387 до тромеђе са парцелама 1641/1 и 
1632/1 (тачка 278) одакле прелази преко 
парцеле 1641/1 до тромеђе парцела 1387, 
1593/1 и 1641/1 (тачка 277). Од ове тачке 
граница се поново ломи ка југу водећи 
преко западне границе парцеле 1641/1 
све до тачке 276 где се граница ломи под 
правим углом и сече  пацелу 1387 до гра-
ница парцела 1387 и 1385/7 (тачка 275), 
одакле се граница ломи ка северу и зах-
вата источне границе парцела 1385/7, 
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1385/6 до пресека са парцелом 1385/5, 
одакле пролази преко парцеле 1593/2 све 
до тромеђе парцела 1593/2, 1597/1 и 1597/2 
(тачка 271). Од ове тачке граница обух-
вата источну границу  парцеле 1597/2 све 
до тачке 266 где граница наставља у 
правцу тачке 265 пролазећи кроз пар-
целу 1597/1. Од тачке 265 граница се 
ломи ка североистоку у ширини од 25,0 
m ка тачки 264 преко парцела 1641/1 и 
355/5, одакле се граница поново враћа 
јужно преко парцеле 355/5 до укрштања 
са парцелом 1641/1 у тачки 262. Од те 
тачке граница прати северну границу 
парцеле 1641/1 до тачке 261, а онда и 
источну границу у дужини од 22,0 m до 
тачке 260. Након ове тачке граница 
наставља ка истоку преко парцеле 355/5 
до укрштања са парцелом 1632/1 (тачка 
259). Граница затим наставља северном 
границом парцеле 1632/1 до тромеђе са 
парцелама 368/1 и 367, затим граница 
прати северне границе парцела 367, 
368/10, 368/8, 358/7, 373/28, 373/17 до тро-
међе са 373/16 и 373/14 (тачка 242), где се 
граница поново ломи и иде ка северу. 
Граница од ове тачке (тачка 242) води 
западном границом  парцеле 373/14 до 
четворомеђе са 373/7, 373/15, 391/4 и 391/3 
(тачка 238), одакле граница прати 
западну страну парцела 391/3 и 390/4 до 
четворомеђе са парцелама  390/5, 393/5 и 
393/4 (тачка 235) где се граница ломи 
благо ка западу и води западном страном 
парцела 393/4, 394/1 1598/2, 433/5 и 433/8 
до четворомеђе са парцелама 433/7, 433/3 
и 433/4 (тачка 223). Граница од ове тачке 
прати западну границу парцеле 433/4 до 
тачке 222 где се граница ломи ка западу 
пратећи северне границе парцела 433/3 и 
432/4 и источну границу парцеле 1599/3 
до тачке 219. Граница од ове тачке води 
преко западне и северне границе парцеле 
438/1 до четворомеђе са парцелама 437/3, 
437/2 и 438/2 (тачка 217), где граница води 
ка северу преко западне стране парцела 
437/3, 437/2, 446/2, 447/2, 448/4, 456/15, 
456/12, 456/9, 469/3, 468/11, 468/9, 470/12, 

468/8, 470/9, 467/15, 467/14, 467/12, 467/10 
и 467/8 као и са њене северне стране до 
тачке 194 која представља четворомеђу 
парцела 467/8, 474/1, 466/5 и 1645/2. Од 
ове тачке граница прати западну страну 
парцеле 1645/2 до четворомеђе са 1645/1, 
495/16 и 495/17 (тачка 181). Од ове тачке 
граница води преко западне стране пар-
цела 495/16, 495/13, 495/11, 494/3, 492/3 и 
495/23 све до тачке број 174. Од ове тачке 
граница Плана пресеца парцеле 495/23 и 
534/4 у правцу тачке 173, а затим прати 
источну границу парцеле 534/3 све до 
тачке 172 која представља четворомеђу 
парцела534/3, 535/5, 535/4 и 534/4. Од ове 
тачке граница води ка северу, западним 
странама парцела 535/4, 536/2, 537/2, 
538/2, 539/2, 540/2, 541/7, 541/4 и 542/2 све 
до тачке 163 где преко парцеле 542/2, 
тачке 162 и парцеле 580/26 долази до 
тачке 161. Од ове тачке граница прати 
западну границу парцеле 580/26 до пре-
сека са парцелом 580/27 (тачка 159) где  
граница скреће ка западу, северном гра-
ницом парцела 580/28, 580/21, 1601/3 и 
554/4, а затим и једним делом западном 
границом парцеле 555/4 све до тачке 152. 
Од ове тачке граница плана иде ка тачки 
151 која представља границу парцела 
526/1 и 555/3 где се затим ломи ка северу 
и прати источну границу парцела 555/3 и 
555/2 све до тачке 147 која представља 
границу парцела 555/2 и 1644/2. Од ове 
тачке граница поново скреће ка истоку, 
пратећи јужну границу парцеле 1644/2 
до тромеђе са парцелама 580/19, 1644/2, 
где граница води ка југу западном гра-
ницом парцела 580/19, 1601/5 и 555/6 до 
пресека са парцелом 555/5 где се граница 
ломи ка истоку и прати северне границе 
парцела 555/5, 1601/4, 580/20 и 580/27 до 
тромеђе са парцелама 580/26 и 580/25 
(тачка 136). Од те тачке граница се наста-
вља ка северу пратећи западну страну 
парцеле 580/26 до четворомеђе са парце-
лама 580/19, 580/25 и 580/18 (тачка 132). 
Граница затим скреће благо ка западу 
пратећи јужну границу парцела 580/18 и 
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1644/1 настављајући се и на западну гра-
ницу исте парцеле до тромеђе са парце-
лама 559/8 и 559/9 (тачка 129) одакле гра-
ница прати источне границе парцела 
559/8, 559/6 и 559/4 (тачка 125) одакле  
граница прати прво јужну границу пар-
целе 576/3, а затим и њену западну гра-
ницу до тачке 122 која се налази на 5,0 m 
растојања од тромеђе парцела 1644/1, 
576/2 и 576/3. Од те тачке граница се ломи 
и скреће ка југозападу преко парцеле 
576/2 до тромеђе са парцелама 1644/1 и 
558 где граница под правим углом скреће 
ка истоку пратећи југоисточну страну 
парцеле 601/1, до тачке која је на 5,0 m  
растојања од међе са парцелом 1644/1 
(тачка 119). Граница од те тачке прати 
западну границу парцеле 1644/1 то тачке 
107 која се налази на растојању од 35,0m 
пре тромеђе са парцелама 690/1 и 598. 
Граница се затим ломи благо ка западу 
до тачке 106, а затим наставља ка северу 
преко тачке 105 пратећи западну гра-
ницу парцеле 690/1, све до четворомеђе 
са парцелама 687, 590 и 1644/1 (тачка 
103). Од ове тачке граница наставља да 
прати западну границу парцеле 1644/1 
до  границе са КО Нештин. Од ове тачке 
граница улази у КО Нештин и наставља 
ка северу до тачке 81 где под правим 
углом скреће ка истоку преко парцела 
4773 до тачке 80, а онда и преко парцеле 
1054/1 до тачке 79 која представља гра-
ницу са парцелом 4772. Од ове тачке гра-
ница опет преко парцеле 1054/1 долази 
до тачке 78 где почиње да прати западну 
границу  парцеле 4772 све до тачке 15 
која је 3,0m удаљена од тромеђе са парце-
лама 990 и 477/1. Од ове тачке граница се 
ломи ка западу на растојању од 3,0m од 
северне границе парцеле 990 све до тачке 
14 где скреће ка тачки 13 која се налази у 
продужетку границе између парцела 
987/1 и 987/2. Граница Плана од тачке 13 
пресеца парцелу 4771 до тачке 12 која 
представља тромеђу парцела 4771, 987/1 
и 987/2, а затим иде источно ка тачки 11 
која се налази на 3,0m од тромеђе пар-

цела 988, 987/2 и 4771 и ка тачки 10 која 
се налази на 3,0m од границе парцела 988 
и 4772.Од ове тачке граница наставља да 
прати западну границу парцеле 4772 све 
до тачке 8 које је удаљена 5,0m од тро-
међе парцела 4770/2, 4772 и 988 где се 
граница ломи ка западу све до тачке 6 
која се налази на тромеђи парцела 4770/2, 
987/1 и 987/2. Граница Плана од тачке 6 
пресеца парцелу 4770/2 до тачке 5 која се 
налази у продужетку границе парцела 
987/1 и 987/2, а затим иде источно до 
тачке 3 која се налази на 5,0m од тромеђе 
парцела 935, 4770/2 и 4772. Од ове тачке 
граница наставља да прати западну гра-
ницу парцеле 4772 и долази до почетне 
тачке описа границе планског подручја 
(тачка 1).

Укупна површина обухвата Плана 
на територији Општине Бачка Паланка 
износи 31,97ha.“

у оквиру дела „ОПШТИНА 
ШИД“, се мења и сада гласи:

„Целокупна граница Плана на 
територији општине Шид се налази у КО 
Ердевик. Почетна тачка описа се налази 
на самој граници општине Шид и Бачка 
Паланка, тачније у тачки 554. Од ове 
тачке граница Плана води ка југу преко 
парцеле 4261 (парцела језера „Мохарач“) 
до међе са парцелом 2459 (тачка 552). Од 
ове тачке граница води преко  парцела 
2459 и 2492 ка југозападу пратећи облик 
парцеле 2492 (тачке 549 и 548) и скреће 
ка југозападу до тачке 547. Од ове тачке 
долази до укрштања са парцелом 2473, 
одакле граница наставља преко парцеле 
4261 (зелени појас језера „Мохарач“) до 
тромеђе са парцелама 4260 и 4259 (тачка 
545). Од ове тачке граница води благо 
ка западу преко североисточне стране 
парцеле 4260 (тачка 544). Од тачке 544 
граница води ка југу пресецајући пар-
целе 4259, 4258, 4253, 4252, 4210, 4209, 
4208/2, 4208/1 и 4207 (тачка 533) до међе 
са парцелом 6268/2. Од ове тачке граница 
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скреће ка истоку преко парцела 4208/1 
и 6276 (тачка 530) одакле се граница 
поново враћа ка западу преко парцеле 
4203/6. Од међе са парцелом 4201 (тачка 
529) граница пресеца парцеле 4201, 4200, 
4199, 4198, 4197, 4196, 4195, 4194, 4193/3, 
4193/2, 4191, 4189, 4188, 4187, 4186, 4185, 
4184, 4183 и 4182 и прати западну страну 
парцеле 6268/2 до међе са парцелом 4182 
(тачка 510). Граница поново скреће ка 
истоку делимично пратећи јужну страну 
парцеле 4182 до тачке 509, где граница 
пролази преко парцеле 4181 до тачке 
508, а затим се граница поново ломи ка 
западу и наставља пратећи североис-
точни облик парцеле 4180 (тачка 507) 
одакле се наставља пратећи и источну 
страну парцеле 6268/2 (тачка 482) преко 
парцела 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 
4174/2, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 
4167, 4166, 4165, 4164, 4163, 4162, 4161, 
6251, 4158, 4157 и 4156. Од тачке 482 гра-
ница се поново ломи ка истоку пратећи 
северну границу парцеле 6285 (атарски 
пут) у дужини од cca 74,0m до тачке 481. 
Од ове тачке границе пресеца парцелу 
6285 (атарски пут) до тачке 480 одакле се 
граница ломи ка западу јужном грани-
цом парцеле 6285 (атарски пут) до тачке 
479. Од ове тачке граница прати источну, 
затим јужну границу парцеле 6268/2 
преко парцеле 4155, а уједно и прати гра-
ницу грађевинског рејона Ердевика до 
међе са парцелом 4139 (тачка 472). Затим 
граница наставља ка северу, пратећи 
западну границу парцеле 6268/2 и пре-
сецајући парцеле 4139, 4135, 4133, 4132, 
4131, 4130, 4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 
4124, 4123, 4122/2, 4121, 4120, 4119, 4118, 
4117, 4116, 4114, 4113, 4112, 4111, 4110, 4109, 
4106, 4104, 4103, 4101, 4100, 4099/1, 4098, 
4097, 4096, 4095/2, 4095/1 и 4094/4 све до 
тачке 431 где се спаја са парцелом 6268/2. 
Од тачке 431 граница иде благо према 
североистоку пратећи западну границу 
парцеле 6268/2 до тачке 430 одакле се 
граница ломи ка истоку у ширини пар-
целе 6268/2 до тачке 429, а онда скреће 

ка југу пратећи источну границу пар-
целе 6268/2 све до тачке 428, затим води 
ка истоку преко парцеле 4208/1 до тачке 
427, а онда наставља ка северу пресе-
цајући парцеле 4208/20, 4209, 4210, 4252, 
4251 и 4253  до тачке 4180,,,,,,,,,,00000
00000000000000000000. Од ове тачке 
граница прати јужну границу парцеле 
4257 (тачка 414), затим источну границу 
исте парцеле где граница иде ка западу 
(тачка 413). Од ове тачке граница наста-
вља преко јужних граница парцела 6266 
и 2493 до тачке 410 одакле се граница 
ломи ка северу пресецајући северну 
страну парцеле 2493 у тачки 408, а затим 
одлази до тромеђе парцела 2494, 2496 и 
2473 (пут) (тачка 407). Од ове тачке води 
ка истоку преко ширине парцеле 2473 
(пут) до тачке 406 одакле се поново ломи 
ка југоистоку преко парцеле 2491 (тачка 
405) одакле поново наставља ка северу 
до међе са парцелом 2459 у тачки 404. Од 
те тачке пресеца парцелу 2459 у правцу 
североистока до границе општина Бачка 
Паланка и Шид (тачка 398) где наставља 
да пртати границу општина све до тачке 
396. Од ове тачке граница пресеца пар-
целу 6265 до тачке 397, а затим поново 
парцелу 2459 до тачке 398. Од ове тачке 
граница Плана прати границу општина 
и води до почетне тачке описа планског 
подручја (тачка 554).

Укупна површина обухвата Плана 
на територији општине Шид износи 
12,35 ha.

Укупна површина обухвата Плана 
износи 44,37 ha.“

Члан 6.

У пододељку „1.2. ПОПИС ПАР-
ЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ПОВР-
ШИНА ЗА ЈАВНУ НАМЕНУ“, после 
дела „1.2.1. Површине за јавну намену“, 
став 1. се мења и сада гласи:
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„Површине за јавну намену у 
оквиру Плана у оквиру простора чине 
Државни пут IБ реда број 19, делови 
постојећих општинских и атарских јав-
них путева, водно земљиште као и путно 
заштитно зеленило у оквиру коридора 
путева које служи и као простор за 
имплементацију инфраструктуре.“

Став 3. се брише.

Став 4. се мења и сада гласи:

„У границама обухвата Плана у 
оквиру простора општине Бачка Паланка 
и Шид, планирано јавно земљиште чине 
следеће парцеле и делови парцела:

КО Нештин

933/1, 933/2, 933/3, 935, 936, 987/2, 
988, 990, 1037/2, 1054/1, 1208, 2537/1, 
4770/1, 4770/2, 4771, 4772, 4773, 4844.

КО Визић

355/5, 356/1, 356/2, 367, 368/7, 368/8, 
368/10, 373/14, 373/17, 373/20, 373/22, 
373/25, 373/27, 373/28, 390/4, 391/3, 393/4, 
394/1, 432/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/8, 433/9, 
434/1, 434/2, 435/4, 436/1, 437/1, 437/2, 437/3, 
438/1, 446/2, 447/2, 448/3, 448/4, 456/10, 
456/11, 456/12, 456/15, 456/16, 456/9, 467/10, 
467/12, 467/14, 467/15, 467/17, 467/18, 467/8, 
468/11, 468/8, 468/9, 469/3, 470/12, 470/7, 
470/9, 474/3, 475/3, 476/1, 480/12, 480/13, 
480/15, 481/16, 481/18, 482/10, 482/8, 
488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 492/2, 492/3, 
494/2, 494/3, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 
495/15, 495/16, 495/17, 495/19, 495/21, 
495/23, 534/4, 535/4, 535/6, 536/2, 537/2, 
538/2, 539/2, 540/2, 541/4, 541/7, 542/2, 
555/5, 559/5, 559/7, 559/9, 576/2, 576/3, 
576/4, 580/1, 580/2, 580/7, 580/8, 580/17, 
580/18, 580/20, 580/22, 580/26, 580/27, 588, 
590, 595, 598, 601/1, 601/3, 690/1, 1439/112, 
1439/113, 1439/116, 1439/117, 1443/2, 1443/3, 
1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446/1, 
1446/2, 1446/3, 1447/11, 1447/13, 1447/7, 
1447/9, 1449/1, 1450/1, 1450/2, 1451/1, 
1465/6, 1465/8, 1484/1, 1484/2, 1485/41, 
1485/43, 1485/45, 1485/47, 1486/1, 1486/3, 

1486/4, 1487/1, 1488/3, 1488/4, 1488/7, 
1490/3, 1490/5, 1491/10, 1491/4, 1491/6, 
1491/7, 1491/9, 1492/1, 1493/1, 1493/2, 1494, 
1507/20, 1507/21, 1507/31, 1507/32, 1507/33, 
1507/34, 1507/35, 1507/36, 1507/38, 1507/39, 
1507/40, 1507/43, 1507/44, 1507/46, 1507/48, 
1507/50, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1509/1, 
1509/2, 1510, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 
1513/3, 1514/1, 1515/3, 1515/5, 1515/6, 1531/9, 
1593/1, 1593/2, 1597/1, 1598/2, 1599/2, 
1601/4, 1602/1, 1607, 1625/10, 1625/11, 
1625/12, 1625/13, 1625/14, 1625/15, 1625/16, 
1625/17, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/5, 
1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1628, 1632/1, 
1632/3, 1637/2, 1641/1, 1644/1, 1645/2, 
1645/3, 1645/4.

КО Ердевик

2459, 2473, 2491, 2492, 2493, 2494, 
4094/4, 4095/1, 4095/2, 4096, 4097, 4098, 
4099/1, 4100, 4101, 4103, 4104, 4106, 4109, 
4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 
4119, 4120, 4121, 4122/2, 4123, 4124, 4125, 
4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 
4133, 4135, 4139, 4155, 4157, 4158, 4161, 
4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 
4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174/1, 4174/2, 
4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 
4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 
4189, 4191, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, 4196, 
4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4203/6, 4207, 
4208/1, 4208/2, 4209, 4210, 4251, 4252, 
4253, 4258, 4259, 4260, 4261, 5156, 6251, 
6268/2, 6276, 6285.

Укупна површина планираног 
јавног земљишта износи 44,37 ha и обух-
вата целокупну границу Плана.“

Члан 7.

Текст у оквиру дела „1.2.1.1. 
Државни пут I реда“ се мења и сада 
гласи:

„Потребну површину за импле-
ментацију државног пута чине површине 
намењене коловозу као и заштитном 
зеленилу, односно зеленилу у функцији 
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државног пута. Под тим се подразумева 
труп пута, банкине, отресишта, одводни 
канали, насипи, усеци, засеци и сл.

Укупна површина јавног 
земљишта планираног за новоформи-
рану деоницу државног пута износи 
41,21 ha.“

Члан 8.

Део „1.2.1.2. Коридори државних 
путева бр. 106 и бр. 107“ се мења и сада 
гласи:

„1.2.1.2. Општински путеви

Потребну површину за импле-
ментацију општинских путева (Визић 
север, Визић југ и Фрушкогорски пут) 
чине површине намењене коловозу као и 
заштитном зеленилу, односно зеленилу 
у функцији општинских путева. Под 
тим се подразумева труп пута, банкине, 
отресишта, одводни канали, насипи, 
усеци, засеци и сл.

Укупна површина јавног 
земљишта планираног за општинске 
путеве износи 2,30 ha.“

Члан 9.

Текст у оквиру дела „1.2.1.3. 
Водно земљиште“ се мења и сада гласи:

„У оквиру границе обухвата 
Плана егзистирају потоци и делови 
каналске мреже која се укршта са пла-
нираном трасом државног пута. Овом 
каналском мрежом ће се део вода са пос-
матраног простора гравитационо евакуи-
сати ка реципијентима у окружењу. Због 
планираног коридора државног пута, 
део каналске мреже ће се изместити на 
планирано јавно земљиште. Капацитет 
новог канала Мохарач биће одређен на 
бази хидрауличног прорачуна. 

Укупна површина јавног 
земљишта планираног за водно 
земљиште износи 0,45 ha.“

Члан 10.

У одељку „2. ПРАВИЛА 
УРЕЂЕЊА“ пододељак „2.1. ПРОС-
ТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДЕЛА 
НА ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 
(ЗОНЕ)“, текст се мења и сада гласи:

„Због специфичности Плана 
(саобраћајна површина-државни пут), 
земљиште у његовом обухвату је 
подељено на следеће функционалне зоне:

Зона I - зона у функцији пута,

Зона II - зона Националног парка 
„Фрушка гора“,

Зона III - зона водног земљишта.“

Члан 11.

Део „2.1.1. Зона инфраструктур-
ног коридора државног пута I реда“ се 
мења и сада гласи:

„2.1.1. Зона у функцији пута

У зони која је у функцији пута 
(Зона I) у оквиру обухвата Плана плани-
ране су:

• подцелина планума колово-
за,

• подцелина за инфраструк-
туру (у оквиру путног поја-
са),

• подцелина зеленила.“

Члан 12.

„2.1.2. Зона инфраструктурних 
коридора ДП бр. 106 и бр. 107“ се мења 
и сада гласи:

„2.1.2. Зона Националног парка 
„Фрушка гора“
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Зона Националног парка „Фрушка гора“ (Зона II) је одређена на основу граница 
које су дефинисане Просторним Планом подручја посебне намене „Фрушке горе“ („Сл. 
лист АПВ“, бр. 8/2019''). У овој зони важе посебни услови који су дефинисани наведеним 
Просторним планом као и условима добијеним од стране Покрајинског завода за заштиту 
природе. Такође, за време изградње и коришћења пута се плаћа накнада за коришћење 
заштићеног подручја.“

Члан 13.

Део „2.1.3. Зона пољопривредног земљишта“ се мења и сада гласи:

 „2.1.3. Зона водног земљишта

Зона водног земљишта (Зона III) је одређена на основу положаја постојећег потока 
Мохарач као и будућег канала којим се овај поток измешта. Капацитет новог канала 
Мохарач биће одређен на бази хидрауличног прорачуна, а услови за његову изградњу на 
основу услова добијених од стране надлежних водопривредних организација.“

Члан 14.

Део „2.1.4. Зона шумског земљишта“ се брише.

Члан 15.

У пододељку „2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА“ Табела 1. се мења и сада изгледа овако:

Врста јавног земљишта Површина (ha) Проценти (%)

Државни пут I реда 41,21 92,88

Општински путеви 2,30 5,18

Атарски путеви 0,41 0,92

Водно земљиште 0,45 1,02

Укупно 44,37 100,00

Члан 16.

 У пододељку „2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЗА ЈАВНУ 
НАМЕНУ“, у делу „2.3.1. Саобраћајни коридори“ назив Слике 1. се мења и сада гласи 
овако:

„Ситуација коридора Државног пута IБ реда број 19, деоница Нештин-Ердевик“

Члан 17.

У делу „2.3.2 Водно земљиште“, текст Плана се мења и сада гласи:

„Траса Државног пута IБ реда број 19 се укршта са трасом потока „Мохарач“ и 
„Шоркат, док у мањем северозападном делу прелази преко акумулације „Мохарач“ и у 
већем делу непосредно поред ње.
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 На местима укрштања пута и потока планира се изградња мостова према усло-
вима надлежне водопривредне организације.

Због планираног моста преко потока „Мохарач“ планира се изградња новог канала 
и измештање потока „Мохарач“ на његову локацију. Планирано водно земљиште је у 
функцији измештеног потока односно новог канала „Мохарач“. Димензије новог канала 
одредити на основу хидрауличног прорачуна.“

Члан 18.

У пододељку „2.4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА“ 
део „2.4.1. Пољопривредно и шумско земљиште“ се брише и сада гласи:

„У обухвату Плана не постоји остало земљиште јер су све површине у обухвату 
Плана намењене јавној намени.“ 

Члан 19.

У пододељку „2.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И КОМУНАЛНИ 
ОБЈЕКТИ“, у делу „2.5.1. Саобраћајна инфраструктура“, став 2. алинеја два се мења 
и сада гласи:

„На простору обухвата Плана постоје изграђене и деонице општинских и атар-
ских путева“.

Члан 19.

Став 3. се мења и сада гласи:

„Државни пута IБ реда број 19, веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Куз-
мин- државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) (На 
основу Уредбе о категоризацији Државних путева („Службени гласник РС, број 105/2013, 
119/2013 и 93/2015“)) има западно ободно пружање у односу на војвођански простор. Због 
свог геосаобраћајног положаја у мрежи војвођанских путева овај државни пут IБ реда 
има велики значај у постојећој али и у будућој саобраћајној матрици Војводине. Овај пут 
карактерише равничарску трасу осим у зони Фрушке горе где поприма облике планин-
ске трасе са ограниченим елементима који имају релевантни утицај на екслоатационе 
параметре као и отежане услове кретања током зимских периода.“

Слика 2. се мења и сада изгледа овако:
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Назив слике 2. се мења и сада гласи овако:

„Положај – правац Државног пута IБ реда број 19 у оквиру АП Војводине (озна-
чено жутим)“

Став 4. се брише.

Став 5. постаје Став 4.

Став 6. постаје Став 5.

Став 7. постаје Став 6.

Став 8. се брише.

Слика 3. се брише

Став 9. се брише.

Став 10. постаје Став  7.

Став 11. постаје Став 8.

Став 12. постаје Став 9.

Слика 4. се брише

Став 13. постаје Став 10.

Став 14. постаје Став 11.

Члан 20.

У делу “2.5.2. Водопривредна инфраструктура“ текст се мења и сада гласи:

„На подручју обухвата Плана нема изграђених инсталација водовода и канали-
зације у коридору постојећих општинских путева. Траса планираног Државног пута IБ 
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реда број 19 у мањем северозападном делу прелази преко акумулације „Мохарач“, а у 
већем делу непосредно поред ње.“

Члан 21.

У делу “2.5.3. Електроенергетска инфраструктура“ текст првог пасуса се мења 
и сада гласи:

„На простору у обухвату плана изграђена је електроенергетска надземна 20kV 
мрежа која ће се укрштати са планираном саобраћајницом, као и подземни кабловски вод 
20kV који напаја  монтажно бетонску трафо станица (МБТС) 10(20)/0,4 kV „Мохарач“, 
2х630kVА.“

Члан 22.

Пододељак „2.6. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ“, се мења и 
сада гласи:

„Регулациона линија је дефинисана постојећим и новоодређеним координатама 
међних тачака што је приказано у графичком прилогу План регулације и нивелације са 
саобраћајном инфраструктуром. Ова линија је утврђена на основу пројектованих елеме-
ната попречног профила пута и члана 35 Закона о путевима („Службени гласник РС“, 
број 41/2018 и 95/2018 – др. закон) у којем се каже да се граница експропријације за јавне 
путеве у изградњи налази са обе стране јавног пута, мерено на спољну страну од гра-
нице путног земљишта на минималном одстојању од 3m за државне путеве I реда. Пошто 
траса пута једним делом пролази кроз Национални парк „Фрушка гора“, потребно је 
извршити експропријацију и промену намене земљишта у складу са Законом о шумама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон).

На основу чланова 34 и 36 Закона о путевима, заштитни појас за државне путеве I 
реда има ширину од 20 m са сваке стране јавног пута, а појас контролисане градње мини-
мално 20 m од граница заштитног појаса. У заштитном појасу забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и 
инсталација, осим иградње саобраћајних површина пратећих, функционалних, садржаја 
јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу може се да се гради, односно постављају 
линијски инфраструктурни објекти уз прибављене услове управљача пута. Изградња 
објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је само на основу донетих планских 
докумената који обухватају тај појас. Због специфичности плана, ширина заштитног 
појаса и појаса контролисане изградње је дата описно и није приказани на графичким 
прилозима.

Списак координата новоодређиних међних тачака је приказан по KO на следећи 
начин:

КО Нештин

Број тачке Y X Број тачке Y X

4 6613442,28 5008773,66 104 6614221,81 5006669,34

5 6613428,94 5008767,78 105 6614219,88 5006675,51
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7 6613442,68 5008766,99 201 6613538,15 5008796,27

11 6613550,94 5008403,24 203 6613511,71 5008794,74

13 6613540,10 5008393,54 204 6613501,81 5008792,89

14 6613553,44 5008394,79 209 6615473,86 5004198,85

81 6614047,74 5006843,45 210 6615466,26 5004182,32

КО Визић

Број тачке Y X Број тачке Y X

30 6614496,26 5006100,42 357 6614919,56 5003475,88

31 6614562,20 5005981,20 358 6614948,57 5003403,83

32 6614564,53 5005976,53 359 6614960,81 5003354,07

33 6614567,67 5005968,34 360 6614968,59 5003322,45

34 6614579,59 5005937,24 362 6614974,15 5003299,00

51 6614907,41 5005188,81 449 6614926,13 5004915,78

137 6615321,62 5002879,03 461 6614889,99 5005170,72

138 6615334,95 5002845,00 501 6614556,63 5005790,64

139 6615348,90 5002809,38 503 6614522,03 5005758,20

140 6615355,10 5002793,56 504 6614567,23 5005828,94

141 6615355,26 5002777,73 516 6614480,82 5006077,67

355 6614927,98 5003388,04 517 6614456,47 5006102,19

356 6614896,42 5003466,42 - - -

КО Ердевик

Број тачке Y X Број тачке Y X

2 6614050,09 5000904,46 82 6612143,20 4998575,29

3 6613911,76 5000825,18 83 6612203,45 4998544,52

4 6613786,02 5000767,96 85 6612145,46 4998591,34

5 6613669,92 5000692,80 86 6612156,86 4998652,17

6 6613596,09 5000665,21 87 6612162,13 4998679,90

7 6613500,95 5000604,22 88 6612163,72 4998688,28

8 6613455,17 5000583,40 89 6612164,61 4998692,96

9 6613443,65 5000621,67 90 6612176,21 4998754,03

11 6613433,90 5000592,63 91 6612179,06 4998769,03

12 6613431,16 5000574,27 92 6612182,09 4998784,95
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13 6613404,78 5000560,25 93 6612188,07 4998816,46

22 6613096,89 5000402,29 94 6612192,81 4998841,37

23 6613083,92 5000394,58 95 6612203,05 4998871,55

24 6613050,94 5000374,83 96 6612207,55 4998884,82

25 6612996,06 5000322,77 97 6612223,49 4998931,77

26 6612951,06 5000259,26 98 6612226,36 4998940,22

27 6612931,92 5000231,94 99 6612233,97 4998962,63

28 6612907,38 5000196,23 100 6612243,87 4998983,34

29 6612867,69 5000136,66 101 6612263,62 4999024,58

30 6612823,11 5000065,50 102 6612297,49 4999095,35

31 6612804,89 5000076,64 103 6612317,31 4999136,74

32 6612806,77 5000094,54 104 6612337,26 4999178,43

33 6612800,01 5000095,25 105 6612345,90 4999196,49

34 6612798,07 5000077,36 106 6612366,73 4999240,00

35 6612778,02 5000006,28 107 6612374,51 4999256,25

36 6612472,58 4999514,95 108 6612380,73 4999269,24

37 6612440,36 4999454,16 109 6612388,63 4999285,75

38 6612405,63 4999387,54 110 6612417,56 4999337,27

39 6612379,81 4999334,28 111 6612446,61 4999333,80

40 6612351,38 4999275,65 112 6612455,32 4999348,66

41 6612336,55 4999245,05 113 6612430,72 4999374,11

42 6612323,04 4999217,20 114 6612458,28 4999429,47

43 6612317,26 4999205,27 115 6612463,12 4999438,24

44 6612309,63 4999189,53 116 6612472,27 4999454,80

45 6612301,70 4999173,18 117 6612483,21 4999474,60

46 6612294,85 4999159,06 118 6612502,66 4999509,80

47 6612288,42 4999145,78 119 6612531,14 4999554,60

48 6612286,36 4999141,54 120 6612585,15 4999639,58

49 6612273,32 4999114,66 121 6612594,32 4999654,02

50 6612261,13 4999089,52 122 6612632,72 4999714,44

51 6612246,90 4999060,16 123 6612651,75 4999744,38

52 6612239,78 4999045,46 124 6612661,65 4999759,95

53 6612229,08 4999023,39 125 6612668,47 4999770,68

54 6612219,76 4999004,18 126 6612698,10 4999817,29
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55 6612213,11 4998990,47 127 6612707,79 4999832,54

56 6612186,54 4998935,66 128 6612720,50 4999852,54

57 6612172,63 4998906,98 129 6612725,96 4999861,14

58 6612169,08 4998888,18 130 6612731,65 4999870,08

59 6612166,58 4998874,98 131 6612735,45 4999876,06

60 6612163,61 4998859,31 132 6612747,03 4999894,28

61 6612161,26 4998846,86 135 6612790,42 4999920,95

62 6612160,40 4998842,31 137 6612794,52 4999967,15

63 6612155,41 4998815,94 138 6612858,53 5000056,91

64 6612150,20 4998788,37 139 6612898,75 5000124,04

65 6612148,75 4998780,70 140 6612923,84 5000162,35

66 6612147,29 4998773,01 141 6612945,27 5000199,86

67 6612139,19 4998730,19 142 6612970,60 5000241,29

68 6612135,33 4998709,78 143 6613030,33 5000307,31

69 6612132,97 4998697,32 144 6613090,62 5000353,44

70 6612129,78 4998680,45 145 6613201,91 5000418,60

71 6612127,41 4998667,89 146 6613249,65 5000446,13

72 6612118,11 4998609,61 151 6613449,33 5000545,05

73 6612106,55 4998521,20 152 6613524,89 5000590,20

74 6612088,67 4998464,39 153 6613689,56 5000675,77

75 6612079,24 4998434,46 154 6613839,19 5000745,70

80 6612116,02 4998452,21 156 6614090,87 5000895,94

81 6612132,09 4998502,53 157 6614163,38 5000981,83

Нивелационим решењем су дате оријентационо преломне тачке и оријентациони 
нагиби нивелете саобраћајница што је приказано у графичком прилогу План регулације 
и нивелације са саобраћајном инфраструктуром.“

Члан 23.

У пододељку „2.7. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ“, део „2.7.2. План парцелације 
и препарцелације“ се мења и постаје „2.7.1. План парцелације и препарцелације“. У 
овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„Планом парцелације су обухваћене постојеће парцеле које се налазе у KO Нештин, 
Визић и Ердевик.“
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Члан 24.

Део „2.7.2.1. Деоба постојећих парцела – парцелација“ се мења и постаје „2.7.1.1. 
Деоба постојећих парцела – парцелација“. У овом делу се текст Плана мења и сада 
гласи:

„КО Нештин

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 35) на следећи начин:
Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

935 1, 2 933/2 15, 16 1054/1 27, 28, 29

936 3, 4 933/1 17, 18 4773 30, 31

4770/2 5, 6 4770/1 19, 20 1037/2 32, 33

987/2 7, 8, 9 1208 21, 22 2537/1 34, 35

988 10, 11, 12 4771 23, 24 - -

933/3 13, 14 990 25, 26 - -

КО Визић

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 52) на следећи начин:
Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

580/8 1, 2 601/3 17, 18 1507/33 35, 36

590 3, 4 576/2 19, 20 1507/34 37, 38

598 5, 6 580/22 21, 22 1507/20 39, 40

580/7 7, 8 580/26 23, 24, 25 1507/21 41, 42

595 9, 10 542/2 26, 27, 28 1593/2 43, 44

580/1 11, 12 534/4 29, 30 1597/1 45, 46

580/2 13, 14 495/23 31, 32 1641/1 47, 48, 49

601/1 15, 16 1628 33, 34 355/5 50, 51, 52

КО Ердевик

Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 до 223) на следећи 
начин:

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

Постојећа 
парцела

Парцеле настале 
деобом

2459 1, 2, 3, 4 4186 83, 84 4133 153, 154

4261 5, 6, 7 4185 85, 86 4132 155, 156

2473 8, 9, 10 4184 87, 88 4131 157, 158
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2492 11, 12 4183 89, 90 4130 159, 160

2491 13, 14 4182 91, 92 4129 161, 162

2494 15, 16 4181 93, 94 4128 163, 164

2493 17, 18 4180 95, 96 4127 165, 166

4259 19, 20 4179 97, 98 4126 167, 168

4258 21, 22 4178 99, 100 4125 169, 170

4253 23, 24, 25 4177 101, 102 4124 171, 172

4252 26, 27, 28, 29 4176 103, 104 4123 173, 174

4251 30, 31 4175 105, 106 4122/2 175, 176

4210 32, 33, 34 4174/2 107, 108 4121 177, 178

4209 35, 36, 37 4174/1 109,110 4120 179, 180

4208/2 38, 39, 40 4173 111, 112 4119 181, 182

4208/1 41, 42, 43 4172 113, 114 4118 183, 184

4207 44, 45, 46 4171 115, 116 4117 185, 186, 189

6268/2 47, 48 4170 117, 118 4116 187, 188

4094/4 49, 50 4169 119, 120 4114 190, 191

6276 51, 52 4168 121, 122 4113 192, 193

4203/6 53, 54 4167 123, 124 4112 194, 195

4201 55, 56 4166 125, 126 4111 196, 197

4200 57, 58 4165 127, 128 4110 198, 199

4199 59, 60 4164 129, 130 4109 200, 201

4198 61, 62 4163 131, 132 4106 202, 203

4197 63, 64 4162 133, 134 4104 204, 205

4196 65, 66 4161 135, 136 4103 206, 207

4195 67, 68 6251 137, 138 4101 208, 209

4194 69, 70 4158 139, 140 4100 210, 211

4193/3 71, 72 4157 141, 142 4099/1 212, 213

4193/2 73, 74 5156 143, 144 4098 214, 215

4191 75, 76 6285 145, 146 4097 216, 217

4189 77, 78 4155 147, 148 4096 218, 219

4188 79, 80 4139 149, 150 4095/2 220, 221

4187 81, 82 4135 151, 152 4095/1 222, 223
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Члан 25.

Део „2.7.2.2. Формирање нових парцела – парцелација“ се мења и постаје 
„2.7.1.2. Формирање нових парцела – парцелација“. У овом делу се текст плана мења 
и сада гласи:

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

КО Нештин

Нове 
парцеле

Парцеле

постојеће настале деобом

А 4772 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33 

Б 4844 35

Новоформиране парцеле А и Б  су планиране површине јавне намене.

Новоформиране парцеле Површина (ha) Намена

А 6,46 Државни пут

Б 0,11 Општински пут (Фрушкогорски пут)

Укупно 6,57 Јавне површине

КО Визић

Нове 
парцеле

Парцеле

постојеће настале деобом
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А

373/14, 373/20, 373/22, 373/25, 390/4, 391/3, 
393/4, 394/1, 432/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/8, 
433/9, 434/1, 434/2, 435/4, 436/1, 437/1, 437/2, 
437/3, 438/1, 446/2, 447/2, 448/3, 448/4, 456/10, 
456/11, 456/12, 456/15, 456/16, 456/9, 467/10, 
467/12, 467/14, 467/15, 467/17, 467/18, 467/8, 

468/11, 468/8, 468/9, 469/3, 470/12, 470/7, 470/9, 
474/3, 475/3, 476/1, 480/12, 480/13, 480/15, 481/16, 
481/18, 482/10, 482/8, 488/1, 489/1, 490/1, 491/1, 
492/2, 492/3, 494/2, 494/3, 495/11, 495/12, 495/13, 

495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/19, 495/21, 
535/4, 535/6, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 
541/4, 541/7, 559/5, 559/7, 559/9, 576/3, 576/4, 
580/17, 580/18, 588, 690/1, 1439/112, 1439/113, 

1439/116, 1439/117, 1443/2, 1443/3, 1444/1, 1444/2, 
1445/1, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447/11, 
1447/13, 1447/7, 1447/9, 1449/1, 1450/1, 1450/2, 
1451/1, 1465/6, 1465/8, 1484/2, 1485/41, 1485/43, 
1485/45, 1485/47, 1486/1, 1486/3, 1486/4, 1487/1, 
1488/3, 1488/4, 1488/7, 1490/3, 1490/5, 1491/10, 
1491/4, 1491/6, 1491/7, 1491/9, 1492/1, 1493/1, 

1493/2, 1494, 1507/31, 1507/32, 1507/35, 1507/36, 
1507/38, 1507/40, 1507/43, 1507/44, 1507/46, 

1507/48, 1507/50, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1509/1, 
1509/2, 1510, 1512/1, 1512/2, 1513/1, 1513/2, 

1513/3, 1514/1, 1515/3, 1515/5, 1515/6, 1531/9, 
1598/2, 1599/2, 1602/1, 1607, 1625/10, 1625/11, 
1625/12, 1625/13, 1625/14, 1625/15, 1625/16, 

1625/17, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/5, 
1625/6, 1625/7, 1625/8, 1632/3, 1637/2, 1644/1, 

1645/2, 1645/3, 1645/4 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 
26, 29, 31, 34

Б 555/5, 580/20, 580/27, 1601/4 -

В 356/1, 356/2, 367, 368/7, 368/8, 368/10, 373/17, 
373/27, 373/28, 1593/1, 1632/1

44, 46, 48, 51, 52

Г 1484/1, 1507/39 36, 38, 40, 42

Новоформиране парцеле А, Б, В и Г  су планиране површине јавне намене.

Новоформиране парцеле Површина (ha) Намена

А 22,40 Државни пут

Б 0,53 Општински пут- Визић север

В 1,66 Општински пут-Визић југ

Г 0,45 Водно земљиште

Укупно 25,04 Јавне површине
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КО Ердевик

Нове 
парцеле

Парцеле

постојеће настале деобом

А 4260

3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 

84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 
172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 

200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224 

Новоформирана парцела А је планирана површина јавне намене.

Новоформиране парцеле Површина (ha) Намена

А 12,34 Државни пут

Укупно 12,34 Јавне површине

Члан 26.

 У пододељку „2.9. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ“, у делу „2.9.2. Заштита 
природних и непокретних културних добара“, став 3. се мења и сада гласи:

„Према подацима Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петрова-
радина, на подручју које је у обухвату плана налази се 6 археолошких локалитета и то:

Локалитет 1 - Праисторијски локалитет, на деоници 6+150km до 6+200km

Локалитет 2 - Праисторијски и позносредњевековни локалитет, на деоници 
6+300km до 6+850km

Локалитет 3 - Праисторијски и антички локалитет, на деоници 7+750km до 
8+350km

Локалитет 4 - Праисторијски локалитет, на деоници 9+800km до 10+150km

Локалитет 5 - Праисторијски локалитет, на деоници 11+000km до 11+200km

Локалитет 6 - Праисторијски, антички и средњевековни локалитет, на деоници 
11+500km до 12+100km

На овим археолошким локалитетима се утврђују следећи услови:

 - -Не смеју се спроводити било какви земљани, машински и грађевински радови 
који би угрозили или оштетили локалитет, без примене прописаних мера заш-
тите археолошког локалитета,

 - -Неопходна мера заштите археолошког локалитета подразумева спровођење 
претходних заштитних археолошких истраживања, које спроводи Покрајин-
ски завод за заштиту споменика културе,

 - -Пре земљаних и грађевинских радова на изградњи пута неопходно је обавити 
заштитна археолошка ископавања према Програму мера који се прибавља од 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе.“
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Члан 27.

Пододељак „2.10. СРЕДЊО-
РОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 
ПОВРШИНА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“ се 
брише.

Члан 28.

У одељку „3. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА“, пододељак „3.1. ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИ-
НАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, тачка „3.1.1 
Саобраћајни коридори“, подтачка 
“3.1.1.1. Државни пут I реда“,  у делу „б) 
Параметри за елементе трасе“, текст 
Плана се мења и сада гласи:

„- Рачунска брзина:  Vr = 80 km/h

- највећа дужина правца: Lmax = 1.600 m

- најмања дужина правца:Lmin = 160/320 m

  - минимални полупречник  
хоризонталних кривина:   Rmin = 250 m

- минимални параметар клотоиде:  
              Amin = 125 m

- минимална дужина зауставне  
прегледности:          Pzmin = 115 m

- максимални попречни нагиб      7%

Могуће је применити и другачије 
параметре трасе уколико се укаже пот-
реба и докаже оправданост такве при-
мене уз добијене услове од управљача 
пута.“

Део „в) Елементи осовине оби-
лазнице“,  се мења и сада гласи:

„в) Елементи осовине државног 
пута“. У овом делу се текст Плана мења 
и сада гласи:

„Елементи осовине државног 
пута се узимају према условима на 
терену и према важећим „Правилником 
о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута 
(„Сл. гласник РС“, број 50/2011).“

У делу „г) Основни елементи 
уздужног профила“, текст Плана се 
мења и сада гласи:

„- Максимални уздужни нагиб: 

inmax = 6 (7) %

  - Минимални полупречник вер-
тикалног заобљења нивелете (конвексни 
преломи): Rvmin = 3.500 m

 - Минимални полупречник вер-
тикалног заобљења нивелете (конкавни 
преломи):

Rvmin = 2.500 m

Могуће је применити и друга-
чије основне елементе уздужног про-
фила уколико се укаже потреба и докаже 
оправданост такве примене уз добијене 
услове од управљача пута.“

У делу „д) Основни елементи 
попречног профила државног пута“, 
текст Плана се мења и сада гласи:

„Попречни профил државног пута 
ће садржати следеће елементе:

- возне траке (ts):  x 3,25 = 6,50 m

- ивичне траке (ti): 2 x 0,35 = 0,70 m

- банкине (b):  2 x 1,50 = 3,00 m

Укупно:     10,20 m

Могуће је применити и друга-
чије основне елементе попречног про-
фила уколико се укаже потреба и докаже 
оправданост такве примене уз добијене 
услове од управљача пута.“

У делу „е) Основни елементи 
коловозне конструкције“ текст Плана 
се мења и сада гласи:

Коловозна конструкција држав-
ног пута треба да задовољи услове 
тешког теретног саобраћаја и планира-
ног саобраћајног оптерећења. На при-
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кључцима општинских и осталих путева, коловозну конструкцију прилагодити плани-
раним саобраћајним оптерећењима. 

Део „ж) Начин прикључења на обилазницу“,  се мења и сада гласи:

„ж) Начин прикључења на државни пут“.

Члан 29.

У подтачки „3.1.1.2 Укрштање у нивоу“, Табела 2 се мења и сада гласи:

„Табела 2: Укрштања у нивоу

Редни број 
прикључка

Оријентациона 
стационажа 

km
Изграђеност Ранг укрсног правца

Раскрснице на државном путу са општинским путевима

1 4+159 планирана општински пут-Визић север

2 5+518 планирана општински пут-Фрушкогорски пут

3 6+715 планирана општински пут-Визић југ

Раскрснице на државном путу са осталим путевима 

1 0+402 постојећи атарски пут-десно

2 0+402 постојећи атарски пут-лево

3 0+787 постојећи атарски пут-десно

4 2+442 постојећи атарски пут-десно

5 2+639 постојећи атарски пут-лево

6 3+174 постојећи атарски пут-лево

7 3+607 постојећи атарски пут-десно

8 5+768 постојећи атарски пут-десно

9 5+768 постојећи атарски пут-лево

10 5+994 постојећи атарски пут-десно

11 5+994 постојећи атарски пут-лево

12 7+638 постојећи атарски пут-лево

13 9+208 постојећи шумски пут-десно

14 10+054 постојећи атарски пут-десно

15 10+054 постојећи атарски пут-лево

16 10+894 постојећи атарски пут-десно

17 11+029 постојећи атарски пут-лево

18 11+683 постојећи пут за језеро-лево

19 12+513 постојећи атарски пут-лево

Раскрснице на општинском путу са осталим путевима
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20 0+158 постојећи атарски пут-десно

21 0+459 постојећи атарски пут-десно

22 0+225 постојећи Визић север-улица

Члан 30.

У подтачки „3.1.1.2 Укрштање у нивоу“, текст испод табеле 2 се мења и сада 
гласи:

„Основни елементи које мора испунити укрштање-раскрсница у нивоу у оквиру 
обухвата Плана су:

• обезбедити даљину прегледности у зонама раскрсница (минимално 200m),

• обезбедити правилно осветљење свих раскрсница на државном путу са 
општинским путевима.

• обезбедити одговарајуће геометријске елементе укрштања за пролаз свих 
возила (меродавни полупречник проходности минимално 12,0 m),

• обезбедити отресишта на укрштањима државног пута са свим осталим пу-
тевима у дужини од минимално 40 m и минималној ширини од 5,0 m,

• нивелационо решење (попречни и уздужни падови) укрштања прилагодити 
условима одговарајућег одводњавања са коловозних површина,

• обезбедити правилно вођење саобраћајних токова уз помоћ одговарајуће 
светлосно-сигналне опреме и хоризонталне и вертикалне сигнализације.“

Члан 31.

Подтачка „3.1.1.3. Коридор државног пута бр. 107“ се брише.

Члан 32.

 Подтачка „3.1.1.4. Коридор државног пута бр. 106“ се брише.

Члан 33.

Подтачка „3.1.1.5. Пропусти-прелази за животиње“ постаје „3.1.1.3. Пропусти-
прелази за животиње“

Члан 34.

 У подтачки „3.1.1.5. Пропусти-прелази за животиње“, текст плана се мења и 
сада гласи:

„Пропусте, односно прелазе за животиње испод државног пута потребно је извести 
на следећим микролокалитетима:

Табела: Прелази за животиње/пропусти испод државног пута
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Редни 
број 

прелаза

Оријентациона 
стационажа

km
Тип прелаза

0 6+796 мултифункционалан за крупне и ситне животиње 

М1 6+903 мултифункционалан за крупне и ситне животиње 
уз водоток са ремизом за дивљач-Мост „Поток Мохарач“

- сваких 150m наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке 
и цеваст прелаз за водоземце са решетком

1 7+752 прелаз за ситне животиње/водоземце цевастог типа 
без решетки за проветравање и осветљавање

- сваких 200m наизменично цевасти прелаз за ситне животиње
и цевасти прелаз за водоземце

2 8+564 мултифункционалан за крупне и ситне животиње 
са ремизом за дивљач

- сваких 150m наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке 
и цеваст прелаз за водоземце са решетком

3 8+950 -

- сваких 100m цевасти прелаз за водоземце

4 9+370 -

- сваких 150m наизменично цеваст прелаз за ситне животиње без решетке 
и цеваст прелаз за водоземце са решетком

5 9+990 прелаз за ситне животиње/водоземце цевастог типа 
без решетки за проветравање и осветљавање

М2 10+153 мултифункционалан за крупне и ситне животиње 
уз водоток-Мост „Поток Шоркат“

Локације и простори за прелазе за животиње су дефинисани условима издатим 
од стране Покрајинског завода за заштиту природе, а оквирне стационаже које су прика-
зане у горњој табели су дате како би се успоставила корелација осовине/стационажа са 
локацијама назначеним у карти еколошких коридора која је саставни део услова. Тачан 
распоред пролаза за животиње биће дефинисан током израде пројектне документације 
уважавајући издате услове али и услове одводњавања пута, као и локалне конфигурације 
терена.

Основни услови које морају задовољавати прелази, односно пропусти за живо-
тиње су:

• мултифункционални прелаз уз водоток (као прелаз за ситне и крупне жи-
вотиње) као пролаз кроз труп пута, за високу и ниску дивљач пројектова-
ти са индексом слободног простора (висина x ширина/дужина прелаза) од 
минимум 1,5. Индекс слободног простора се рачуна за простор који ствара 
недељену визуелну целину,

• код пројектовања мултифункционални прелаз уз водоток, потребно је задо-
вољити услов да висина простора буде минимално 3,5 m изнад максималног 
нивоа подземне воде на локалитету и ширина водотока може заузимати мак-
симално 1/3 прелаза,
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• са обе стране мултифункционалног прелаза уз водоток потребно је изгради-
ти вертикалну бетонску препреку (минималне висине 0,7 m) уз пут дужине 
100 m која ће усмеравати животиње ка прелазу и спречавати њихово стра-
дање на путу, 

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

• Ремизе за дивљач треба да буду линеарног облика у виду два реда жбунасте 
вегетације аутохтоних врста долине потока.“

Члан 35.

 Подтачка „3.1.1.6. Пешачке стазе“ постаје „3.1.1.4. Пешачке и бициклистичке 
стазе“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи:

„Планом се оставља могућност изградње пешачких и бициклистичких стаза иако 
ове саобраћајне површине нису уцртане у графичким приказима или у карактеристич-
ним попречнимм профилима. Услови за њихову реализацију су следећи:

• да су прибављени услови од управљача пута,

• да је минимална ширина једносмерне пешачке стазе 0,8 m, а двосмерне 1,6 
m,

• да је минимална ширина једносмерне бициклистичке стазе 1,5 m, а двосмер-
не 2,0m,

• да пешачке и бициклистичке стазе морају бити физички одвојене од коло-
воза,

• да су испуњени сви остали саобраћајни услови са становишта законске ре-
гулативе и Приручника за пројектовање путева у Републици Србији у делу 
5.6. који се односи на бициклистичке површине.“

Члан 36.

Подтачка „3.1.1.7. Аутобуска стајалишта“ постаје „3.1.1.5. Аутобуска стаја-
лишта“. У овом делу се текст Плана мења и сада гласи

„У оквиру обухвата плана планиране су површине за аутобуска стајалишта са 
одговарајућим елемнтима који ће омогућити безбедан и неометан трансфер путника у 
широј зони. Оријентационе стационаже ових аутобуских стајалишта су дате у наредној 
табели:

Табела: Аутобуска стајалишта

Редни број 
аутобуског стајалишта

Оријентациона стационажа 
km Аутобуско стајалиште

1 4+056 лево

2 4+222 десно
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При пројектовању и реализа-
цији ових капацитета потребно је узети 
у обзир следеће просторно-пројектне 
основе:

• ширина перона за пешаке 
минимално 2,0 m,

• одводњавање са ових повр-
шина нивелационо усмери-
ти ка путном каналу,

• коловозна конструкција 
стајалишта треба да буде 
исте носивости као и носи-
вост државног пута.

Планом се оставља могућност 
изградње и других аутобуских стаја-
лишта иако ове саобраћајне површине 
нису уцртане у графичким приказима 
или дате у претходној табели. Услов за 
њихову реализацију је да су испуњени 
сви саобраћајни услови са становишта 
законске регулативе уз добијене услове 
од управљача пута.“

Члан 37.

Испред тачке „3.1.2. Зелене 
површине“ додаје се подтачка „3.1.1.6. 
Услови за постављање инсталација“ 
која гласи:

„Општи услови за постављање 
инсталација:

• траса предметних инстала-
ција мора се пројектно уса-
гласити са постојећим ин-
сталацијама поред и испод 
предметних путева,

• приликом укрштаја инста-
лација са трасом државног 
пута у зони раскрснице по-
требно је укрштај инстала-
ција и пута планирати ван 
зоне раскрснице.

 Услови за укрштање инсталација 
са предметним путем:

• да се укрштање са путем 
предвиди искључиво меха-
ничким подбушивањем ис-
под трупа пута, управно на 
пут, у прописаној заштитној 
цеви,

• заштитна цев мора бити 
пројектована на целој ду-
жини између крајних тача-
ка попречног профила пу-
та (изузетно спољна ивица 
реконструисаног коловоза), 
увећана за по 3,00m са сваке 
стране,

• минимална дубина пре-
дметних инсталација и заш-
титних цеви од најниже коте 
коловоза до горње коте заш-
титне цеви износи 1,50m,

• минимална дубина пре-
дметних инсталација и 
заштитних цеви испод пут-
ног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) 
од коте дна канала до горње 
коте заштитне цеви износи 
1,20m.

Приликом постављања надзем-
них инсталација водити рачуна о томе да 
се стубови поставе на растојању које не 
може бити мање од висине стуба, мерено 
од спољне ивице земљишног појаса пута, 
као и да се обезбеди сигурносна висина 
од 7,00m од највише коте коловоза до 
ланчанице, при најнеповољнијим темпе-
ратурним условима.

Услови за паралелно вођење 
инсталација са предметним путем:

• предметне инсталације мо-
рају бити постављене ми-
нимално 3,00m од крајње 
тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа 
пута или спољне ивице пут-
ног канала за одводњавање) 
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изузетно ивице реконстру-
исаног коловоза уколико се 
тиме не ремети режим од-
водњавања коловоза,

• на местима где није мо-
гуће задовољити услове из 
претходног става, мора се 
испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа 
предметног пута,

• не дозвољава се вођење 
предметних инсталација по 
банкини, по косинама усека 
или насипа, кроз јаркове и 
кроз локације које могу би-
ти иницијалне за отварање 
клизишта.“

Члан 38.

У тачки „3.1.3 Водно земљиште“ 
текст Плана се мења и сада гласи:

„Основни принцип је да је на вод-
ном земљишту забрањена изградња.

Изузетно је могуће градити објекте 
и инфраструктуру у функцији водопри-
вреде и одржавања водотокова па је у 
том смислу дозвољена изградња новог 
канала „Мохарач“ у сврху измештања 
дела потока „Мохарач“.

 Све радове на новом каналу 
извести уз прибављене услове надлежне 
водопривредне организације.“

Члан 39.

У тачки „3.1.3. Правила и услови 
за изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре“, текст у подтачки 
„3.1.3.2 Електроенергетска инфра-
структура“, се мења и сада гласи:

• „Кабловски водови 20kV 
се изводе каблом ХНЕ 49А 
3х(1х150)mm2. Оријента-
циона дубина на коју се по-

лажу каблови износи од 0,8 
до 1m у односу на површи-
ну тла.

• Трансформаторске стани-
це градити искључиво за 
20/0,4kV напонску тран-
сформацију. Трансформа-
торске станице се граде 
као МБТС и стубне (СТС). 
Могућа је градња и такоз-
ваних зиданих трансфор-
маторских станица (ЗТС) 
и то искључиво за индус-
тријске потрошаче, док се 
овакве трансформаторс-
ке станице не граде као 
дистрибутивне (било да је у 
питању трансформаторска 
станица изведена као посе-
бан објекат или је у оквиру 
постојећег објекта). Повр-
шина потребна за изградњу 
МБТС (са уземљењем), за-
висно од типа МБТС је од 
35m2 (1х630kVА), до 45m2 
(2х630kVА). Оптимална 
удаљеност МБТС од других 
објеката би требало да је 
најмање 3m (ова удаљеност 
ни у ком случају не сме из-
носити мање од 1m).

• Нисконапонска ел. мрежа 
се гради као надземна и 
као подземна (кабловска). 
Надземна ел. мрежа се гра-
ди на АБС и ЧРС, дужине 
9 и 10m, углавном са про-
водником СКС Х00/0-А 
3х70+50/8+2х16mm2, а ређе 
са проводником Ал-Че 
4х50+16 mm2. Кабловске 
нисконапонске ел. мреже се 
изводе каблом типа, РР00-Y 
А 4х150 mm2. Оријентацио-
на дубина на коју се полажу 
каблови износи од 0,8 до 1m, 
у односу на површину тла.
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• При укрштању и паралел-
ном вођењу постојећих елек-
троенергетских објеката са 
будућим објектима потреб-
но је поштовати одредбе 
„Правилника о техничким 
нормативима за електрое-
нергетска постројења нази-
вног напона изнад 1000V“ 
објављеног у „Сл. Лист 
СФРЈ“, бр. 4/74 и 13/78, 
„Правилника о техничким 
нормативима за изградњу 
нисконапонских надзем-
них водова“ објављеног у 
„Сл. Лист СФРЈ“, бр. 6/92 и 
„Правилника о техничким 
нормативима за изградњу 
надземних електроенер-
гетских водова напона од 1 
kV до 400 kV“ објављеног у 
„Сл. Лист СФРЈ“ број 65/88 
и „Сл. Лист СРЈ“ број 18/92, 
као и остале прописе везане 
за предметну област.

• Минимална растојања гасо-
вода од постојећих подзем-
них ел. енергетских каблов-
ских водова износе: 

 - При паралелном вођењу 
50 – 100cm.

 - При укрштању 30 – 50cm. 
Укрштајни угао треба да 
је што ближи 90o, а не 
мањи од 45o.

 - На местима укрштања, 
гасоводне цеви полагати 
испод електроенергет-
ских каблова.

 - Гасовод од стубова над-
земне нисконапонске ел. 
мреже мора бити удаљен 
најмање 1m. Уколико се 
ово растојање не може 
задовољити, полагање 
гасоводних цеви наспрам 

стубова извести подбу-
шивањем земљишта у ду-
жини од 2m, са обе стране 
стуба. 

 - Гасоводне цеви полагати 
праволинијски у односу 
на стубове ел. мреже, тра-
фостанице и кабловске 
слободностојеће разводне 
ормане. Не дозвољава се 
лучно заобилажење ових 
објеката.

• Минимално растојање енер-
гетских каблова од топлово-
да износи:

 - При укрштању и паралел-
ном вођењу 50cm, за ка-
блове 20 и 1kV.

 - На местима укрштања, 
топловод се по правилу 
полаже испод ел. каблова. 
Укрштајни угао треба да 
што ближи 90o, а не мањи 
од 45o.

• Минимална растојања енер-
гетских каблова од TТ ка-
блова износе:

 - При укрштању 50cm.

 - При паралелном вођењу 
30cm за каблове 1kV, а 
50cm за каблове 20 и 10kV.

 - На местима укрштања 
ТТ кабл се по правилу 
полаже испод ел. кабло-
ва. Укрштајни угао треба 
да је што ближи 90o, а не 
мањи од 45o.

• Не дозвољава се паралелно 
вођење енергетских каблова 
испод или изнад ТТ кабло-
ва, изузев при укрштању.

 - ТТ каблови од стубова НН 
надземне ел. мреже морају 
бити удаљени најмање 1m. 
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Није дозвољено полагање 
ТТ каблова у трасу НН ел. 
мреже и лучно заобила-
жење стубова НН ел. мреже. 

• Хоризонтални размак водо-
водне цеви од енергетског 
кабла, треба да износи нај-
мање 0,5m. Није дозвољено 
паралелно вођење водовод-
них цеви изнад или испод 
енергетских каблова.При 
укрштању водоводна цев се 
може полагати испод енер-
гетског кабла на растојању 
од најмање 0,4m.

• Водоводне цеви од стубова 
надземне нисконапонске ел. 
мреже морају бити удаље-
не најмање 1m. Уколико се 
ово растојање не може за-
довољити, полагање водо-
водних цеви наспрам стубо-
ва извести подбушивањем 
земљишта у дужини од 2m 
са обе стране стуба. 

• Светиљке за осветљавање 
саобраћајнице поставити 
на стубове поред саобраћај-
нице на минималном рас-
тојању од 0,5m од ивице 
коловоза у складу са најно-
вијим технологијама раз-
воја.

• У складу са чланом 218. 
Закона о енергетици („Сл.
гласнику РС“ бр.145/2014) 
у заштитном појасу, испод, 
изнад или поред електро-
енергетских објеката, су-
протно закону, техничким 
и другим прописима не 
могу се градити објекти. 
Заштитни појас за надземне 
електроенергетске водове 
(далеководе), за напонски 
ниво 1kV до 35kV износи 

10 m са обе стране вода од 
крајњег фазног проводника. 
Заштитни појас за подземне 
електроенергетске водове 
(каблове), од ивице арми-
рано-бетонског канала, за 
напонски ниво 1kV до 35kV 
износи 1m. Заштитни појас 
за трансформаторске стани-
це на отвореном, за напон-
ски ниво 1kV до 35kV изно-
си 10m.“

Члан 40.

У тачки „3.1.3. Правила и услови 
за изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре“, након текста наве-
деног у подтачки „3.1.3.4. Телекомуни-
кациона инфраструктура“, додати сле-
дећу реченицу:

„Планом се оставља могућност 
изградње објеката комуналне инфра-
структуре иако они нису уцртани у гра-
фичким приказима. Услов за њихову реа-
лизацију је да су испуњени сви услови 
надлежног комуналног предузећа као и 
сви саобраћајни услови са становишта 
законске регулативе уз добијене услове 
од управљача пута.“

Члан 41.

Пододељак „3.2. ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИ-
НАМА“ се брише.

Члан 42.

Део „4. ЕКОНОМСКА АНА-
ЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА“ се брише.

Члан 43.

У делу „5. ПРОЦЕНА УТИ-
ЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА 
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ЖИВОТНУ СРЕДИНУ“ став 1. алинеја 
прва се мења и сада гласи:

„ у оквиру путних појасева држав-
ног пута IБ реда број 19 и обухваћених 
општинских путева и раскрсница ће 
бити формирана мрежа зелених повр-
шина у циљу уклапања пута у околни 
пејсаж и побољшања микроклиматских, 
естетских и визуелних услова вођења 
саобраћаја,“ 

Члан 44.

Текст у делу „6. УСЛОВИ И 
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА“ 
се мења и сада гласи:

„План садржи мере, правила и 
услове за спровођење свих објеката из 
плана и то: Државног пута IБ реда број 
19, Општинских путева, хидротех-
ничких објеката и свих осталих објеката 
инфраструктуре који се налазе у обух-
вату Плана.“

Члан 45.

Део  „7. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПЛАНА“ се брише.

Члан 46.

У графичком делу Плана (Део Б) 
све графичке карте се мењају следећим 
графичким картама и прилозима:

Карта 1: Катастарски план са гра-
ницом планског подручја, размера 1:2500

Карта 2: План детаљне намене 
површина (Планско решење), размера 
1:2500

Карта 3: План регулације и ниве-
лације са саобраћајном инфраструкту-
ром, размера 1:2500

Карта 4: План мреже и објеката 
инфраструктуре (Синхрон план), раз-
мера 1:2500

Карта 5.1: План парцелације – КО 
Нештин, размера 1:1000

Карта 5.2: План парцелације – КО 
Визић, размера 1:1000

Карта 5.3: План парцелације – КО 
Ердевик, размера 1:1000

Карта 6.1: План препарцелације – 
КО Нештин, размера 1:1000

Карта 6.2: План препарцелације – 
КО Визић, размера 1:1000

Карта 6.3: План препарцелације – 
КО Ердевик, размера 1:1000

Прилог 1: Карактеристични 
попречни профили

Прилог 2: Списак координата 
тачака коришћених у Плану

Члан 47.

Део „В) ПРИЛОГ“ Плана се мења 
и сада гласи:“АНАЛИТИЧКО ДОКУ-
МЕНТАЦИОНА ОСНОВА“. У овом 
делу се текст Плана мења и сада гласи:

1. Одлуке о изради измена и до-
пуна Плана

2. Изводи из планова вишег реда

3. Услови надлежних институ-
ција

4. Сагласности надлежних орга-
на и институција

5. Изјаве одговорног урбанисте

6. Катастар

7. Извештаји комисија

8. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВ-
НОГ ПУТА БРОЈ 18, НЕШТИН 
- ЕРДЕВИК (''Службени лист 
Општине Бачка Паланка'', 
бр. 1/2011 и ''Службени лист 
Општине Срема'', бр. 2/2011)
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Члан 48.

Саставни део ове Одлуке су 
Измене и допуне Плана детаљне регу-
улације за деоницу државног пута 
број 18, Нештин - Ердевик, израђена од 
стране „PROJECT BIRO UTIBER“ д.о.о. 
Нови Сад, Темеринска бр. 76 (у даљем 
тексту: Обрађивач планског документа), 
под бројем P42 - UEF2/18 - PDR.

Члан 49.

По доношењу Измене и допуне 
Плана се објављују у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“ и у „Службе-
ном листу Општине Шид , а објављује се 
и у електронском облику, односно досту-
пан је и путем интернет странице.

Измене и допуне Плана се ради 
потписивања, оверавања и архивирања 
израђују у 14 (четрнаест) примерака у 
аналогном и 15 (петнаест) примерака у 
дигиталном облику.

 Све примерке Измена и допуна 
Плана у аналогном облику пре овера-
вања потписује Обрађивач планског 
документа, одговорни урбаниста који 
је руководио израдом Измена и допуна 
Плана и овлашћено лице органа који је 
донео Измене и допуне Плана.

Потписане примерке Измена и 
допуна Плана у аналогном облику ове-
равају Обрађивач планског документа, 
одговорни урбаниста који је руководио 
израдом Измена и допуна Плана и овла-
шћено лице органа који је донео Измена 
и допуна План.

2 (два) примерка потписаног ори-
гинала у аналогном облику и 2 (два) 
примерка у дигиталном облику чувају 
се у архиви органа који су донели План 
(Скупштина општине Бачка Паланка и 
Скупштина општине Шид).

4 (четири) примерка  потписа-
ног оригинала у аналогном облику 

и 4 (четири) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана (Општинска управа 
општине Бачка Паланка и Општинска 
управа општине Шид).

1 (један) примерак потписаног 
оригинала у аналогном облику и по 1 
(један) примерак у дигиталном облику 
чувају се у „PanproTeam“ д.о.о. Београд и 
„Project Biro Utiber“ д.о.о. Нови Сад.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном 
регистру планских докумената.

Члан 50.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-9/2022
Дана: 2. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине

Милан Чавић, с.р.
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3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 253  



254 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године



3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 255  



256 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године



3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 257  



258 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године



3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 259  



260 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године



3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 261  



262 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године



3. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 8/2022 - страна 263  



264 страна - Броj 8/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       3 март 2022. године
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