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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

Р.бр. Назив карте Размера 

Постојеће стање 

- Извод из Просторног плана општине Жабаљ: 

- Реферална карта број 1.: Намена простора; 

- Реферална карта број 2.: Мрежа насеља и инфраструктурни 

системи; 

- Реферална карта број 3.: Туризам и заштита простора; 

- Реферална карта број 4.: Карта спровођења. 

- 

1. Постојећа намена површина и објеката 1:1000 

Планска решења 

2. Границе плана са поделом грађевинског земљишта 1:1000 

3. Подела простора на урбанистичке целине и зоне  1:1000 

4. Планирана намена површина и објеката 1:1000 

5. Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије, спратност објеката, саобраћајна 

инфраструктура и положај карактеристичних попречних пресека 

1:1000 

5.1. Попречни профили 1-1 и 2-2 1:100  

5.2. Попречни профили 3-3 1:100 

5.3. Фазност реализације саобраћајног прикључка на ДП број 12/М-7 1:100 

6. План парцелације и препарцелације са елементима за спровођење 1:1000 

7. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 1:1000 

8. Негативни утицаји и мере заштите животне средине 1:1000 

 

 
В) ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

1) Одлука о изради Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу 

првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 15/15) и Решење да се израђује стратешка процена утицаја Плана 

детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - 

Жабаљ, стационажа km 192+700 на животну средину („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 15/15); 
2) Списак коришћене документације за израду Плана; 

3) Прибављени подаци и услови за израду Плана; 

4) Прибављене и коришћене подлоге и карте; 

5) Извештај о обављеном Раном јавном увиду; 

6) Стручна контрола Нацрта Плана; 

7) Мишљења и сагласности на Нацрт Плана; 

8) Захтеви за услове на које није одговорено.  
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
АСФАЛТНЕ И ПУТНЕ БАЗЕ 

НА ДРЖАВНОМ ПУТУ ПРВОГ РЕДА 

НОВИ САД - ЖАБАЉ, СТАЦИОНАЖА km 192+700 
 

- НАЦРТ ПЛАНА - 
 
 

 

УВОД  
 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на 

државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 („Службени 

лист општине Жабаљ“, број 15/15) приступило се изради Плана детаљне регулације 

асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 

192+700 (у даљем тексту: План). Саставни део ове Одлуке је и Решење да се израђује 

стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на 

државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 на животну 

средину („Службени лист општине Жабаљ“, број 15/15). 

 

Основни циљ израде Плана јесте стварање планског основа за наменско коришћење 

Планом обухваћеног простора, као и стварање услова за регулацију, уређење и 

изградњу планираних садржаја. Као основно опредељење, испоштоване су просторно - 

планске одреднице дате Просторним планом општине Жабаљ („Службени лист општине 

Жабаљ“, број 6/11). 

 

Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 

 

План се састоји од текстуалног и графичког дела. Планом је извршена подела простора 

на карактеристичне целине и зоне према урбанистичким показатељима и другим 

карактеристикама и дефинисане су: 

 површине јавне намене и површине за остале намене; 

 регулационе линије саобраћајних коридора и осталих површина јавне намене; 

 грађевинске парцеле, грађевинске линије; 

 трасе, коридори и капацитети мреже јавних саобраћајних површина и јавне 

комуналне инфраструктуре; 

 услови и мере заштите, као и спровођење Плана; 

и дата су правила грађења по зонама из Плана. 

 

Површина подручја обухвата Плана износи око 11,89 ha.  

 

У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, организација и 

јавних предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора 

и изградњу објеката, на основу који је припремљена и аналитичко-документациона 

основа планског документа. 

 

На основу захтева наручиоца Плана и измењених услова од стране надлежне 

институције (ЈП „Путеви Србије“) измењена је стационажа саобраћајног прикључка на 

државни пут Iб реда број 12, која се налази у постојећем обухвату Плана.   
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 

192+700 („Службени лист општине Жабаљ“, број 15/15). За предметни План донето је  

Решење да се израђује стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације асфалтне 

и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 

на животну средину („Службени лист општине Жабаљ“, број 15/15). 
 

Садржина Плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-

УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15). 
 

Законски оквир: 

 Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени 

лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, број 20/09 и 55/13-УС); 

 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13); 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС); 

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 46/14-УС); 

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

 Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 

36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10); 

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

36/09); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, брoj 135/04 и 25/15);  

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 

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

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

88/10); 

 Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 

 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-др. закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14); 

 Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и “Службени гласник РС“, бр. 53/93-др. 

закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон); 

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

и 62/14); 

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

 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 

који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

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

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

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

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15); 

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

 Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 
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 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, брoj 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  

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

14/16); 

 Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13,  

119/13 и 93/15); 

 Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68) и др. 
 
 
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

Плански основ за израду овог Плана представља:  

- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 

број 22/11); 

- Просторни план општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 6/11).  
 

Подручје обухвата Плана се налази: 

- у подручју обухвата, а ван посебне намене, дефинисане Просторним планом подручја 

посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ („Службени гласник РС“, 

број 119/12 и 98/13); 

- у подручју обухвата, а ван посебне намене, Просторног плана подручја посебне 

намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног 

пута I реда бр. 24 Суботица – Зрењанин – Ковин, који је у фази израде (Одлука о 

изради објављена је у „Службеном листу АПВ“, број 5/09). 
 

С обзиром да се подручје обухвата Плана налази ван посебне намене Просторног плана 

подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, нема посебних 

услова који би утицали на План. 
 
1.2.1. Извод из Регионалног просторног плана АП Војводина  
 

Реализујући принципе из Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године 

(„Службени гласник РС“, број 88/10, у даљем тексту: ППРС), Регионални просторни 

план АП Војводине је утврдио концепцију развоја саобраћајне инфраструктуре кроз 

успостављање-системско формирање (путна мрежа државних путева II реда, 

регионалне и локалне пруге, национални пловни путеви, луке и објекти, регионални 

аеродром) интегрисаног саобраћајног система, који ће имати основну улогу 

међуопштинског, регионалног и субрегионалног повезивања, као трансграничну 

сарадњу региона са обе стране границе. Развој регионалне саобраћајне мреже има и 

значајну улогу у употпуњавању основне мреже државних путева I реда и аутопутева. 

Осим планских активности које су дате и у ППРС-е (рехабилитација и изградња: 

деоница деонице државног пута (М-7) I реда, Нови Сад–Зрењанин), предвиђена је и 

реконструкција-рехабилитација на изграђеним деловима путне мреже вишег нивоа (ДП 

II реда), као и изградња сегмената обилазнице око насеља Жабаљ као ДП–пута 

регионалног значаја.  
 

„Приликом израде планске документације нижег реда неопходно је уважити следеће смернице:“  

 приликом планирања, изградње и побољшања саобраћаја у зони државних путева потребно 

је предвидети контролу приступа и то:……..Ван грађевинског реона такође се базирати на 

постојећим прикључцима, не планирајући нове. У случају потребе за евентуалним 

планирањем нових прикључака максимално поштовати растојања предвиђена за државне 

путеве I и II реда. 

 прикључке у оквиру рубних зона ускладити са критеријумом који предвиђа смањење 

учесталости прикључака, према Правилнику о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута и осталим 

важећим стандардима и прописима, са препорукама да се предвиди растојање прикључака 

од минимум 400-600 m на државним путевима II реда и 800-1200 m на државним путевима I 

реда (за аутопут М-22/Е-75 и М-1/Е-70 искључиво у складу са Просторним плановима 

инфраструктурних коридора Е-75 и Е-70).“ 
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1.2.2. Извод из Просторног плана општине Жабаљ 
 

Према Просторном плану општине Жабаљ подручје обухвата Плана се налази на 

грађевинском земљишту – радна зона број 2., уз државни пут I реда бр. 24, а према карти 

спровођења за посматрано подручје прописана је обавеза израде плана детаљне 

регулације.  
 

У Просторном плану општине Жабаљ за планиране радне зоне се наводи: 

„У склопу радних зона предвиђених ван грађевинског подручја насеља могућа је 

изградња најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, 

односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне 

опремљености или радног процеса, не могу бити лоциране у насељу. 
 

Сваки радни комплекс мора имати довољно простора за потребе одвијања производног 

процеса, одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити противпожарне 

услове и услове заштите животне средине. 
 

Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине  

5,0 m до јавног пута; морају бити снабдевени инфраструктуром и инсталацијама 

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 оквиру радне зоне и комплекса могу се градити: пословни објекти, производни, 

складишни, економски, услужни, објекти инфраструктуре и сл. 
 

Индекс заузетости парцеле је макс. 70%, а индекс изграђености парцеле макс. 2,1. 

Дозвољена спратност објеката је: за производне - у складу са захтевима технолошког 

процеса; за пословне - максимално П+1+Пк; за складишне - максимално П+Пк 

(односно у зависности од технолошког процеса производње, економске и 

инфраструктурне - максимално П. Дозвољена је изградња подрумске, односно 

сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 

Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине 

максимално 2,2 m. 
 

Изградња радних зона вршиће се на основу плана детаљне регулације, а у складу са 

смерницама утврђеним овим Планом.“ 
 

Према Просторном плану општине Жабаљ у домену путне (друмске) 

инфраструктуре се наводи следеће: 

„Такође планирана је изградња друге коловозне траке (и реконструкција постојеће) 

будућег вишетрачног пута на основном путном правцу ДП бр. 7 (у оквиру постојећег 

коридора), Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин – граница Румуније.“ 
 

 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
 

Опис границе обухвата Плана почиње тачком број 1 на тромеђи катастарских парцела 

11000, 8962 и 8961 у катастарској општини Жабаљ. Од тачке број 1 граница иде у 

правцу југоистока пратећи југозападну међу катастарске парцеле 11000 до тачке број 2 

на тромеђи катастарских парцела 11000, 8956/1 и 10938/1. 

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југоистока секући катастарске парцеле 

10938/1, 10742/3 и 10939 до тачке број 3 на југоисточној међи катастарске парцеле 

10742/3. 

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточну међу 

катастарске парцеле 10742/3, а потом сече катастарску парцелу 10685/1 до тачке број 

4 на тромеђи катастарских парцела 10685/1, 10743 и 11018. 
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Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну 

међу катастарске парцеле 10685/1 у дужини од око 87,0 m, до тачке број 5 на 

југозападној међи катастарске парцеле 10685/1. 

Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу североистока секући катастарске 

парцеле 10685/1 и 10998, а потом прати северозападну међу катастарске парцеле 8961 

до тачке број 1, почетне тачке описа. 
 

Површина обухваћена границом плана износи 11,89 ha. 
 

У случају неслагања релевантан је графички прилог број 2. „Границе плана са поделом 

грађевинског земљишта“ 
 

 

2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА  

 

Грађевинско земљиште обухваћено овим Планом налази се у грађевинском подручју 

ван насељеног места Жабаљ, представља део радне зоне број 2., и чине га:  
 целе катастарске парцеле: 8956/1, 8956/3, 8956/2, 8956/3, 8957, 8958, 8959, 8960 и 

8961, и 

 делови катастарских парцела: 10998 (атарски пут) и 10685/1 (канал Ј-134). 
 

Наведене парцеле налазе се у катастарској општини Жабаљ. 
 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Подручје обухваћено Планом се налази у катастарској општини Жабаљ, југозападно од 

насеља Жабаљ. Са североисточне и северозападне стране обухвата Плана се налази 

неизграђено грађевинско земљиште у грађевинском подручју ван насељеног места – 

„радна зона број 2.“, а са јужне стране је обрадиво пољопривредно земљиште.  
 

Посматрано подручје се налази уз државни пут Iб реда број 12/М-7, Суботица – Сомбор 

– Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад – Зрењанин – Житиште - Нова Црња - државна 

граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња), деоница Нови Сад – Жабаљ, 

недалеко од раскрснице ДП број 12/М-7 и ДП број 114 (Р-122).  
 

Већи део подручја обухвата Плана је у грађевинском подручју ван насељеног места, 

неизграђено грађевинско земљиште. Мањи део подручја обухвата Плана је 

грађевинско земљиште за инфраструктуру, коридор државног пута Iб реда број 12/М-7 

где је изграђена саобраћајна површина државног пута. 
 

Најважнији постојећи садржај у обухвату Плана је државни пут Iб реда број 12/М-7, а 

од саобраћајне инфраструктуре постоје још и два некатегорисана (атарска) пута: 

катастарска парцела број 10998 и катастарска парцела број 10938/1. Атарски пут - 

катастарска парцела број 10998, излази на предметни државни пут. У југозападном 

делу обухвата Плана је и мањи део постојећег мелиоративног канала Ј-134, 

катастарска парцела број 10685/1. 
 

У подручју обухвата Плана не постоји изграђена комунална, енергетска и електронска 

комуникациона инфраструктура. Посматрано подручје се непосредно граничи са 

простором у ком је изграђена саобраћајна инфраструктура, што омогућава планирање 

директног приступа на државну путну мрежу тако да се саобраћајни положај 

обухваћеног простора може окарактерисати као повољан. Према напред наведеном 

може се констатовати да је за реализацију планираних садржаја највећи 

ограничавајући фактор тренутна комунална неопремљеност посматраног подручја. 
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I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
И ЗОНЕ 

 

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на: 

- смерницама датим Просторним планом општине Жабаљ; 

- постојећем стању; 

- пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора; 

- сагледавању развојних потреба будућих корисника простора; 

- добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у чијој 

је надлежности њихово издавања. 

 

У обухвату Плана је, према Просторном плану општине Жабаљ, део планиране „Радне 

зоне број 2.“ код насеља Жабаљ и коридор државног пута Iб реда број 12/М-7.  

 

Према Просторном плану, већи део подручја обухваћеног овим Планом је део 

грађевинског земљишта у грађевинском подручју ван насељеног места - део радне зоне 

број 2, а мањи део посматраног подручја је грађевинско земљиште за инфраструктуру - 

коридор државног пута Iб реда број 12/М-7. 

 

Према пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора, на посматраном подручју 

планирана је изградња асфалтне и путне базе уз државни пут Iб реда број 12/М-7, са 

изградњом саобраћајног прикључка на државни пут на стационажи km 192+855, који 

ће истовремено бити и у функцији дела радне зоне у подручју обухвата Плана и 

контактног већег дела планиране радне зоне. 

 

Полазне основе за утврђивање концепције просторног развоја су: 

- постизање квалитетног и рационалног искоришћења расположивог простора за 

имплементацију основних и пратећих садржаја саобраћајне инфраструктуре;  

- стварање услова за активирање планираног грађевинског земљишта у грађевинском 

подручју ван насељеног места - дела „Радне зоне број 2“ код Жабља за потребе 

изградње комплекса асфалтне и путне базе, као и за потребе изградње других 

производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно комплекса који 

у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног 

процеса, не могу бити лоцирани у насељу;  

- дефинисање површина јавне намене ради подизања квалитета нивоа услуге путног 

саобраћајно-транспортног система обухваћеног и контактног подручја; 

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње:  

 саобраћајног прикључка на државни пут и саобраћајне инфраструктуре у 

обухвату посматраног подручја; 

 водопривредне инфраструктуре; осигурање заштите и унапређење квалитета 

вода и водног режима предметног и контактног подручја; 

 енергетске и електронске инфраструктуре; 

- формирање јавних зелених површина и обезбеђивање услова за повезивање 

зелених површина у обухвату Плана са насељским и ван насељским зеленим 

површинама;  

- дефинисање услова заштите ради обезбеђења квалитета животне средине, очувања 

и заштите биодиверзитета укупног простора и евентуално пронађених археолошких 

предмета. 

 

Према планираној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама 

грађевинско земљиште у грађевинском подручју ван насељеног места, у делу „Радне 

зоне број 2.“ код Жабља подељено је на две урбанистичке целине: 1) инфраструктурни 

коридори и садржаји; 2) радни комплекси. 
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За задовољавање потреба планираних садржаја: асфалтна база, путна база и 

производно-складишни комплекси, неопходна је квалитативна заступљеност 

комуналним садржајима, опремљених на задовољавајући начин комуналном 

инфраструктуром.  

 

У складу са напред наведеним захтевима извршена је подела урбанистичких целина на 

урбанистичке зоне. 

 

Урбанистичка целина „инфраструктурни коридори и садржаји“ подељена је на седам 

урбанистичких зона:  

- зона коридора државног пута Iб реда број 12/М-7;  

- зона сервисне саобраћајнице; 

- зона приступне саобраћајнице; 

- зона путне базе; 

- зона канала; 

- зона трафо станице; 

- зона мерно-регулационе станице. 

 

Урбанистичка целина „радни комплекси“ подељена је на две урбанистичке зоне: 

- зона асфалтне базе; 

- зона производно-складишних комплекса. 

 

Према Просторном плану општине Жабаљ зона државног пута Iб реда број 12/М-7 

је део грађевинског земљишта за инфраструктуру - коридор државног пута.  

 

У складу са Просторним планом општине Жабаљ овим Планом је планирано припајање 

дела катастарске парцела број 10938/1 (атарски пут) и дела катастарске парцела број 

10685/1 (канал) катастарској парцели број 10742/3 (државни пут Iб реда број 12/М-7). 

 

Зона сервисне саобраћајнице намењена је изградњи планираних садржаја за 

одвијање колског, бициклистичког и пешачког саобраћаја, за изградњу комуналне 

инфраструктуре и уређење јавних површина. Изградњом ових објеката обезбеђује се 

нормално функционисање свих планираних садржаја у обухвату Плана. Сервисном 

саобраћајницом се обезбеђује прикључење планираних садржаја на државни пут.  

 

У зони приступне саобраћајнице обезбеђују се услови за изградњу приступне 

саобраћајнице и услови за изградњу комуналне инфраструктуре, а за потребе 

нормалног функционисања асфалтне и путне базе. Приступном саобраћајницом се 

обезбеђује прикључење асфалтне и путне базе на сервисну саобраћајницу, а преко ње 

на државни пут. Због очекиваног мањег обима пешачког и бициклистичког саобраћаја у 

овој зони планирано је да се он одвија по површини приступне саобраћајнице.  

 

Основна функција путне базе јесте сервисирање свих потребних радова зимског и 

летњег одржавања државног пута, као и техничке интервенције код поремећаја 

одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода. Служби одржавања садржаји путне 

базе треба да обезбеде услове за стварање услова за обезбеђење прописаног нивоа 

квалитета свих елемената, као и континуирано праћење промена у домену одвијања 

саобраћаја дуж државног пута. 

 

Зона канала се дефинише ради утврђивања услова за уређење, изградњу и заштиту 

канала, у циљу задржавања његове основне функције, прихватање и одвођење свих 

сувишних површинских вода са овог простора. Да би канал одржао неопходне 

хидрауличке параметре мора се очувати каналски појас како би се обезбедио пролаз за 

грађевинску механизацију за одржавање канала. 
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Зона трансформаторске станице планирана је за потребе снабдевања електричном 

енергијом планираних радних садржаја.  

 

Зона мерно-регулационе станице планирана је за потребе обезбеђења услова за 

снабдевање гасом планираних радних садржаја. 

 

Зона асфалтне базе је производно-складишни комплекс планиран за потребе 

производње асфалтних мешавина по врућем поступку, у ком је неопходно обезбедити и 

садржаје за обављање пратећих технолошких поступака, који се односе на 

транспортно-манипулативне радње са полазним сировинама.  

 

Зона производно–складишних комплекса планирана је за реализацију привредних 

активности, које у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или 

радног процеса, не могу бити лоциране у насељу, а за које се у овом тренутку не зна 

намена. 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 

У подручју обухвата Плана је само грађевинско земљишта: део грађевинског земљишта 

за инфраструктуру (део коридора државног пута Iб реда број 12/М-7) и део 

грађевинског земљишта у грађевинском подручју ван насељеног места (део „Радне 

зона број 2.“).  

 

 

2.1. ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОРИ И САДРЖАЈИ 
 

У урбанистичкој целини „инфраструктурни коридори и садржаји“ дефинисане су зоне: 

зона коридора државног пута Iб реда број 12/М-7, зона сервисне саобраћајнице, зона 

приступне саобраћајнице, зона путне базе, зона канала, зона трафо станице и зона 

мерно-регулационе станице. Наведене зоне су површине јавне намене. 

 

У зони државног пута Iб реда број 12/М-7 се налази постојећи коловоз државног 

пута Iб реда број 12/М-7, постојећи прикључак на атарски пут – отресиште, који се 

овим Планом у целости задржавају, као и постојећи путни канал и јавне зелене 

површине уз државни пут, који се већим делом задржавају у постојећем стању.  

 

За потребе реализације планираних садржаја са леве стране државног пута планиран 

је прикључак планиране сервисне саобраћајнице на државни пут саобраћајним 

прикључком на државни пут (стационажа прикључка km 192+855, ДП број 12 / М-

7)1.  

 

Испод планираног саобраћајног прикључка на државни пут планирано је зацевљење 

пуног канала. У североисточном делу коридора државног пута планирано је да се 

изгради део комуналне и енергетске мреже, прикључак планираних садржаја на 

насељску инфраструктуру. 

 

Паралелно са државним путем планирана је зона сервисне саобраћајнице за 

потребе обезбеђења услова за изградњу неопходних инфраструктурних објеката и 

прикључење планираних радних садржаја на исте.  

 

 

 
                                                           
1  Стационажа је утврђена на основу  новог референтног система државне путне мреже Републике Србије  
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У оквиру ове зоне планирана је изградња: 

- колске површине сервисне саобраћајнице, за потребе одвијања колског саобраћаја 

(планирано је да се сервисна саобраћајница са планираним саобраћајним 

прикључком повеже на државни пут); 

- колских прикључака на парцелу, за потребе прикључења планираних грађевинских 

парцела на сервисну саобраћајницу; 

- пешачко-бициклистичке стазе, за потребе пешачког и бициклистичког саобраћаја; 

- путног канала, за потребе прикупљања површинских вода и пречишћених вода из 

сепаратора уља и масти и њиховог одвођења ка постојећем отвореном каналу; 

- комуналне и енергетске инфраструктуре  

и формирање партерног линијског зеленила. 

 

Да би се избегла конфликтна саобраћајна кретања на саобраћајницама са значајним 

постојећим, односно перспективним саобраћајним токовима, планирана је зона 

приступне саобраћајнице, за потребе прикључења асфалтне и путне базе, 

специфичних путних садржаја (очекиван велики број транспортно-манипулативних 

операција различитих типова теретних возила). У оквиру ове зоне планирана је 

изградња: 

- колске површине приступне саобраћајнице, за потребе одвијања колског 

саобраћаја, са  прикључцима за планиране грађевинске парцеле асфалтне и пуне 

базе; 

- трансформаторске станице 20/0,4 kV, за потребе напајања електричном енергијом 

потрошача у комплексу асфалтне и путне базе; 

- комуналне и енергетске инфраструктуре; 

и формирање линијског зеленила. 

 

Зона путне базе је планирана због потребе стварања услова за сервисирање свих 

потребних радова зимског и летњег одржавања државног пута, као и стварања услова 

за техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних 

незгода. У оквиру путне базе планирани су: 

- објекти путне базе (управна зграда, гаража, солана и надземни резервоар тнг-а); 

- колско-манипулативне површине путне базе, за потребе одвијања колског 

саобраћаја, паркирања возила путне базе и возила запослених; 

- пешачке површине у комплексу путне базе; 

- објекти комуналне и енергетске инфраструктуре; 

а на свим слободним површинама формирање зелених површина, са формирањем групе 

садница већих декоративних својстава уз објекте путне базе (где услови технолошког 

процеса рада то дозвољавају). Комплекс је неопходно оградити заштитном оградом. 

 

У зони канала се налази постојећи канал Ј-134, чија се основна функција мора 

задржати (прихватање и одвођење свих сувишних површинских вода на овом 

простору). Планом се задржава канал у постојећим габаритима. У зони канала 

планирана је изградња прикључка путног канала (који је планиран у зони сервисне 

саобраћајнице) зацевљењем и изградњом сепаратора уља и уређеног испуста. 

Задржавају се постојеће зелене површине уз канал уз могућност формирања партерног 

линијског зеленила и уз напомену да појас уз канал мора бити стално проходан за 

механизацију која одржава каналску мрежу.  

 

У зони трансформаторске станице планирана је изградња трансформаторске 

станице. 

  

У зони мерно регулационе станице планирана је изградња мерно-регулационе 

станице.  
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2.2. РАДНИ КОМПЛЕКСИ 
 

У урбанистичкој целини „радни комплекси“ планиране су зоне: зона асфалтне базе и 

зона производно–складишних објеката. Наведене зоне су површине за остале намене. 

 

У зони асфалтне базе су производна постројења и пратећи објекти и садржаји 

неопходни за производњу асфалтне мешавине по врућем, односно топлом поступку. 

Процес производње асфалтних мешавина по врућем поступку састоји се од неколико 

основних операција поређаних по логичком редоследу и међусобно повезаних у 

јединствену технолошку целину. Основне операције су: дозирање камене мешавине, 

загревање и сушење, дозирање фракција у потребној размери, дозирање везива, 

хомогенизација мешавине, складиштење у силосе за мешавину, утовар у транспортна 

средства и експедиција. 
 

У складу са планираним процесом производње постројење асфалтне базе састоји се из: 

- секције за производњу и пуњење постројења каменим агрегатом (усисни бункер, 

предозатор, изузимачи материјала из бункера – дозери, транспортер за сакупљање 

материјала, коси транспортер за транспорт агрегата до сушнице, предимензионисано 

сито); 

- секције за сушење и загревање каменог агрегата (транспортер за дозирање 

материјала у ротациону сушницу, ротациона сушница за сушење и загревање, 

горионик на гас или мазут); 

- секције за отпрашивање (филтерски систем за механичко подешавање усисног 

ваздуха, вентилатор, усисни вентилациони вод, димњак, систем за пражњење 

задржаног материјала, носећа конструкција, мерно-регулациона опрема); 

- секције за просејавање и умешавање (топли подизач - елеватор са колицима, систем 

за грејање - сита, систем за складиштење врућег агрегата, мешалица - миксер, 

носећа конструкција); 

- система за складиштење и дозирање филера (цистерна за филер, страни филер, 

сопствени филер из филтера, елеватор филера); 

- секције за прихват битуменом везаних материјала (бункер за асфалт); 

- секције за складиштење и испоруку битумена (цистерне за битумен - 4 ком, пумпе за 

битумен, пумпе за пуњење цистерни, термоуљни горионик за грејање битумена); 

- контролне кабине (контролне кабине, енергетске кабине); 

- дозатора за адитиве; цистерне за мазут; цистерне за евро дизел. 

 

Инсталације постројења асфалтне планиране су на радном платоу унутар дефинисаних 

грађевинских линија.  

 

Уз постројење асфалтне базе планирани су и пратећи, монтажни објекти (контејнери) 

за: канцеларијски простор - контејнер за шефа базе, контејнери за раднике: 

лабораторија, одлагање алата, смештај и пресвлачење радника, трпезарија, санитарни 

чвор (wc + купатило) и сл. 

 

За потребе квалитетног обављања технолошког поступка прављења асфалтне 

мешавине топлим поступком, осим наведеног постројења асфалтне базе неопходно је 

обезбедити и садржаје за обављање пратећих технолошких поступака који се односе 

на транспортно-манипулативне радње са полазним сировинама, у које спадају: истовар 

и складиштење мазута, истовар и складиштење евро дизела, прикључење цистерне са 

компримованим природним гасом (ЦНГ), истовар и складиштење филера.  

 

У складу са наведеним, неопходно је обезбедити: отворени складишни простор каменог 

агрегата, колско-манипулативне и пешачке површине потребне за обављање 

технолошког поступка, неопходан паркинг простор за паркирање путничких возила и 

камиона шлепера, колску вагу за мерење са кућицом уз колску вагу/портирницом, 

мобилну нафтну пумпу тип 5000 l, водонепропусну септичку јаму (као прелазно 

решење до изградње канализације), сепаратор уља и масти и др.  
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За заштиту околног подручја неопходно је ободним делом комплекса формирати зелени 

појас, који ће имати санитарно-хигијенску функцију, а сам комплекс неопходно је 

оградити заштитном оградом. 

 

Зона производно–складишних комплекса се намењује привредним активностима, 

односно делатностима као што су индустрија, производња, складиштење и слично.  

 

Могућа је изградња најразличитијих производних, складишних и пословних садржаја, а 

превасходно објеката, односно комплекса који у погледу простора, саобраћаја, 

инфраструктурне опремљености или радног процеса, не могу бити лоцирани у насељу.  

 

У складу са тим, овим Планом се дају смернице за уређење и изградњу производно-

складишних комплекса за које се у овом тренутку не зна намена. 

 

 

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

У табели 1. дат је биланс постојеће и планиране намене земљишта по зонама из Плана. 

 
Табела 1. Биланс намене постојећих и планираних површина земљишта 
 

Намена 
постојеће 

Намена 
планирано 

ha ar m2 % ha ar m2 % 

Грађевинско 
земљиште  

11 89 00 100,00 
Грађевинско 
земљиште 

11 89 00 100,00 

Неизгр.грађ. 
земљиште - њиве 

8 13 75 68,44 

Зона асфалтне базе 5 01 23 42,16 

Зона путне базе - 68 05 5,72 

Зона производно-
складишних комплекса 

2 22 97 18,75 

Зона трансформаторске 
станице 

- - 45 

0,25 
Зона мерно-
регулационе станице 

- 2 52 

Зона приступне 
саобраћајнице 

- 18 53 1,56 

- 95 04 7,99 
Зона сервисне 

саобраћајнице 
- 97 55 8,20 Неизгр.грађ.  

земљиште - 
некатегорисани-
атарски пут 

- 2 51 0,21 

- 27 61 2,32 

Зона државног пута Iб 
реда број 12/М-7 

2 69 64 22,68 
Коридор државног 
пута првог реда 

2 27 10 19,10 

Коридор канала 

- 14 93 1,26 

- 8 06 0,68 Зона канала - 8 06 0,68 

Површина обухвата  11 89 00 100,00 Површина обухвата 11 89 00 100,00 
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Табела 2. Биланс површина грађевинског земљишта 

Грађевинско земљиште 
Површина 

% 
ha а m2 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 4 64 80 39,09 

1. ОБЈЕКТИ ПУТНЕ БАЗЕ - 8 13 0,68 

 Управна зграда - 1 43  

 Гаража - 4 29  

 Солана - 2 13  

 Надземни резервоар тнг-а - - 28  

2. САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ 1 60 80 13,52 

 Постојећи државни пут Iб реда број 12/М-7 - 48 10  

 Сервисна саобраћајница - 37 19  

 Приступна саобраћајница - 8 90  

 Прикључак сервисне саобраћајнице на ДП - 10 09  

 Постојећи прикључак атарског пута на ДП - отресиште - 1 43  

 Колски прикључак на парцелу - 10 04  

 Колско манипулативне површине у комплексу путне базе  - 27 04  

 Пешачко-бициклистичка стаза - 16 20  

 Пешачке површине у комплексу путне базе - 1 81  

3. ВОДНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ - 52 84 4,45 

  Постојећи отворени канал - 4 50  

  Постојећи путни канал  31 87  

  Планирани путни канал  16 47  

4. ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ - 3 61 0,30 

 Трансформаторска станица (2 x 45 m2) - - 90  

 Дизел електрични агрегат - ДЕА - - 16  

 Мерно-регулациона станица - 2 55  

5. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 2 39 42 20,14 

 Зелене површине путне базе - 30 91  
 Постојеће зелене површине у коридору ДП 1 77 33  

 Зелене површине у коридору сервисне саобраћајнице - 18 44  

 Зелене површине у коридору приступне саобраћајнице - 9 18  

 Постојеће зелене површине у коридору канала - 3 56  

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 7 24 20 60,91 

1. ОБЈЕКТИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ - 9 94 0,84 

  Постројење асфалтне базе (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14) - 7 24  

 Цистерна за битумен - - 75  

 Грејач термо уља - - 7  

 Цистерна за уље за ложење - - 77  

 Контејнер за шефа базе - - 15  

 Контејнери за смештај радника (5x15 m2) - - 75  

 Кућица уз колску вагу / портирница - - 15  

 Мобилна нафтна пумпа тип 5000 l - - 6  

2. САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ 
АСФАЛТНЕ БАЗЕ 

2 90 79 24,46 

  Колско-манипулативне површине у комплексу 
асфалтне базе 

 17 94  

 пешачке површине у комплексу асфалтне базе  - 65  

 Колска вага у комплексу асфалтне базе - 1 08  

 Манипулативни плато асфалтне базе  23 74  

 Складишни простор каменог агрегата асфалтне базе 2 47 38  

3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ АСФАЛТНЕ БАЗЕ 2 00 50 16,86 

 Зелене површине у комплексу асфалтне базе 2 00 50  

4. ПРОИЗВОДНО-СКЛАДИШНИ КОМПЛЕКСИ 2 22 97 18,75 

Укупна површина у обухвату Плана 11 89 00 100,00 

 
Површине јавне намене – инфраструктурни коридори и садржаји заузимају 39,09% 

површине обухвата Плана, односно, заступљене су са 46480 m2. Површине за остале 

намене - радни комплекси заузимају 60,91% површине укупног обухвата Плана, 

односно, заступљени су са 72420 m2. 
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У подручју обухвата Плана најмања је заступљеност објеката путне и асфалтне базе, 

укупно 1807 m2, односно заузимају 1,52% од укупне површине обухвата Плана. 

Планом дефинисани саобраћајни објекти и површине заузимају 45159 m2, односно 

заузимају 38% површине обухвата Плана. Планом дефинисане зелене површине су 

заступљене у површини од 43992 m2, односно заузимају 37% површине обухвата 

Плана.  

 

Са 17733 m2 највећа је заступљеност јавних зелених површина у коридору државног 

пута (65,77%), а најмања је заступљеност јавних зелених површина у коридору 

сервисне саобраћајнице са 1844 m2 (18,9%). Са 3091 m2 заступљеност јавних зелених 

површина у комплексу путне базе је 45,42%, а са 20050 m2 заступљеност зелених 

површина у комплексу асфалтне базе је 40%. 

 

У комплексу асфалтне базе саобраћајни објекти и површине заступљени су у површини 

од 29079 m2, односно заузимају 58,02% од укупне површине комплекса. У комплексу 

путне базе саобраћајни објекти и површине заступљени су у површини од 2885 m2, 

односно заузимају 42,40% од укупне површине комплекса. 

 

Од површина јавне намене највећа је заступљеност јавних зелених површина са 

20,14%, односно са 23942 m2. 

 

 

 

3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
 

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, 

односно изградња од општег интереса. Планом се утврђују површине планиране за 

јавне намене и површине осталих намена. 

 

Према дефинисаној подели дат је списак постојећих катастарских парцела које су 

дефинисане као површинe јавне намене и њихово формирање је услов за даљу 

реализацију Плана. 

 
Табела 3.  Списак постојећих катастарских парцела којим се дефинишу површине јавне 

намене 
 

Зона / планирана 
грађевинска парцела 

постојеће катастарске парцеле  

постојеће површине за 

јавне намене - делови 

планиране површине за јавне намене - делови 

Зона државног пута 
А 

10742/3 10742/3, 10938/1, 10685/1 

Зона сервисне 
саобраћајнице 

Б 

10998 10998, 8956/1, 8956/3, 8956/2, 8957, 8958, 8959, 
8960, 8961 

Зона приступне 
саобраћајнице 

В 

- 8958, 8959, 8960, 8961 

Зона путне базе 
Г 

- 8958, 8959, 8960, 8961 

Зона канала 
Д 

10685/1 10685/1 

Зона трафостанице 
Ђ 

- 8956/1 

Зона мерно-
регулационе станице 

Е 

- 8956/1 

 

Све наведене парцеле су у државној својини. 
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4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 
4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Регулационе линије површина јавне намене дефинисане су постојећим и новоодређеним 

међним тачкама (од 1 до 19). У графичком прилогу број „6. План парцелације и 

препарцелације са елементима за спровођење“ дат је приказ регулационих линија 

површина јавне намене. 
 

Табела 4. Списак преломних тачака регулационих линија 

Број 

тачке 

Y X Број 

тачке 

Y X 

1 7426613.51 5023779.59 11 7426356.23 5023691.27 

2 7426628.12 5023783.10 12 7426310.29 5023677.26 

3 7426632.04 5023766.55 13 7426272.13 5023663.33 

4 7426617.43 5023763.16 14 7426242.36 5023652.22 

5 7426588.28 5023756.09 15 7426145.38 5023616.05 

6 7426586.81 5023762.22 16 7426109.03 5023634.73 

7 7426579.90 5023760.57 17 7426237.43 5023665.43 

8 7426581.37 5023754.44 18 7426148.08 5023711.36 

9 7426567.33 5023751.09 19 7426154.44 5023723.83 

10 7426473.89 5023725.26    

 

Табела 5. Списак тачака осовинске регулације 

Број тачке Y X H 

1 7426623.88 5023756.75 79.00 

2 7426482.98 5023720.41 78.15 

3 7426371.44 5023688.23 78.00 

4 7426272.95 5023655.06 77.82 

5 7426211.16 5023631.82 77.80 

6 7426143.83 5023606.18 79.00 

7 7426113.41 5023621.37 78.75 

8 7426163.33 5023711.43 78.30 

9 7426312.95 5023634.48 80.82 

 
 
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

За израду генералног нивелационог приказа коришћена је следећа документација: 

дигитални катастарски план у размери Р=1:1000 и топографски план Р=1:1000 са 

висинском представом терена. 
 

Планом нивелације дефинисане су коте прелома и нагиби нивелета саобраћајница у 

зони државног пута Iб реда број 12/М-7, коте прелома и нагиби нивелете сервисне и 

приступне саобраћајнице, као и коте нивовске површи грађевинске парцеле.  
 

Нивелационим решењем су дате смернице нивелације којих се у фази пројектовања 

треба начелно придржавати. За израду пројектне документације подужни нагиб 

саобраћајнице дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања терена. 
 

Коте генералне нивелације код израде и реализације пројекта обавезно преносити са 

постојеће државне нивелманске мреже. 
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4.3.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

Парцелација и препарцелација катастарских и грађевинских парцела у обухвату Плана, 

а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу 

пројекта парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање 

грађевинске парцеле, датих овим Планом. 

 

Грађевинска парцела намењена је за грађење и независно од намене мора својим 

физичким карактеристикама да одговори потребама, као и да има директан приступ на 

јавну површину – улицу, односно јавну саобраћајну површину. 

 

Услови за исправку граница парцела могу се издати у складу са условима из овог 

Плана, а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у погледу 

величине, облика, ширине и других услова који су прописани. 

 

Образовање нове парцеле јавне намене вршиће се на основу пројеката парцелације и 

препарцелације, у свему према графичком прилогу број „6“, израђених за потребе 

експропријације, у складу са условима из овог Плана. Уз захтев за спровођење 

парцелације и препарцелације подносе се пројекти парцелације или препарцелације 

потврђени од стране органа надлежног за послове урбанизма и решења којим је 

утврђен јавни интерес за експропријацију. Парцелација се може вршити и етапно, 

путем парцелације појединачних парцела, у зависности од финансијских могућности 

Општине, као и у складу са потребама за изградњом објеката на парцелама будућих 

комплекса, где ће се парцелација вршити ради утврђивања граница парцела које ће 

након експропријације постати регулационе линија. У том случају, парцеле које ће 

касније постати површине јавне намене, неће се образовати као грађевинске парцеле, 

па и не морају задовољавати услове за образовање истих, и могу остати у власништву 

приватних лица до експропријације. Оне ће се као такве третирати као планиране 

површине јавне намене и неће представљати сметњу за уређење и изградњу радних 

комплекса. 

 

4.3.1. Правила парцелације 

 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену. 

 

За образовање грађевинских парцела за изградњу објеката који нису објекти јавних намена 

нити представљају површине јавних намена дат је предлог парцелације који представља 

оптималну величину грађевинске парцеле за изградњу објеката предвиђене намене. 

 

Планом се постиже уређење простора према посебним захтевима будуће намене, која у 

овом тренутку није позната, по модуларном систему уређења, који пружа могућност 

крајње флексибилне организације и реализације планираних садржаја. Планом је дат 

предлог парцелације, могућност укрупњавања-спајања или деобе парцела у 

зависности од конкретних просторних захтева условљених технолошким потребама, тј. 

потребама будућих корисника. 

 

4.3.2. Правила препарцелације 
 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне 

намене, а то су парцеле намењене за уређење и изградњу објеката у зонама: државни 

пут Iб реда број 12/М-7, канал, сервисна саобраћајница, приступнa саобраћајницa, 

путна база, трафо станица и мерно регулациона станица. 
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5.  УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Планом су утврђене површине јавне намене за уређење или изградњу објеката јавне 

намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у 

складу са посебним законом. Зоне: државног пута Iб реда број 12/М-7, сервисне и 

приступне саобраћајнице, путне базе, канала, трафо станице и мерно регулационе 

станице су површине јавне намене. На графичком приказу број „5.“ дат је приказ 

површина јавне намене и регулационих линија у обухвату Плана.  
 

Урбанистички и други услови за уређење и изградњу објеката и мреже јавне 

инфраструктуре са условима за прикључење и јавног зеленила дати су у тачки број „6“.  
 

Уређење и изградњу површина и објеката јавне намене изводити у складу са важећим 

правилницима, који конкретну област уређују, као и са урбанистичким условима, датим 

овим Планом по областима, односно садржајима јавне намене. За наведене садржаје 

примењују се и општа правила грађења дефинисана овим Планом. 
 

Све површине јавне намене намењене јавном коришћењу као и објекти намењени 

јавном коришћењу морају бити грађени 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).  

 

 

5.1.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ДРЖАВНОГ ПУТА  
IБ РЕДА БР. 12/М-7 

 

Према Просторном плану општине Жабаљ државни пут Iб реда број 12/М-7 је 

грађевинско земљиште за инфраструктуру.  
 

Овим Планом, за зону државног пута I реда број 12/М-7 планирано је задржавање постојеће 

парцеле државног пута Iб реда број 12/М-7 (катастарска парцела број 10742/3), уз 

припајање дела катастарске парцеле број 10938/1 (атарски пут) и дела катастарске парцеле 

број 10685/1 (канал), а према условима из графичког прилога број „5“.  
 

Постојећа саобраћајна површина државног пута I реда број 12/М-7 се задржава као и 

постојећи десни прикључак на атарски пут – отресиште. Изградња планираних 

садржаја у овој зони осим државног пута је на основу овог Плана. Изградња државног 

пута (друге коловозне траке) је на основу Просторног плана општине Жабаљ. 
 

За потребе реализације планираних садржаја са леве стране државног пута планиран 

је прикључак планиране сервисне саобраћајнице на државни пут. 
 

Услови за уређење и изградњу инфраструктуре у зони државног пута I реда број 12/М-7 

дати су у тачки број „6“. 

 

У обухвату Плана површина зоне државног пута I реда број 12/М-7 заузима ~ 2,70 ha. 

 

 

5.2.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ СЕРВИСНЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

Паралелно са зоном државног пута I реда број 12/М-7 и зоном канала планирана је 

зона сервисне саобраћајнице. Ширина коридора је 16,0 m. Главни садржај у овој зони 

је сервисна саобраћајница. Планирана је изградња коловозне траке ширине 7,0 m, чији 

је положај дефинисан на графичком прилогу број „5“. 
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Осим сервисне саобраћајнице у овој зони планирана је и изградња пешачко–

бициклистичке стазе, ширине 3,2 m, лоциране уз северну страну ове зоне, непосредно 

уз радне комплексе и путну базу, као и изградња колских прикључака за планиране 

грађевинске парцеле. 

 

У обухвату Плана површина зоне сервисне саобраћајнице заузима ~ 0,98 ha. Услови за 

уређење и изградњу инфраструктуре у овој зони дати су у тачки број „6“. 

 

 

5.3.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ПРИСТУПНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

Планом је дефинисана и зона приступне саобраћајнице за потребе додатног 

обезбеђивања приступа путној и асфалтној бази. Ширина коридора је 14,0 m. Главни 

садржај у овој зони је приступна саобраћајница. Планирана је изградња коловозне 

траке ширине 7,0 m, са обезбеђеним колским прилазима за асфалтну и путну базу, а 

чији је положај у односу на коридор приступне саобраћајнице дефинисан на графичком 

прилогу број „5“. Осим динамичког саобраћаја на саобраћајној површини приступне 

саобраћајнице ће се одвијати и пешачки и бициклистички саобраћај. 

 

У обухвату Плана површина зоне приступне саобраћајнице заузима ~ 0,19 ha. Услови за 

уређење и изградњу инфраструктуре у овој зони дати су у тачки број „6“. 

 

 

5.4. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ПУТНЕ БАЗЕ 
 

Зона путне базе и планирани садржаји у њој треба да обезбеде услове за смештај 

запослених и припрему механизације за рад служби одржавања, за потребе 

сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања државног пута (како 

би се обезбедили прописани нивои квалитета свих елемената државног пута) и 

обезбедили технички услови за континуирано праћење промена у домену одвијања 

саобраћаја дуж државног пута и обезбедиле техничке интервенције код поремећаја 

одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода. 
 

У обухвату Плана површина зоне путне базе заузима ~ 0,68 ha. Изградња планираних 

садржаја у овој зони је на основу овог Плана. 
 

а) Врста и намена објеката 
 

Врста објеката: објекти су слободностојећи, максималних габарита и положаја према 

графичком прилогу број „5“. 
 

Намена објеката: дозвољена је изградња главних и помоћних објеката који су у функцији 

путне базе: 

1. Главни објекти: 

 пословни објекат: управна зграда, гаража за возила службе одржавања; 

 складишни објекат: солана; 

2. Помоћни објекти:  

 инфраструктурни објекти: водомер, резервоар за противпожарну воду са црпном 

станицом, водонепропусна септичка јама, (као прелазно решење до изградње 

јавне канализационе мреже), сепаратор уља и масти, дизел електрични агрегат, 

надземни резервоар ТНГ-а; 

 ограда, капије и сл. 
  

Није дозвољена изградња стамбених и економских објеката, производних, пословних и 

помоћних објеката намењених за друге делатности. 
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б) Услови за формирање грађевинске парцеле 
 

За потребе образовања грађевинске парцеле за путну базу у складу са планом регулације 

прво спровести регулационе линије. Грађевинска парцела се образује препарцелацијом 

делова постојећих катастарских парцела бр.: 8958, 8959, 8960, 8961, а све према условима 

из графичког прилога број „6“. 
 

в)  Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 
 

Објекте градити на грађевинској линији унутар задатих габарита, а према условима из 

графичког прилога број „5“. Изван грађевинске линије дозвољена је изградња саобраћајних 

површина и инфраструктурних мрежа и објеката, а у складу са условима из Плана. 
 

г) Највећи дозвољени индекси заузетости или изграђености грађевинске парцеле 
 

Максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под 

објектима + саобраћајне површине) је 54,58%.  
 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,5458. 
 

д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката 
 

Сви објекти су приземни (П): 

- пословни објекат - управна зграда: максимална висина објекта је h=5,0 m; 

- пословни објекат - гаража за возила службе одржавања: максимална висина објекта 

је h=8,5 m; 

- складишни објекат – солана: максимална висина објекта је h=8,5 m; 

- помоћни објекат: максимална висина објекта зависи од врсте објекта, а у складу са 

важећим прописима који одређену област регулишу. 
 

ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 

Диспозиција и максимални габарити објеката дефинисана су на графичком прилогу број „5“.  
 

При одређивању размака између главних и помоћних објеката морају се задовољити услови 

заштите (противпожарне, санитарне, еколошке и др.) и услови дати тачком „6“. овог Плана. 
 

е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 

У овој зони други објекти су помоћни објекти. Све помоћне - инфраструктурне објекте 

градити у складу са условима датим у тачки „6“. овог Плана.  
 

Комплекс оградити транспарентном оградом макс. висине h=2,2 m. Транспарентна 

ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m. 
 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
 

На улазу у комплекс путне базе предвидети капију за пролаз возила и особља. Капије 

на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина унутар комплекса, у зависности од 

захтева технолошког процеса, макс. висине ограде h=2,2 m, уз услов да се обезбеди 

проточност саобраћаја унутар комплекса. 
 

ж)  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 
 

У комплексу путне базе омогућити услове за истовремено кретање већег броја теретних 

возила. Објекти у које улазе возила нису проточни, тј. возила из њих излазе кретањем 

уназад.  
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Да би се омогућило кретање уз што мањи број конфликтних тачака, возила треба 

усмерити тако да се по ободу комплекса крећу у једном смеру. Кроз средишњи део 

комплекса, између складишног објекта - солане и објекта путне базе – управне зграде, 

омогућити кретање у оба смера. 
 

Колско – манипулативне површине у комплексу путне базе асфалтирати, извести у 

задатим габаритима и издићи од постојећег терена у складу са условима датим у 

графичком прилогу број „5“. На асфалтној подлози белим ивичним линијама назначити 

коловозну траку којом возила треба да се крећу, како се за кретање не би користила 

цела расположива површина (која може да се користи у друге сврхе). 
 

За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавног пута.  
 

з) Заштита суседних објеката 
 

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина. Одвођење атмосферских падавина са кровних површина и 

површинских вода са саобраћајних површина нивелацијом решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Атмосферске воде у зависности од 

порекла након адекватног третмана упустити у реципијент.  
 

и) Архитектонско обликовање и материјализација 
 

При пројектовању и изградњи објеката придржавати се прописа, стандарда и норми који 

конкретну област регулишу. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним 

материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са 

становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова, 

хидро, термо и противпожарне заштите. Објекти могу бити грађени од сваког чврстог 

материјала који је тренутно у употреби, на традиционалан или савременији начин. Фасаде 

објекта могу бити малтерисане или облагане материјалима у складу са захтевима 

инвеститора и технолошког процеса, и бојене по жељи инвеститора. За главне објекте 

обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције до макс. 35°. Кровну 

конструкцију изводити у складу са захтевима конкретне делатности. Кровни покривач 

одабрати у зависности од нагиба кровне конструкције. Архитектонским облицима, 

употребљеним материјалима и бојама тежити ка успостављању јединствене естетски 

визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
 

Ј) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 
 

Услови за уређење зелених и слободних површина у зони путне базе су дати у тачки „6.6“. 
 
 

5.5. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ КАНАЛА 
 

Задржава се постојећа ширина зоне канала Ј-134. Постојећи део парцеле канала у 

обухвату Плана се смањује, у складу са графичким приказима бр. „5“ и „6“ (део 

парцеле канала се припаја државном путу).  
 

У зони канала дати су услови за уређење и изградњу канала и услови за озелењавање 

уз канал. При реализацији планских решења мора се сачувати основна функција 

канала - прихватање и одвођење свих сувишних површинских вода на овом простору. 

Пре упуштања у реципијент – канал, све површинске воде са посматраног подручја 

морају се очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и 

масти. Да би се канал одржавао у оквиру својих хидрауличких параметара, мора се 

очувати каналски појас како би се обезбедио пролаз за грађевинску механизацију за 

одржавање канала у ширини од 5 m. Површина зоне канала је ~ 0,08 ha. Изградња 

планираних садржаја је на основу Плана. 
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5.6.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ  
СТАНИЦЕ ЗА 20/0,4 kV 

 

У североисточном делу посматраног подручја планирана је изградња објекта 

трансформаторске станице за 20/0,4 kV (ТС) за снабдевање електричном енергијом дела 

планираних садржаја на посматраном подручју.  

 

Површина зоне ТС је до 45 m2. Изградња објекта ТС реализоваће се на основу услова 

из овог Плана датим у подтачки „6.3.2. Услови за изградњу трансформаторских станица 

20/0,4 kV“. 

 

 

5.7.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ 
СТАНИЦЕ 

 

Зона мерно-регулационе станице (МРС) планирана је у североисточном делу 

посматраног подручја. Изградњом МРС ће се стећи услови за снабдевање гасом 

корисника планираних садржаја на посматраном подручју.  
 

Површина зоне мерно регулационе станице је 252 m2. Изградња планираних садржаја у 

овој зони је на основу овог Плана. 
 

Мерно-регулациона станица мора се оградити како би се спречио приступ неовлашћеним 

лицима. Ограда мерно-регулационе станице мора да обухвати зоне опасности, мора бити 

удаљена минимално 10 m од станице и мора бити минималне висине 2 m. 
 

 

6.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре  
 

Директан излазак на државни пут Iб реда број 12/М-7, близина саобраћајно значајних 

центара, Новог Сада и Зрењанина, на готово подједнакој удаљености, близина општинског 

центра Жабља, су елементи који овом простору дају изванредне просторно-саобраћајне 

предиспозиције за неометан развој са аспекта путног-друмског транспорта. 
 

На основу тога, саобраћајни положај путне и асфалтне базе (у перспективи планиране 

радне зоне) уз државни пут може се окарактерисати као врло повољан. Микролокација 

је одабрана након вишекритеријумског вредновања, где су основни фактори избора 

били саобраћајни положај (приближна средина путне деонице, директан излаз на пут), 

близина насеља Жабаљ (али и Новог Сада и Зрењанина) и комунална опремљеност. У 

будућности као таква, ова радна зона, у чијем саставу ће се налазити ови путни 

садржаји, има све битне претпоставке за привредни развој, да постане средиште 

токова свих врста роба не само за општину Жабаљ већ и за шире окружење.  
 

Путна и асфалтна база као неопходни садржаји уз саобраћајнице, без којих се не може 

замислити савремено, квалитетно и континуирано одвијање саобраћаја и одржавање 

путева, су неопходан и обавезан део функционисања саобраћајног система 

категорисане путне мреже. Осим одржавања (редовно, зимско, свакодневно), делокруг 

активности подразумева интервенције у ванредним околностима (саобраћајне незгоде, 

вршна оптерећења), вођење и надзор над одвијањем саобраћаја, као и одржавање 

саобраћајне сигнализације и опреме пута. 
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Ови садржаји нису само пунктови значајни за одржавање и санацију саобраћајница, већ су 

и део безбедносног система којим се у сваком моменту може реаговати у случајевима 

интервентних и акцидентних ситуација на путној мрежи (саобраћајне незгоде - СН, 

еколошки и други ексцеси на путевима).  

 

Путна база као основни садржај уз државну путну мрежу у свом саставу садржи 

следеће подсистеме: 

- управну зграду (контролни центар); 

- објекат за стационирање возила (гаража); 

- објекат за складиштење (солана, камени агрегат и друго); 

- саобраћајно-манипулативне површине. 

 

Са друге стране асфалтна база као компатибилни путни садржај има основну функцију 

производње асфалтних мешавина који се користе приликом изградње / реконструкције 

/ рехабилитације коловозних површина. Основни подсистеми су: 

- контролни центар (кабина); 

- енергетски блок (кабина); 

- производња и пуњење постројења каменим агрегатом; 

- сушење и загревање каменог агрегата; 

- отпрашивање, просејавање и умешавање; 

- складиштење и дозирање филера; 

- прихват, складиштење и испоруке битумена и везивних материјала; 

- дозатор адитива; 

- резервоари погонских горива (мазута и евро дизела); 

- саобраћајно-манипулативне површине са колском вагом. 

 

Основну везу комплекса путне и асфалтне базе са категорисаном путном мрежом чиниће 

приступна саобраћајница (ПС) са изласком на сервисну саобраћајницу (СС). Сервисна 

саобраћајница се својим југозападним делом претвара у новоформирани саобраћајни 

прикључак на државни пут (стационажа прикључка km 192+855, ДП број 12/М-7)2.  

 

Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се избегну директна 

сукобљавања саобраћајних струја на саобраћајницама са значајним постојећим, 

односно перспективним саобраћајним токовима (ДП Iб реда број 12/М-7), са 

сервисном саобраћајницом као основом интерног саобраћајног система, уз минималан 

број укрштања и одговарајућим бројем прикључења на државну путну мрежу. 

Узимајући у обзир специфичности ових путних садржаја (велики број транспортно-

манипулативних операција различитих типова теретних возила) саобраћајни приступ 

путне и асфалтне базе (и радне зоне) је планиран преко сервисне сабраћајнице. 

Саобраћајни прикључак је дефинисан преко двосмерне прикључне саобраћајнице, уз 

изградњу додатних саобраћајних трака на државном путу за искључење (успорење) и 

укључење (убрзање) и свим неопходним елементима који ће омогућити безбедно и 

неометано прикључивање, без утицаја на ниво услуге предметног пута. 

 

ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧЕЊА НА ДП БР. 12/М-7 
 

 ФАЗА I  
 

У оквиру прве фазе реализације саобраћајног прикључења на државни пут планирана 

је изградња новог саобраћајног прикључка на постојећи коловоз државног пута, са 

улазно/излазним саобраћајним тракама и осталим потребним елементима на 

стационажи km 192+855.   
 
 
 

                                                           
2  Стационажа је утврђена на основу новог референтног система државне путне мреже Републике Србије  
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 ФАЗА II 
 

У другој фази планира се изградња новог коловоза вишетрачног пута, редефиниција 

(прилагођавање) постојећег саобраћајног прикључка на државни пут, на истој 

стационажи km 192+855. Приликом редефиниције овог прикључка потребно је 

извршити саобраћајно-економску анализу утицаја прикључка на капацитет и ниво 

услуге предметног пута.  
 

У зависности од резултата анализе могућa су варијантна решења у зони прикључка на 

предметној стационажи. Једно од решења подразумева формирање саобраћајног чвора 

– раскрснице, док друго решењe подразумева укључење и постојећег саобраћајног 

чвора – раскрснице ДП број 12/М-7 и ДП број 114 /Р-122, које се налази на удаљености 

од ~ 820 m од саобраћајног прикључка путне и асфалтне базе. Оба решења неће имати 

утицај на саобраћајно решење унутар саме радне зоне.  
 

У оквиру јавних површина – коридора сервисне и приступне саобраћајнице, предвиђена је 

изградња саобраћајних површина са свим потребним елементима који ће омогућити 

безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење 

одговарајућег одводњавања. Планским решењем нису предвиђене површине за 

стационарни саобраћај у оквиру јавне површине ових коридора, већ ће се потребе за 

паркирањем решавати у оквиру парцела путне и асфалтне базе и планираних радних 

комплекса. 
 

С обзиром на обим и саобраћајно оптерећење у оквиру комплекса путне и асфалтне 

базе пешачке комуникације ће се обављати по слободним површинама (уз регулациону 

линију комплекса, осим у зони сервисне саобраћајнице) у оквиру регулационих ширина 

саобраћајница.  

 

У будућности (сви случајеви угрожавања безбедности одвијања саобраћаја) пешачке 

стазе је могуће посебно издвојити и на одговарајући начин опремити (застор, 

нивелациона сегрегација и друго) не само уз предметне путне садржаје већ и у 

комплетној обухваћеној радној зони. Одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и 

посебним режимима саобраћаја омогућиће се безбедно и неометано функционисање 

моторног и немоторног саобраћаја у оквиру коридора саобраћајница. 

 

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре  
 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре у површинама јавне 

намене je израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све 

саобраћајне капацитете уз придржавање одредби: 

- Закона о јавним путевима; 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима; 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 

6.1.2.1. Правила за изградњу/реконструкцију објеката у зони ДП број 12/М-7 
 

У коридору државног пута обезбедити програмско-планске и саобраћајне елементе за 

реализацију изградње (II фаза)/реконструкције (I фаза): 

- ширина проточне саобраћајне траке (ДП број 12)  3,5 m; 

- ширина траке за уливање     3,25 m; 

- ширина траке за изливање     3,25 m; 

- ширине банкине       1,5 m; 

- ширина коловоза аутобуског стајалишта   3,25 m. 
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Прикључење планираних садржаја на државни пут I реда број 12/М-7 извести на 

стационажи km 192+855, са следећим елементима: 

- двосмерни прикључак у ширини од минимално 7,0 m, са одговарајућим 

геометријским елементима (одговарајући радијуси прикључења на основу криве 

трагова меродавног возила R = 12,0 m и даљина прегледности од мин 120 m); 

- коловозна конструкција са истом носивошћу као и државни пут (осовинско 

оптерећење од 11,5 t по осовини); 

- изградња једносмерних додатних саобраћајних трака за успорење/убрзање         

искључење / укључење) поред коловоза државног пута;  

- режимска брзина улива / излива са / на додатне саобраћајне траке од 25 km/h; 

- саобраћајно оптерећење на саобраћајним прикључцима > 150 возила/сат. 
 

Реализацију саобраћајног прикључења потребно је у складу са реализацијом друге 

коловозне траке државног пута предвидети у 2 фазе, где је I фаза прикључење на 

постојећу коловозну траку државног пута број 12, а II фаза предвиђа редефиницију 

постојећег прикључења на истој стационажи, уз изградњу нове коловозне траке, нових 

прикључних саобраћајних трака, као и одговарајућег саобраћајног чвора - раскрснице.  
 

У оквиру обе фазе реализације прикључака и самог државног пута основни елементи 

за саобраћајно пројектовање су следећи: 

- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од 80 km/h; 

- саобраћајно оптерећење на државном путу > 500 возила/сат; 

- подизање ограда и дрвеће поред пута је у функцији омогућавања прегледности и 

без утицаја на безбедност саобраћаја; 

- заштитна ширина за постављање стубова јавне расвете је 1,8 m (за рачунску брзину 

од 80 km/h) од ивице коловоза државног пута; 

- одводњавање са коловозних површина извести у складу са условима надлежне 

водопривредне организације и према условима из тачке „6.2.2“ овог Плана. 
 

Услови укрштања инсталација са државним путем 

- Укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом 

механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног 

материјала у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно спољних ивица реконструисаног коловоза) 

увећаној за по 3,0 m са сваке стране. 

- Минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  

заштитне цеви, износи 1,35 m. 

- Минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  

или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m.  
    

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем 

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке 

попречног профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за 

одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 

ремети режим одводњавања коловоза.  

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.  
 

6.1.2.2. Правила за изградњу објеката у зони сервисне саобраћајнице 
 

У коридору сервисне саобраћајнице обезбедити просторно-урбанистичке и саобраћајне 

елементе за изградњу: 

- рачунска брзина Vrač ≤ 60 km/h; 

- минималне ширине саобраћајних трака од 3,0 m; 

- издигнуте ивичњаке или ивичне трака ширине 0,25 m; 
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- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (ТТВ, тешко 

теретно возило – аутовоз R = 12,0 m); 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 

11,5 t по осовини; 

- комбиноване стазе за немоторна кретања минималне ширине 3,2 (1,2+2,0) m, уз 

регулацију путне и асфалтне базе и будућих радних садржаја, 

- одводњавање са коловозних површина извести у складу са условима надлежне 

водопривредне организације и према условима из тачке „6.2.2.“ овог Плана. 
 

6.1.2.3. Правила за изградњу објеката у зони приступне саобраћајнице 
 

У коридору приступнe саобраћајнице (због посебних, специфичних саобраћајно-

техничких захтева основних садржаја у оквиру путне и асфалтне базе) обезбедити 

просторно - урбанистичке и саобраћајне елементе за изградњу: 

- рачунска брзина Vrač ≤ 80 km/h; 

- минималне ширине саобраћајних трака од 3,25 m; 

- издигнуте ивичњаке или ивичне трака ширине 0,35 m; 

- банкине ширине од 1,5 m; 

- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (ТТВ, тешко 

теретно возило – аутовоз R = 12,0 m); 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 

11,5 t по осовини. 
 

6.1.2.4. Правила за изградњу објеката у зони путне и асфалтне базе 
 

У комплексу путне и асфалтне базе обезбедити просторно-урбанистичке и саобраћајно-

техничке елементе за изградњу: 

- саобраћајно-манипулативних површина за неометано обављање основне функције 

базе (редовно и интервентно одржавање пута и саобраћаја на њему) одговарајућих 

ширина (мин 7,5 m); 

- коловозне конструкције саобраћајница и манипулативних површина, димензионисане за 

осовинско оптерећење од најмање 11,5 t по осовини; 

- полупречника лепеза (Rmin=12 m) у зони прикључења на приступну саобраћајницу 

утврђеним на основу криве трагова меродавног возила које ће користити предметни 

саобраћајни прикључак (ТТВ, тешко теретно возило - аутовоз). 
 

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 

Грађевинским парцелама обезбедити колски (колско-пешачки) прилаз, односно 

прикључак на јавну саобраћајницу, минималне ширине у зависности од зоне основне 

намене (дато у поглављима Правила уређења, тачка „5. Урбанистички и други услови 

за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене“, Правила грађења, тачка „3. 
Правила грађења у зони асфалтне базе“ и тачка „4. Правила грађења у зони 

производно-складишних комплекса“), уз сагласност управљача пута.  
 

 

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Водни објекти за уређење водотока, објекти за заштиту од поплава, ерозије и 

бујица 
 

У границама Плана налази се деоница мелиорационог канала Ј-134 из слива „Јегричка“, 

који представља јужну границу обухвата Плана. Пројектоване карактеристике канала  

Ј-134 на стационажи km 4+380,00 су: 

Кота дна канала…………………..76.41 mАНВ 
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Кота воденог огледала………..77.01 mАНВ 

Ширина дна………………………… 1,00 m 

Нагиб косина ………………………. 1:1.50 
 

На подручју обухваћеном Планом потребно је дефинисати регулационе радове 

(утврђивање регулационе линије водног земљишта) на уређењу канала и извршити 

регулацију обала и корита канала на начин да се не угрози нормално функционисање 

каналске мреже, водећи рачуна о пропусној моћи корита на посматраној деоници. За 

потребе ових радова, неопходно је предвидети израду техничке документације на 

нивоу Главног пројекта, у оквиру које би било дефинисано тачно техничко решење са 

свим неопходним објектима и радовима. Све радове на водним објектима извести у 

складу са прибављеним водним условима које изда надлежни орган. 
 

Водни објекти за коришћење вода 

 

Целокупни простор нове радне зоне ће се водом снабдевати прикључењем на насељски 

водоводни систем Жабља. Обзиром да, према добијеним условима надлежног 

комуналног предузећа, у овом тренутку не постоје техничке могућности за повезивање 

планиране радне зоне на насељски водоводни систем, прикључење ће се извести када 

се стекну одговарајући услови (довољан капацитет изворишта из којег ће се 

обезбедити недостајуће количине воде). До тада, снабдевање водом планираних 

садржаја унутар планиране зоне вршити из индивидуалних извора снабдевања, 

бушењем бунара унутар појединачних комплекса, а за које је потребно исходовати 

посебно мишљење у поступку прибављања водних услова.  
 

Водоводном мрежом обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и системе 

за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). 

Прикључење свих планираних објеката на насељски водоводни систем извешће се 

према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. 
 

За коришћење воде у технолошком поступку производње (техничка вода) у планираним 

радним и радно-пословним зонама обезбедити воду из сопствених изворишта – бунара који 

ће захватати мање квалитетну издан, а воду за санитарно-хигијенске потребе, као и за 

потребе прехрамбене индустрије која захтева висок квалитет воде у својим технолошким 

процесима, бушењем бунара на појединачним парцелама корисника, односно прикључењем 

на јавни водовод, када се за то стекну услови. 
 

Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и 

заштиту вода 

 

Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде преко 

постројења за пречишћавање отпадних вода до коначног реципијента. Мрежа је 

планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју, а траса 

канализационих водова се планира дуж приступних (сервисних) саобраћајница 

користећи расположиве просторе и падове терена. 
 

Санитарном канализацијом биће прикупљене отпадне воде настале услед употребе 

запослених (WC, туш кабине, кухиња) и усмерене ка насељској канализационој мрежи. 

Док се не стекну услови за прикључење на насељски канализациони систем, отпадне воде 

усмерити ка водонепропусној септичкој јами одговарајућег капацитета, коју празнити 

аутоцистерном, ангажовањем надлежног комуналног предузећа. Када се створе услови 

(када насељска мрежа буде изграђена у овом делу насеља), објекат септичке јаме 

прикључити на канализациони систем према условима надлежног комуналног предузећа. 
 

Кишном канализацијом омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, 

кровова и осталих површина до реципијента. Атмосферске воде у зависности од 

порекла упустити у реципијент након адекватног третмана.  
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Зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на 

одговарајућем уређају. У каналску мрежу може се упуштати искључиво атмосферска 

канализација са предталожењем. 

 

Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина и 

индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију 

конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, 

рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се делом изграђена канализација 

рационално уклапа у будуће решење. Крајњи реципијент за прихват свих сувишних 

вода са овог простора је канал Ј-134. Пре упуштања прикупљених вода из путног 

канала у канал Ј-134, неопходно је те воде пречистити на сепаратару-таложнику за 

издвајање минералних и других уља и брзоталоживих честица одговарајућег 

капацитета. 

 

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

Изградњу водоводне мреже и објеката вршити према следећим правилима: 

- јавну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу; 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу; 

- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm; 

- на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на 

прописним растојањима; 

- динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне 

не би накнадно раскопавале; 

- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга прибавити сагласности 

надлежне институције; 

- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих инсталација 

инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- објекте црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоаре градити у 

складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене; 

- израдити главне пројекте за изградњу јавне водоводне мреже и на основу њих 

вршити изградњу, реконструкцију и доградњу дистрибутивне водоводне мреже; 

- израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за водоснабдевање и 

кондиционирање воде на постојећем водозахвату и на основу њих вршити изградњу, 

реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе водоснабдевања; 

- сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се 

извести у складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа. 

 

Изградњу канализационе мреже и објеката вршити према следећим правилима: 

- канализациону мрежу планирати и градити као сепаратну, тако да се посебно 

прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 

- уличну канализациону мрежу поставити у слободном профилу постојећих и 

планираних коридора саобраћајница; 

- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 m слоја земље изнад 

темена цеви; 

- динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се 

исте не би накнадно раскопавале; 

- за пролазак канализационе мреже испод путева вишег ранга прибавити сагласности 

надлежне институције; 

- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљењу од осталих 

инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима; 

- минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од Ø200 mm; 

- минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према 

важећим прописима и стандардима; 
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- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој 

површини са прилазом за сервисно возило; 

- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања 

на ППОВ, тако да се не ремети рад постројења, а у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање, 

Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

- пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који пропише надлежно 

водопривредно предузеће;  

- У отворени канал забрањено је испуштање било каквих вода, осим условно чистих 

атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији вода 

(„Службени гласник СРС“, број 5/68) припадају II класи вода и које по Уредби о 

граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник РС“, број 67/11) задовољавају прописане вредности; 

- До изградње канализационог система, евакуацију отпадних вода вршити путем 

водонепропусних објеката, који ће се периодично, у складу са потребама, празнити, 

а садржај одвозити на депонију. 

 

Изградњу атмосферске канализације и објеката вршити према следећим правилима: 

- канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз саобраћајнице, а 

делимично као отворену, у зависности од техничко-економске анализе; 

- минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од Ø300 mm; 

- атмосферске воде, као и воде из планираног путног канала у коридору планиране 

сервисне саобраћајнице, пре упуштања у реципијент очистити од механичких 

нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- одвођење атмосферских вода из планираних радних комплекса вршити искључиво 

преко сепаратора уља и масти; 

- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима; 

- уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим 

деоницама канала на прописним растојањима. 

 

Канал: Ради заштите система за одводњавање на посматраном подручју потребно је 

сачувати интегритет каналске мреже. Неопходно је обезбедити радно-инспекциону 

стазу за одржавање канала у зони од 5 m од ивице канала, где се не дозвољaвa 

изградња објеката, постављање ограда, садња трајних засада и сл. У канал се могу 

упуштати само чисте воде и евентуално технолошке које морају бити пречишћене, без 

таложивих или муљевитих материја (пливајући предмети, амбалажа, делови хране, 

тешки метали, разна уља и течности за моторе и сл.), ради обезбеђења и одржавања II 

класе квалитета воде у каналу, односно крајњем реципијенту. Атмосферске и условно 

чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II класи квалитета 

воде, могу се без пречишћавања упуштати у канал. Изливи атмосферских вода у канал 

изводити на одређен начин како би се спречило деградирање и нарушавање 

стабилности косина канала.  
 

Дефинисати регулационе радове (утврђивање нове регулационе линије и сл.) на 

уређењу канала. За потребе ових радова, неопходно је предвидети израду техничке 

документације на нивоу Идејног и Главног пројекта, у оквиру које би било дефинисано 

тачно техничко решење са свим неопходним објектима и радовима. 

 

У зони канала, у појасу ширине мин. 5,0 m (10 метара у ванграђевинском подручју) од 

ивице обале канала, не могу се градити никакви објекти, садити дрвеће и вршити друге 

радње којима се ремети функција или угрожава стабилност канала или омета редовно 

одржавање истог. Подземни објекти морају бити укопани мин. 1,0 m испод површине 

терена, а овај појас мора бити стално проходан за механизацију која одржава корито. 
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6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног 

комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко 

водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе 

линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети 

изградњу противпожарне хидрантске мреже. 
 

Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 

надлежног комуналног предузећа. До изградње насељске канализационе мреже 

дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама на мин. 3,0 m од свих 

објеката и границе парцеле. 
 

Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања 

упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне 

воде настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски 

канализациони систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар 

самог комплекса. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 

пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. Крајњи реципијент за 

прихват пречишћених отпадних вода је канал Ј-134. 
 
 

6.3. ЕЛЕКТРОEНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре  

 

За потребе напајања електричном енергијом потрошача у комплексу асфалтне и путне базе 

изградити трансформаторску станицу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 1000 kVA. 

Процењена максимална једновремена снага износи око 630 kVA.  
 

Остали потрошачи у оквиру радне зоне снабдеваће се електричном енергијом из 

дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 630 kVA. 
За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW прикључење 

ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице.  
 

За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће 

се вршити са трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле. 
 

Уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више локацијски 

блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца 

електричне енергије обезбедити изградњом дистрибутивне трансформаторске станице 

на јавној површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити од броја 

купаца и захтеване максималне једновремене снаге. 

 

Трансформаторска станица у комплексу асфалтне базе ће бити „индустријска“ (за 

једног купца електричне енергије), типа монтажно – бетонска (МБТС), зидана (ЗТС) 

или узидана (УЗТС). 
 

Трансформаторске станице прикључити 20 kV каблом, по условима надлежног оператора 

дистрибутивног система, на постојећу трансформаторску станицу ТС 20/0,4 kV „Хајдук 

Вељкова“ у Жабљу, на углу Улице Николе Тесле и Улице Хајдук Вељкове, односно на 

најближу 20 kV мрежу. 20 kV кабл изградити дуж Улице Николе Тесле и државног пута 

Iб реда број 12/М-7 Нови Сад – Жабаљ. 

 

У ТС 20/0,4 kV „Хајдук Вељкова“ потребно је извршити замену постојећег 20 kV расклопног 

постројења конфигурације 3 доводно-одводне ћелије и једна трансформаторска ћелија, 

20 kV расклопним постројењем конфигурације 4 доводно-одводне ћелије и једна 

трансформаторска ћелија. 
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Прикључење потрошача на нисконапонску мрежу вршити кабловима. Резервно 

напајање електричном енергијом обезбедити из ДЕА (дизел–електричног агрегата) 

контејнерског типа. 

 

Електроенергетску мрежу за потребе јавног осветљења каблирати, а светиљке 

поставити на стубове поред саобраћајница и у оквиру комплекса. 

 

Уважавајући принципе енергетске ефикасности за осветљење користити савремене 

светиљке, засноване на новим технологијама развоја. 

 

У наредном периоду део електричне енергије произведен из конвенционалних извора 

супституисати енергијом из неконвенционалних извора - извора обновљиве енергије. 

 

У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске 

ефикасности применити мере енергетске ефикасности, како у производним објектима, 

дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у секторима 

потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга. 

 

У близини обухвата предметног Плана (процењена удаљеност од око 200 m), налази се 

далековод 220 kV број 275 ТС Нови Сад 3 - ТС Зрењанин 2. У случају да се у оквиру 

планског простора изводи цевовод металним цевима била би неопходна израда 

Елабората утицаја далековода на планиране објекте од електропроводног материјала. 

Утицај далековода на цевоводе од проводног материјала потребно је анализирати на 

удаљености до 1000 m од осе далековода.    

 

6.3.2. Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV 

 

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос у комплексу градити као 

монтажно-бетонску, зидану или узидану у склопу објекта, у складу са важећим 

законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног 

система електричне енергије. 

- Минимална удаљеност трансформаторске станице, која се гради као слободностојећи  

објекат од осталих објеката мора бити 3,0 m. 

- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном 

коридору или на јавној површини градити као монтажно-бетонске. 

- Минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката је 3,0 m. 

- Mонтажно-бетонске трансформаторске станице градити као слободностојећи објекат, а 

могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и 

могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два 

трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 

нисконапонских извода). 

- За изградњу оваквих објеката обезбедити слободан простор правоугаоног облика 

минималних димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1 m х 6,3 m за 

изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским 

приступом. 

- Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном за напонски ниво од 1 kV до 

35 kV, износи 10 m. 

- У заштитном појасу не могу се градити објекти, изводити други радови, нити садити 

дрвеће и друго растиње, супротно закону, техничким и другим прописима, без 

претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник 

енергетског објекта. 

 

6.3.3. Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже  

 

- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV 

(„Службени лист СФРЈ“, брoj 65/88 и „Службени лист СРЈ“, брoj 18/92). 
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- Дистрибутивну мрежу система електричне енергије градити подземно у саобраћајним 

коридорима, мин. 0,5 m од локалне саобраћајнице. 

- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, 

морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - 

ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање. 

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране. 

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са 

државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,0-1,2 m. 

- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација 

на мин. 10,0 m. 

- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m. 

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских 

комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за 

каблове напона преко 10 kV. 

- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90. 

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих, сем при укрштању, при чему је минимално вертикално растојање 0,5 m. 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0,5 m. 

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације. 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

- Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала 

износи 1 m за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV. 

 

6.3.4. Услови за изградњу jавног осветљењa 
 
- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и 

пешачких стаза. 

- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима 

енергетске ефикасности. 

 

6.3.5. Услови за изградњу енергетских производних објеката 

 

- Енергетски производни објекти (који користе биомасу, биогас, геотермалну, соларну 

енергију и др.) капацитета мањих од 10 MVA, који ће се прикључити на јавну 

електроенергетску мрежу према условима надлежног оператора дистрибутивног 

система електричне енергије, или користити за сопствене потребе, могу се градити у 

радним комплексима. 

- Поред енергетских производних објеката могу се градити и садржаји у функцији 

енергетског производног објекта: објекат који производи енергију (топлотну, 

електричну), соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење, 

пословни објекат, средњенапонски подземни водови. 

- Комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта. 

- Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача. 

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији 

производног енергетског објекта каблирати.  



План детаљне регулације асфалтне и путне базе 
на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

33 
 

- Највећи дозвољени индекс заузетости, односно изграђености парцеле за енергетске 

производне објекте и садржаје, дефинисан је Планом у општим условима грађења за 

радну зону. 

 

6.3.6. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру  
 
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем изградити 

прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).  

- ОММ поставити на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према 

улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице.  

- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW 

прикључење вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице.   

- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење 

вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле. 

- Уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више локацијски 

блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих 

купаца електричне енергије обезбедити изградњом дистрибутивних 

трансформаторских станица на јавној површини. Потребан број трансформаторских 

станица ће зависити од броја купаца и захтеване максималне једновремене снаге. 
 
 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

6.4.1. Услови за уређење гасоводне инфраструктуре  

 

Планом је предвиђена изградња мерно-регулационе станице (МРС) за природни гас. 

Изградњом МРС и по испуњењу услова за прикључак планираних радних садржаја на 

гасну мрежу, овај енергент може заменити мазут и компримовани природни гас (ЦНГ).  

 

За снабдевање планиране МРС планирана је изградња прикључног гасовода притиска до 16 

bar, од постојеће ГМРС „Жабаљ“ до планиране МРС за радну зону, а према условима и 

сагласности надлежног дистрибутера за гас. Од планиране МРС изградњом дистрибутивне 

гасне мреже ниског притиска у коридорима саобраћајница и изградњом гасних прикључака, 

извешће се снабдевање природним гасом свих потрошача у радној зони. 

 

Грејање просторија објекта путне базе предвиђено је као топловодно, радијаторско са 

принудном циркулацијом воде. Као грејна тела предвиђени су Ал-у чланкасти 

радијатори. Снабдевање објекта топлотном енергијом је путем гасног котла. Као 

енергент предвиђен је течни нафтни гас – ТНГ, а када се створе услови и комплекс 

прикључи на гасоводну мрежу, као енергент користиће се и природни гас. Резервоар 

ТНГ-а је предвиђен у непосредној близини објекта. 

 

У току лета потребно је обезбедити хлађење дела просторија објекта путне базе у 

којима стално бораве људи. Температуре хлађених просторија одредити према важећим 

препорукама у односу на намену.  

 

У процесу производње комплекса асфалтне базе планирано је да се користи топлотна 

енергија у такозваном топлом поступку за производњу асфалтне мешавине, у секцији 

за сушење и загревање каменог агрегата производног постројења. 

 

У технолошком процесу производње као енергенти планирано је да се користе: мазут, 

евро дизел и компримовани природни гас (ЦНГ).  

 

За загревање ротационе сушаре планирано је да се користи мазут, природни гас или 

ЦНГ. Евро дизел би се користио за загревање термалног уља које греје резервоаре са 

битуменом. 
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Складиштење мазута и евро дизела планирано је у надземним резервоарима. Истовар и 

складиштење мазута и евро дизела вршиће се из аутоцистерне. При доласку, 

аутоцистерна се паркира на манипулативну површину одакле се могу напунити 

резервоари. При томе се врши повезивање прикључног црева аутоцистерне на 

прикључак за пуњење на надземном резервоару. Истакање горива у надземни 

резервоар је пумпом. 

 

Прикључење цистерне са компримованим природним гасом (ЦНГ): При доласку, 

аутоцистерна се паркира на манипулативну површину одакле се може спојити на гасну 

инсталацију. При томе се врши повезивање прикључног црева аутоцистерне на 

прикључак за природни гас. 

 

6.4.2. Услови за изградњу гасоводне инфраструктуре  

 

При изградњи гасоводне инфраструктуре придржавати се важећих подзаконских аката. 

 

За уређење и изградњу гасоводне инфраструктуре испоштовати услове који су дати у 

Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15), Правилнику о 

изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању 

запаљивих течности („Службени лист СРЈ“, број 20/71 и 23/71), а при пројектовању и 

изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким нормативима за 

пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, 

број 10/90). 

 

За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати услове који су дати у Правилнику о 

условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 

до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15). 

 

Гасовод градити у инфраструктурним коридорима у регулационом појасу саобраћајница. 

 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања 
подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи 
(од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

MOP≤4 bar (m) 
4<MOP≤10 bar 

(m) 
10<MOP≤16 bar 

(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1 m уз примену 

додатних мера заштите при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних 
гасовода 10<MOP≤16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar до: 

Минимално дозвољено растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,60 

водовода и канализације 0,20 0,40 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електричних каблова 0,30 0,60 

телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 

- 6,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих - 5,00 
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Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних 
гасовода 10<MOP≤16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar до: 

Минимално дозвољено растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

гасова укупног капацитета највише 10 m3 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3 

- 10,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и 
ПЕ гасовода MOP≤4 bar до: 
 

Минимално дозвољено растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

другог гасовода 0,20 0,40 

водовода и канализације 0,20 0,40 

вреловода и топловода 0,30 0,50 

проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

нисконапонских и високонапонских електричних каблова 0,30 0,60 

телекомуникационих каблова 0,30 0,50 

водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 

резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 

- 6,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3 

- 10,00 

извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

шахтова и канала 0,20 0,30 

високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 

дужине до 2 m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 

интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 

вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 

запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 
 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су: 

 
 Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1<U≤20 kV 2 2 

20<U≤35 kV 5 10 
 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 

не сме се угрозити стабилност стуба. 
 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 
 

Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских 

постројења. 
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Изузетно, надземно полагање челичних гасовода може се дозволити и ван круга 

индустријских постројења, и то на мостовима, на прелазима преко канала. 

 

Надземно полагање гасовода пре улаза у МРС која је ван круга индустријских 

постројења дозвољено је само у огради МРС. 
 

Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није 

дозвољено. 
 

Минимална хоризонтална дозвољена растојања надземних гасовода до надземних 

електро водова и телекомуникационих водова су: 

 
Инсталација Минимална растојања (m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1<U≤110 kV Висина стуба + 3 m 

Телекомуникациони водови 2,5 

* али не мање од 10 m. Ово растојање се може смањити на 2,5 m за водове са самоносећим  
   кабловским снопом. 

 

Минимална хоризонтална дозвољена растојања уграђене надземне арматуре у гасоводу 

до надземних електро водова и телекомуникационих водова су: 

 
Инсталација Минимална растојања (m) 

Надземни електро водови 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1<U≤110 kV Висина стуба + 3 m** 

Телекомуникациони водови 2,5 

* али не мање од 10m 
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове са механички и 

електрично појачаном изолацијом. 
 

Минималне висине постављања надземних гасовода од коте терена су: 

 

 
Минимална висина (m) 

На местима пролаза људи                2,2 

На местима где нема транспорта и пролаза људи                0,5 
 

Вертикална светла растојања између надземних гасовода и других цевовода су: 

1) при називном пречнику гасовода до DN300 - не мање од пречника гасовода, али 

минимално 150 mm; 

2) при називном пречнику гасовода DN300 и већем - минимално 300 mm. 
 

Укрштање надземног гасовода са надземним електричним водовима је дозвољено само 

ако су ови изведени као самоносећи кабловски снопови. 
 

Вертикална растојања при укрштању гасовода и надземних електричних водова код којих је 

изолација вода механички и електрично појачана при њиховом највећем угибу су: 

 
Називни напон (kV) Минимална удаљеност (m) 

45 kV ≥ U 2,5 

45<U≤110 kV 8 

110<U≤220 kV 8,75 

400 kV < U 10 
 

При укрштању надземних гасовода са надземним електричним водовима, електрични 

водови морају да прелазе изнад гасовода, при чему се изнад гасовода поставља 

заштитна мрежа, а гасовод се мора уземљити. 
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Минимална хоризонтална растојања спољне ивице надземних гасовода од других 

објеката или објеката паралелних са гасоводом су: 
Зграде и објекти у индустријском комплексу Растојање (m) 

Од гасовода до извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

         10 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности и запаљивих гасова 

         15 

Од гасовода до осталих индустријских објеката који су разврстани у прву и другу 
категорију угрожености од пожара у складу са посебним прописом 

         10 

Путеви у оквиру фабрике или предузећа           1 

Темељ стуба гасовода до подземних инсталација           1 

Ограда откривеног електроенергетског разводног постројења и трансформаторске станице           10 

Трафостаница у објекту           5 

Стубна трафостаница          10 

Место испуштања растопљеног метала и извора отвореног пламена          10 

 

Локација МРС, МС и РС 
 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи су: 

 
MOP на улазу 

Капацитет m3/h MOP≤4 bar 4<MOP≤10 bar 10<MOP≤16 bar 

до 160 
Уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона 
опасности) 

3 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

5 m или уз објекат (на зид 
или према зиду без отвора) 

од 161 од 1500 
3 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

5 m или уз објекат  
(на зид или према зиду 

без отвора) 
8 m 

од 1501 до 6000 5 m 8 m 10 m 

од 6001 до 25000 8 m 10 m 12 m 

преко 25000 10 m 12 m 15 m 

подземне станице 1 m 2 m 3 m 

 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 
 

МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда 

мерно-регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне 

висине 2 m. МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду. Уколико је мерно-

регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда мора бити 

удаљена минимално 10 m од станице. Ако се МРС налази у ограђеном простору 

индустријског објекта може бити и без сопствене ограде, али видно обележена таблама 

упозорења и заштићена од удара возила. 
 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 
MOP на улазу 

Објекат MOP≤4 bar 4<MOP≤10 bar 10<MOP≤16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Локални пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају 

10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности и 
запаљивих гасова 

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 

0<MOP≤16 bar 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1<U≤110 kV Висина стуба + 3 m** 

110<U≤220 kV Висина стуба + 3,75 m** 

400 kV < U Висина стуба + 5 m** 

* али не мање од 10 m  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода 

механички и електрично појачана 
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Минималнo хоризонталнo растојањe МРС, МС и РС од јавних путева мери се од ивице 

коловоза. 

 

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се 

мери од зида објекта. 

 

За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, 

растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 

 

На укрштању гасовода са путевима, каналима, називног напона преко 35 kV, угао осе 

гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 

 

На укрштању гасовода са саобраћајницама, државним путевима I и II реда, као и 

водотоковима са водним огледалом ширим од 5 m, угао осе гасовода према тим 

објектима по правилу мора да износи 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 

минимално 60°.  

 

За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 

60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над 

тим објектима. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 

 

Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима је: 

 
Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

до дна одводних канала путева  100 

до дна регулисаних корита водених токова 100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 

 

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 

разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али 

тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 

 

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 

1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 

2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране; 

3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 

4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране. 

 

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 

досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 

дубље од 0,5 m. 

 

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу 

захтевима овог правилника и условима управљача јавног пута. 

 

Ако се гасовод поставља испод путева прокопавањем, он се поставља и полаже без 

заштитне цеви, са двоструком антикорозивном изолацијом која се изводи у дужини од 

најмање 10 m са обе стране земљишног појаса. 
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У рову испод путева, гасовод без заштитне цеви мора бити положен у постељицу од 

ситног песка у слоју од 15 cm око цеви, збијеног водом или неком другом 

одговарајућом методом. Дебљина зида цеви испод путева мора бити прорачуната тако 

да се узму у обзир утицаји свих спољних сила на гасовод. 

 

Ако се гасовод поставља испод путева бушењем, по правилу се поставља у заштитну 

цев одговарајуће чврстоће. 
 

Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење 

радне цеви. 
 

За гасоводе пречника већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm 

већи од спољашњег пречника гасовода. 
 

Уколико се радна цев поставља бушењем без заштитне цеви мора се изабрати 

технологија која обезбеђује да не дође до оштећења изолације гасовода. 
 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени 

минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван 

насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње 

коловозне траке. 
 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница 

морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 
 

Гасовод се у заштитну цев мора поставити тако да се не оштети његова антикорозивна 

изолација и мора бити постављен на изоловане одстојнике. Одстојници морају бити 

израђени од материјала који обезбеђује функционалност одстојника током експлоатације 

гасовода. Крајеви заштитне цеви морају бити заптивени. Ради контролисања евентуалног 

пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви 

мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm. 
 

Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног 

профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5 m. 
 

Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке 

саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност 

регулационе линије од ивице крајње коловозне траке саобраћајница мања од 3 m 

одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m. 
 

Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и 

заштићен од атмосферских утицаја. 

 

Гасне котларнице 
 

При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о техничким 

нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90): 

- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе 

решетке у спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, која се уграђује на 

наспрамном зиду котларнице (при врху зида); 

- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не постоји 

опасност од прескока пламена; 

- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне 

електро инсталације у котларници; 

- Изградити АБ постоље за котао. 
 
 



План детаљне регулације асфалтне и путне базе 
на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

40 
 

6.4.3. Услови за прикључење на гасоводну инфраструктуру  

 

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласности 

надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа 

(„Службени гласник РС“, број 86/15). 

 

6.4.4. Услови за изградњу топловода 

 

Дубина полагања топловода у планираним комплексима је од 0,6 m до 1,0 m. Локација 

ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и ивичњака саобраћајнице, 

тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији где нема зеленог појаса 

топловод се води испод тротоара, бетонираних платоа и површина или испод уличних 

канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. 

Изузетно, топловод се полаже дуж трупа саобраћајнице, уз посебне мере заштите од 

механичких и других оштећења. 
 

При паралелном вођењу дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално 

светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. 

При укрштању дистрибутивног топловода са подземним водовима, минимално светло 

растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.  

 

Укрштање топловода са саобраћајницама врши се уз његово полагање у заштитну цев 

или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно. 

  

Минимална дубина укрштања топловода са путевима и улицама је 1,0 m. 

 

Удаљеност топловода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 

мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 

 

6.4.5. Услови за експлоатацију минералних сировина 

 

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термо-минералних 

вода), посматрани простор спада у одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА (Решења 

Покрајинског секретеријата за рударство и минералне сировине истражни простор 

број 5074).  

 

У подручју обухвата Плана, а према препоруци Покрајинског секретаријата за 

енергетику и минералне сировине, дозвољене су активности везане за истраживање, 

експлоатацију и искоришћавање подземних вода и хидрогеотермалних вода. 

 

 

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 

 

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 

комуникациону мрежу до приступног мултиплексера дигиталних претплатничких линија, 

за примену и коришћење широкопојасних сервиса. 
 

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области телекомуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним 

објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за 

смештај телекомуникационе опреме унутар парцела корисника. 

 

Приступну ЕК мрежу у потпуности каблирати, а каблове полагати у коридорима 

саобраћајница. 
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6.5.2. Услови за изградњу подземне ЕК инфраструктуре 

 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др). 

- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница. 

- Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за 

накнадно провлачење електронских комуникационих каблова.  

- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m при постављању каблова у 

ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров 

у коловозу, тротоару и сл. 

- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, 

морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - 

ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање. 

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране. 

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са 

државним путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви. 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 

заштитне цеви износи 1,0-1,2 m. 

- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на 

мин. 10,0 m. 

- Ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте. 

- При паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 

каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 

преко 10 kV.  

- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора 

бити 0,5 m, а угао укрштања око 90. 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m. 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m 

при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

канализацијом. 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 

вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m. 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у 

зависности од притиска гасовода. 

- У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 

електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 

заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 

гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и 

постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа 

изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, 

осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе 

функционисање електронских комуникација (ЕК објеката). 
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6.5.3. Услови за изградњу објеката за постављање електронске 

комуникационе опреме и уређаја (IPAN) 

 

IPAN уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и осталих 

јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних 

површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну 

инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу 

IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и 

прикључењем на јавну инфраструктуру. 

 

6.5.4. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем 

ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК 

опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини. 
 

 

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

Зелене површине јавне намене ће обухватити зелене површине у оквиру коридора: 

државног пута, сабирне саобраћајнице, приступне саобраћајнице, канала, као и зелене 

површине у комплексу путне базе.  
 

У коридору сабирне и приступне саобраћајнице формирати линијско зеленило, у складу са 

просторним могућностима, користећи лишћарске саднице (Tilia sp., Acer sp. и др.), осим у 

делу коридора сабирне саобраћајнице уз МРС, где треба формирати само травни покривач. 
 

У коридору канала формирати и одржавати травни покривач, без подизања високог 

зеленила, ради несметаног пролаза механизације за његово одржавање.  
 

У комплексу путне и асфалтне базе зелене површине формирати на слободним 

површинама, а према условима из графичког прилога (у комплексу путне базе 

заступљеност зелених површина је 45,42 %, а у комплексу асфалтне базе је 39,61 %). 

Према просторним условима дефинисаним у графичком делу Плана ободом комплекса 

формирати зелени појас који ће имати санитарно-хигијенску функцију, а око објеката у 

комплексу, формирати групе садница већих декоративних својстава (лишћари: Tilia sp., 

Acer sp., Betula sp., Prunus sp.; четинари: Picea sp., Abies sp., Thuja sp. и шибље: 

Forsitia sp., Spirea sp., Juniperus sp. и др.).  
 

Уз паркинг простор формирати линијско зеленило од високих лишћара, или после 

сваког трећег паркинг места предвидети једну садницу. 
 

Све зелене површине затравити. 

 

6.6.1. Услови за озелењавање површина  
 

Обавезна је израда главних пројеката озелењавања уз државни пут, сервисну и 

приступну саобраћајницу, комплекс путне и асфалтне базе, који ће детерминисати 

прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, 

технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 
 

Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност 

од одређених инсталација. 
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Табела 6.  Минимално прописана растојања дрвећа и шибља у односу на укопане 
инсталације 

 

 Дрвеће Шибље 

   Водовода 1,5 m  

   Канализације 1,5 m  

   Електрокаблова   до  2,5 m 0,5 m 

   ТТ и КДС мреже  2,0 m  

   Гасовода 1,5 m  

 

- Дрвеће садити на удаљености од 2,0 m од банкине коловоза сервисне и приступне 

саобраћајнице, на основу Правилника о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 

(„Службени гласник РС“, број 50/11). 

- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости. 

 

 

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

На простору обухвата Плана нису евидентирана заштићена подручја.  

 

Ради очувања биолошке разноврсности у обухвату Плана је потребно спроводити мере 

које подразумевају заснивање и одржавање зелених површина у функцији заштите 

биодиверзитета урбаних и аграрних површина. Избегавати садњу инвазивних врста, 

врста које омогућавају преношење паразита, као и врста са јестивим плодовима уз 

саобраћајнице. 

 

 

7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

За потребе израде Плана затражени су услови од Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе из Петроварадина (наш број 1446/12 од 26.08.2015. године). За 

потребе израде Плана Покрајински завод за заштиту споменика културе није доставио 

своје услове заштите. 

 

Према Просторном плану општине Жабаљ на посматраном подручју нема непокретних 

културних добара, а нису регистровани ни археолошки локалитети, нити археолошке 

зоне заштите. 

 

 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Енергетска ефикасност изградње за крајњи циљ има смањење потрошње свих врста 

енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта. 

Смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење 

обновљивих извора енергије доприноси заштити животне средине и климатских услова. 

 

Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење 

енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Ради повећања 

енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији 

објеката, као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере: 

- при пројектовању водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији 

објеката, као и о утицају ветра на локацији; 
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- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи објекта 

(минералне вуне, комбиновани материјали, дрво, трска и др.); 

- у инсталацијама за осветљење објеката и у инсталацијама јавне и декоративне 

расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 

- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови и др.); 

- постављати соларне панеле као фасадне и кровне елементе где то техничке 

могућности дозвољавају; 

- размотрити могућност постављања зелених кровова (као компензацију окупираном 

земљишту) и фасада, сакупљања и коришћења атмосферских вода (за заливање, 

прање бетонираних/асфалтираних површина); 

- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње 

енергетских уређаја у објекту; 

- објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 

одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства (својства се 

утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чине саставни део 

техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе); 

- грејне инсталације објекта који је предвиђен за прикључење на неки од система 

снабдевања топлотном енергијом опремити уређајима за регулацију и/или мерење 

предате топлотне енергије; 

- постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, систем за пренос 

електричне енергије, дистрибуција електричне и топлотне енергије и транспорт и 

дистрибуција природног гаса, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу 

њихове енергетске ефикасности; 

- размотрити могућност изградње објеката за производњу енергије на бази 

алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих 

извора енергије - сунца, ветра, земљине топлоте, биодизела, биомасе), и 

изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења; 

- смањити коришћење моторних возила изградњом пешачких стаза за потребе 

обезбеђења комуницирања у радном комплексу; 

- уз саобраћајне површине подизати зеленило како би се смањило загревање тла и 

како би се створио природни амбијент за кретање и рад; 

- мере за побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у 

супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 

рационалност и намеравано коришћење објекта; 

- помоћни објекти могу бити изузети из примене ових мера. 
 
 

9.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 

 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или 

услужне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 

загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине 

обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације. 
 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане 

су законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и 

заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса. За 

инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и 

стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и 

извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима. 

 

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 интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине. 
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Такође, 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“, брoj 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 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. 

 

Услови и мере заштите ваздуха: 

- спроводити одредбе Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских аката; 

- инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима 

се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане 

граничне вредности; 

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

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;  

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за 

који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о 

процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави 

дозволу. 

 

Посебне мере које се, поред наведених услова и мера заштите ваздуха, односе на 

асфалтну базу су: 

- редовно орошавати радни плато водом, чиме се контролише подизање камене 

прашине и спречава развејавање најфинијих честица; 

- обезбедити пнеуматски транспорт филера, као и могућност рекуперације садржаја 

отпадних гасова за случај појаве камене прашине и пречишћавање отпадних гасова 

који се емитују из процеса производње асфалтних мешавина; 

- редовно контролисати исправност система за пречишћавање ваздуха (врећастог или 

другог одговарајућег филтера); 

- успоставити праћење квалитета ваздуха, у складу са захтеваним граничним 

вредностима емисије за постројења за припремање битуменизираних материјала за 

изградњу путева; 

- емисију загађујућих материја, ширење буке и других негативних утицаја, поред 

коришћења одговарајућих техничких решења, ублажити и подизањем заштитног 

зеленог појаса.  

 

Мере и услови заштите од буке:  

- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, 

која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и 

опреме, не прелази 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 

примењених мера заштите, при чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, 

будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада погона (у 
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случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну 

изолацију према осетљивим и угроженим објектима); 

- према потреби надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 

подзаконским актима. 

 

Мере и услови заштите вода: 

- 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 индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета 

који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 

односно за пречишћавање на ППОВ; 

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

- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 
 

Мере и услови заштите земљишта:  

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- извршити застирање прекривкама (ПВЦ и геотекстил) ринфузног материјала 

(камена ситнеж, филер и др.) на просторима где се материјал складишти; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих 

материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања; 

- обезбедити потпуну изолацију резервоара за складиштење горива (уколико се 

гориво складишти на предметној локацији) од околног земљишта коришћењем 

непропусног плашта – дистрибуцију горива вршити на начин којим се не угрожава  

животна средина; 

- мазиво и гориво потребно за снабдевање механизације неопходно је 

транспортовати, депоновати (чувати) и њима руковати поштујући при том мере 

заштите прописане законском регулативом која се односи на опасне материје; 

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој 

земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само 

на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени 

слој земљишта; 

- пре почетка обављања делатности извршити испитивање квалитета земљишта. 
 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 

мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 

Обавезно је спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних 

и опасних материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет земљишта, као и 

спровођење других мера заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим 

законима. 
 

Након престанка рада асфалтне базе, с обзиром на њен монтажно-демонтажни 

карактер, након дислоцирања постројења обавеза инвеститора је да изврши 

рекултивацију терена, односно да обезбеди поновно формирање земљишног слоја и 

успостављање биљних заједница на загађеним и деградираним површинама (спроводе 

мере предвиђене законском регулативом за побољшање квалитета земљишта до нивоа 

који је безбедан за коришћење, а у складу са наменом производно-складишног 

комплекса). 
 

Корисник земљишта или постројења, за чију се делатност, односно активност утврди да  

јесте узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да врши мониторинг 

земљишта, на начин да: 
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- прикаже податке о квалитету земљишта пре почетка и по завршетку обављања 

активности; 

- прати промене на земљишту и у земљишту на прописан начин у зони утицаја својих 

активности; 

- податке о промени на земљишту и у земљишту достави Министарству и Агенцији за 

заштиту животне средине. 

 

Услови управљања отпадним материјама: 

- адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настаје на 

простору у обухвату Плана, у складу са Законом о управљању отпадом, локалним и 

регионалним планом управљања отпадом за регион Нови Сад (коме се општина 

Жабаљ прикључила), као и у складу са условима надлежне комуналне службе; 

- отпад од чишћења складишног танка битумена мора бити адекватно одлаган до 

накнадног третмана, а поступање са отпадним материјама мора бити у складу за 

захтевима Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада; 

- на свакој грађевинској парцели обезбедити посебан простор, тако да се омогући 

лак приступ надлежне службе, као и потребне услове и опрему за сакупљање, 

разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, у складу са 

законом и другим прописима; 

- привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада вршити у складу са 

чл. 36 и 44. Закона о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен 

и привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања; 

- примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора; 

- у случају планирања простора за селективно сакупљање отпада који се не може 

чувати у контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да 

прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења 

или коришћења наведеног простора. 

 

 

10.  ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
При уређењу простора и изградњи објеката неопходно је водити рачуна о смањењу 

повредивости, а повећању отпорности у ванредним условима, што се постиже кроз стриктно 

поштовање урбанистичких и других услова и норматива. Подручје обухваћено Планом може 

бити угрожено од: земљотреса, високих подземних вода и сувишних атмосферских вода, 

пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске 

падавине (киша, град, снег), техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања. 

 

Заштита од земљотреса обезбеђује се: 

- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине 8 степени EMS-98 за све објекте;  

- поштовањем дефинисане ширине саобраћајних коридора, како би се обезбедила 

проходност. 

 

Заштита од високих подземних вода и сувишних атмосферских вода обезбеђује се: 

- постојећом мелиорационом каналском мрежом и системима за одводњавање- 

Јегричка. 

 

Заштита од метеоролошких појава (атмосферско пражњење, олујни ветрови, 

атмосферске падавине - киша, град, снег) обезбеђује се: 

- уградњом громобранске инсталације у складу са законском регулативом; 

- заштитом од олујних ветрова подизањем високог зеленила у складу са условима из 

Плана; 

- постојећом противградном станицом са које се током сезоне одбране од града 

испаљују противградне ракете.  
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Заштита од пожара дефинисана је: 

- Законом о заштити од пожара; Правилником о техничким нормативима за хидрантску 

мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, број 30/91); Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара, („Службени лист 

СРЈ“, број 8/95) и другим прописима; 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).   

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 

- поштовањем прописа при градњи објеката (удаљеност између објеката различите 

намене, услови складиштења лако запаљивих течности/гасова/експлозивних 

материја, противпожарни пролази, објекти од негоривих материјала - опека, бетон и 

сл., одређеног степена ватро-отпорности). 

 

При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 

противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара пројектовати и 

извести приступни пут, окретницу и плато за кретање ватрогасног возила и извођење 

интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће 

прописе за: избор грађевинског материјала, хидрантску мрежу, громобран, електричну 

мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. 

 

Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m 

од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. 

У објектима и просторијама у којима се складишти и држи запаљиви и други материјал 

(сировине, готови производи, амбалажа и др.) обезбедити слободне пролазе и прилазе 

справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом 

предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни 

покривач. Заштиту од пожара спровести и дефинисањем зона опасности од пожара. 

 

Из надлежности Сектора за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова, у 

складу са законским и подзаконским прописима, нема посебне услове нити 

документацију која би била евентуално уграђена у планска решења.  

 

Према условима добијеним од Општинске управе Жабаљ, пре издавања локацијских 

услова потребно је пробавити посебне услове заштите од пожара и експлозија, у 

складу са Законом о планирању и изградњи и Уредбом о локацијским условима. 

 

Заштита од техничко-технолошких несрећа/акцидената: 

- спроводити неопходне мере заштите од могућих удеса (пожар, просипање, цурење 

запаљивих материја итд.), као и мере за отклањање последица у случају удесних 

ситуација; прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере заштите од 

пожара; 

- простори за складиштење и манипулацију горивима, нафтом и нафтним дериватима 

морају бити осигурани од истицања и разливања; што се односи и на мазивна уља, 

хемикалије и течни отпад; 

- паркирање грађевинских машина дозвољено је само на уређеним местима, уз 

предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним 

дериватима; 

- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у 

зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на 

за то уређеним депонијама. 

 

Мере уређења и припреме територије за потребе одбране земље, односно мере 

заштите и спасавања људи, културних и материјалних добара:  

- За простор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 
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- У складу са Законом о ванредним ситуацијама, чл. 60. и чл. 62., ради заштите од 

елементарних непогода и других несрећа, привредна друштва и друга правна лица, 

у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се запослени склоне у 

склоништа, заклоне или друге објекте погодне за заштиту. Као други заштитни 

објекти (код изградње нових објеката) користе се просторије прилагођене за 

склањање људи и материјалних добара.  

- Као вид заклона, приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, у 

оквиру радне зоне, препорука је да се изнад подрумске просторије (или једне 

приземне просторије, или целог приземља - уколико објекат нема подрум), изгради 

ојачана плоча која може да издржи урушавање дела објекта или целог објекта. 

 

 

11.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних 

површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других 

објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са 

инвалидитетом.  

 

Приступачност обезбедити применом техничких стандарда у планирању, пројектовању, 

и грађењу јавних објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без 

обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године 

старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.  

 

При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких 

површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других 

објеката за јавно коришћење, обезбедити обавезне елементе приступачности за све 

будуће кориснике, 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).   

 
 
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

Планом су дефинисани услови за изградњу и комунално опремање површина за јавне 

намене, за потребе нормалног функционисање путне базе, асфалтне базе и производно 

складишних комплекса, што подразумева: 

- приступ на јавну саобраћајну површину, по условима надлежног управљача пута; 

- прикључење на јавну водоводну мрежу, по условима надлежног комуналног предузећа, 

или бушење бунара на појединачним парцелама корисника; 

- прикључење на јавну канализациону мрежу, по условима надлежног комуналног 

предузећа, или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме 

(до изградње канализационе мреже); 

- прикључење на зацевљену путну канализациону мрежу или отворене канале за 

прихват вишка атмосферских вода, по условима надлежног комуналног предузећа, 

- прикључење на јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу, по условима надлежне 

електродистрибуције; 

- прикључење на јавну гасну дистрибутивну мрежу, по условима надлежног 

дистрибутера; 

- прикључење на јавну ЕК мрежу, по условима надлежног дистрибутера. 
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За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је 

минимално обезбедити услове за: 

- приступ на јавну саобраћајну површину;  

- снабдевање водом из бушених бунара (за потребе обезбеђења техничке воде за: 

технолошки поступак производње, санитарне чворове, прање возила и саобраћајних 

површина, хидрантску мрежу и заливање зелених површина);  

- одвођење отпадних и фекалних вода уз задовољавање услова заштите животне средине; 

- снабдевање енергијом.  
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

Општа правила грађења која важе за подручје обухваћено Планом су следећа: 

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине  

8 степени EMS-98. 

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне 

средине у складу са Законом о заштити животне средине. 

- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору 

обухваћеном Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач 

радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести Покрајински завод за 

заштиту споменика културе у Петроварадину и да предузме мере да се налази не униште 

или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени. 

- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу 

Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност 

Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Петроварадину.  

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну 

вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам 

дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења, 

оштећивања или крађе. 

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од 

пожара, као и мера и услова заштите од пожара прибављених од надлежног 

одељења за ванредне ситуације. 

- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се 

пројектовати и градити 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). 

- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани 

чланом 8. Закона о санитарном надзору) важе општи услови дефинисани 

Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који 

подлежу санитарном надзору („Службени гласник PC“, број 47/06). 

- Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. 

- За изградњу и уређење површина и објеката јавне намене, поред наведених општих 

правила грађења, примењују се правила дефинисана у тачки 5. УРБАНИСТИЧКИ И 

ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, 

као и правила грађења дата овим Планом за урбанистичку зону у којој се конкретан 

садржај налази. 

- За све што није дефинисано Правилима грађења по зонама из Плана могу да се 

примене правила дефинисана Правилником о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15). 

- Објекти, инсталације и уређаји који као препрека или услед емисије или рефлексије 

радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (антенски 

стубови, димњаци, торњеви, далеководи...), и објекти који се пружају изнад висине 

од 20 m, могу да се поставе тек када се прибави потврда Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче на одржавање прихватљивог 

нивоа безбедности ваздушног саобраћаја. 

 

 

2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И 
САДРЖАЈЕ 

 

Инфраструктурни коридори у обухвату Плана су: коридор државног пута Iб реда број 

12/М-7, коридор сервисне саобраћајнице, коридор приступне саобраћајнице и коридор 

канала. Инфраструктурни садржаји су: комплекс путне базе, комплекс трафо станице и 

комплекс мерно-регулационе станице.  
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Инфраструктурни коридори и садржаји су намењени за постизање планираног нивоа 

комуналне опремљености подручја обухвата Плана и за обезбеђење услова за 

несметано и квалитетно функционисање планираних намена у целини. 
 

Правила грађења за објекте и површине у зони инфраструктурних коридора и 

комплекса дата су за сваку намену понаособ у поглављу “I Правила уређења“, тачка 

„5. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне 

намене“ и тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 

инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“. 
 

 

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ 
 

При организацији парцеле и пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби 

техничких прописа и услова који регулишу конкретну област. 
 

а) Врста и намена објеката 
 

Врста објеката: објекте постављати/градити у зависности од техничко-технолошког 

процеса производње и прописаних услова заштите, као слободностојеће, у низу и 

прекинутом низу, а према условима из графичког прилога број „5. Регулационо-

нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање, грађевинске 

линије, спратност објеката, саобраћајна инфраструктура и положај карактеристичних 

попречних пресека“. 
 

Намена објеката: дозвољено је постављање/изградња главних и помоћних објеката у 

складу са планираном делатности, тј. дозвољено је постављање/изградња само 

објеката који су у функцији асфалтне базе:  

1. Главни објекти: 

 производни објекат - постројење асфалтне базе, које се састоји од: секције за 

производњу и пуњење постројења каменим агрегатом, секције за сушење и 

загревање каменог агрегата, секције за отпрашивање, секције за просејавање и 

умешавање, система за складиштење и дозирање филтера, секције за прихват 

битумена и везивних материјала, секције за складиштење и испоруку битумена, 

контролне кабине, дозатора за адитиве и сл.; 
 складишни објекти: складиште сировина, складиште горива (цистерне за мазут, 

евро дизел и сл.) и сл.; 
 пратећи објекти производном објекту, контејнери за:  

 шефа базе; 

 раднике: дневни боравак радника, трпезарија, санитарни чвор (са wc + 

купатило), просторија за пресвлачење радника; 

 лабораторију; 

 одлагање алата; 

 кућица уз колску вагу-портирница и др. 
 

2. Помоћни објекти:  

 инфраструктурни објекти: водомер, водонепропусна септичка јама (као 

прелазно решење до изградње канализације), сепаратор уља и масти, 

мобилна нафтна пумпа тип 5000 l; 

 ограда, капије и сл. 
 

Главни објекти су монтажни објекти.  
 

Није дозвољена изградња пословних, стамбених и економских објеката. 
 

б) Услови за формирање грађевинске парцеле 
 

За потребе образовања грађевинске парцеле за асфалтну базу неопходно је у складу 

са планом регулације спровести дате регулационе линије.  
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Грађевинска парцела се образује препарцелацијом делова постојећих катастарских 

парцела бр. 8958, 8959, 8960, 8961, а све према условима из графичког прилога број 

„6. План парцелације и препарцелације са елементима за спровођење“. Планирана 

површина грађевинске парцеле за асфалтну базу је ~5,01 ha.  

 

в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 

 

Положај и хоризонтални габарити главних објеката дефинисани су графичким 

прилогом број „5. Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским 

елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката, саобраћајна 

инфраструктура и положај карактеристичних попречних пресека“. Хоризонтални 

габарити главних објеката су: 

- постројење асфалтне базе: макс. површина П=724 m2; 

- цистерна за битумен: макс. површина П=75 m2; 

- грејач термо уља: макс. површина П=7 m2; 

- цистерна за уље за ложење: макс. површина П=77 m2; 

- контејнер за шефа базе: макс. површина П=15 m2; 

- контејнер за смештај радника (5x15 m2): макс. површина П=75 m2; 

- кућица уз колску вагу / портирница: макс. површина П=15 m2; 
- мобилна нафтна пумпа тип 5000 l: макс. површина П=6 m2; 

 

г) Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 

 

Максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле је 1,98% (површине под 

објектима). Максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле под 

објектима асфалтне базе и саобраћајним објектима и површинама (колско-

манипулативне саобраћајне површине + колска вага + манипулативни плато + 

складишни простор каменог агрегата) је 60%.  

 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,6. 

 

д) Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

Објекти су максималне спратности приземље (П), тј. спратност производног објекта - 

постројење асфалтне базе је у складу са изабраним технолошким поступком 

производње асфалтне мешавине.  

 

Висина објекта постројења асфалтне базе је у складу са изабраном технологијом, а 

максимално 30 m од радног платоа.  

 

Максимална висина пратећих објеката производном објекту је у складу са важећим 

прописима који одређену област регулишу, а максимално 4,0 m. 

 

Није дозвољена изградња подземних етажа. 

 

Објекти, инсталације и уређаји који као препрека или услед емисије или рефлексије 

радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (димњаци, торњеви, 

далеководи...), могу да се поставе тек када се прибави потврда Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче на одржавање прихватљивог 

нивоа безбедности ваздушног саобраћаја. 

 

ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Међусобни размак слободностојећих објеката је дефинисан у складу са захтевима 

технолошког процеса производње и дефинисан је у графичком прилогу број „5“. 
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е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Други објекти на парцели су помоћни објекти. 

 

Изградња помоћних инфраструктурних објеката и мреже саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре гради се у складу са условима из тачке „6. Коридори, капацитети и 

услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, условима из графичког прилога број „5“ и условима надлежног 

комуналног предузећа. 

 

Помоћни објекат: ограда и капије дозвољено је градити на граници 

парцеле/регулационој линији уз услов да ограда, стубови ограде и капије морају бити 

на грађевинској парцели која се ограђује. 

 

Дозвољено је ограђивање комплекса оградом макс. висине h=2,2 m. Ограђивање 

комплекса може бити са транспарентном оградом и оградом у комбинацији зидана и 

транспарентна. 

 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m, а код комбинације, 

зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 

 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина унутар комплекса, а у зависности 

од захтева технолошког процеса производње, уз услов да је обезбеђена проточност 

саобраћаја унутар комплекса. 

 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

 

На улазу у комплекс предвидети капију за пролаз возила и особља.  

 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

ж)  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 
 

Саобраћајно решење за овај комплекс подразумева формирање проточног тока возила 

која довозе сировине, мере, истоварају и поново мере празна возила у технолошком 

току минимизирања броја конфликтних тачака, односно правилног и безбедног 

циркулисања свих превозних средстава. 

 

Обезбедити правилни кружни ток уз обезбеђивање оптималног нивоа функционалности за 

највећа саобраћајна средства, како за допрему сировина (камени агрегат, мазут и евро 

дизел) тако и за отпрему продуката производње (разне врсте асфалтних мешавина). Током 

производног процеса саобраћајно-манипулативне површине могу попримити и полиномну 

функцију коришћења - стационирање превозних средстава и сл. 

 

Захтеви савременог пословања асфалтне базе подразумевају довоз сировина при свим 

временским условима, као и претоварно-манипулативне операције, а да се њима не 

угрози квалитет сировина и готовог производа. 

 

За грађевинску парцелу обезбедити колски прилаз, колско-манипулативне површине, 

манипулативни плато и складишни простор за камени агрегат, са хоризонталним 

габаритима и радијусима кривина према условима из графичког прилога број „5“ и 

условима из тачке „6.1. Саобраћајна инфраструктура“. У комплексу планирати пешачку 

стазу до колске ваге, минималне ширине 1,0 m, а према условима из графичког 

прилога број „5“ и условима из тачке „6.1. Саобраћајна инфраструктура“. 
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За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавног пута, на колско-манипулативним 

површинама.  

 

з) Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина. Одвођење атмосферских падавина са кровних површина и 

површинских вода са саобраћајних површина нивелацијом решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. Атмосферске воде у зависности од 

порекла након адекватног третмана упустити у реципијент.  

 

и) Архитектонско обликовање и материјализација 

 

При пројектовању и изградњи објеката придржавати се прописа, стандарда и норми 

који конкретну област регулишу. При пројектовању и извођењу радова на објекту 

употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта 

(простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-

хигијенских услова, хидро, термо и противпожарне заштите.  

 

ј) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

  

На грађевинској парцели обезбедити минимално 40% зелених површина, које треба 

одговарајуће хортикултурно уредити. Око производних и складишних погона, где 

дозвољава технолошки процес производње, формирати групе аутохтоних врста. 
 

Уз границу парцеле формирати појас заштитног зеленила, ширине од 10 до 20 m 

(према условима из графичког прилога број 5.), уз обавезну употребу аутохтоне 

вегетације. Изабрати дендролошке врсте отпорне на гасове, дим и прашину према 

еколошким карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних 

материја, као и врсте које одговарају станишним условима. Од лишћарских врста 

применити: Quercus sp., Tilia sp., Acer sp.и др., а од партерног зеленила: Forsitia sp., 

Spirea sp., Cornus sp. и др.  
 

Декоративне врсте дрвећа и шибља које је прилагођено условима средине, применити 

око пословних објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, у складу са просторним 

могућностима. Све зелене површине затравити. 
 

Обавезна је израда главних пројекта озелењавања који ће детерминисати прецизан 

избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, 

мере неге и заштите, предмер и предрачун. 
 

Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност 

од одређених инсталација, а према табели датој у тачки 6.6.1. Избор дендролошког 

материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. Однос лишћара и четинара 

треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 година старости. 

 

Након престанка рада комплекса асфалтне базе могућа је на предметној 

површини изградња производно – складишних комплекса, уз поштовање 

правила грађења датих овим Планом. 
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4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПРОИЗВОДНО-СКЛАДИШНИХ 

КОМПЛЕКСА 
 

При организацији парцеле и пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби 

техничких прописа и услова који регулишу конкретну област. 
 

а) Врста и намена објекта 
 

Врста објеката: објекте градити у зависности од техничко-технолошког процеса 

производње и прописаних услова заштите, као слободностојеће, у низу и прекинутом 

низу. 
 

Намена објеката: у зависности од величине парцеле и врсте делатности која се 

обавља, на парцели је дозвољена изградња следећих објеката: 

1. Главни објекти: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у 

комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, 

производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат; 

2. Помоћни објекти: портирница, гаража за путничка возила, гаража за теретна возила, 

настрешница за машине и возила, надстрешница за бицикле, магацини сировина, 

магацини репроматеријала, магацини готових производа, инфраструктурни објекти 

(бунар, водонепропусна септичка јама, као прелазно решење до изградње насељске 

канализационе мреже, сепаратор уља и масти, трафо станице), ограда, капија и сл.    
 

Није дозвољена изградња стамбеног и економског објекта. 

 

б) Услови за формирање грађевинске парцеле 
 

За потребе образовања грађевинске парцеле у зони производно-складишних објеката 

неопходно је у складу са планом регулације спровести дате регулационе линије. Овим 

Планом се предлаже задржавање постојећих граница парцела које остају по 

спровођењу регулационих линија, а према графичком прилогу број „6“. Дозвољена је и 

препарцелација и парцелација овим Планом предложених парцела (према захтевима 

будућих корисника), уз напомену да величина грађевинске парцеле намењене 

изградњи привредних капацитета мора бити довољна да прими све садржаје који су 

условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз 

обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости или индекса изграђености грађевинске 

парцеле и задатих грађевинских линија.  
 

Код нове парцелације и препарцелације минимална површина грађевинске парцеле је 

2000,0 m2, са ширином уличног фронта од минимално 40,0 m. 

 

в)  Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле 
 

Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене 

грађевинским линијама. Грађевинска линија је у односу на регулациону линију: 

- коридора сервисне саобраћајнице на мин. 5,0 m;  

- комплекса трафо станице на мин. 10,0 m;  

- комплекса мерно регулационе станице на мин. 15,0 m, 

а у односу на обухват Плана је на мин. 20,0 m. 
 

Организацију дворишта радног комплекса усмерити ка западној/северној страни.  
 

С тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са југоисточне стране је 

на 5,0 m. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су 

задовољени сви услови заштите (противпожарни приступ, удаљеност између објеката 

специјалне намене и сл.). Грађевинска линија од границе парцеле са северозападне 

стране је на 10,0 m. 



План детаљне регулације асфалтне и путне базе 
на државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

58 
 

г) Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености грађевинске парцеле 
 

Максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под 

објектима + саобраћајне површине) је 60%. Максимални дозвољен индекс заузетости 

грађевинске парцеле под објектима високоградње је 40%. 
 

Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 1. 
 

д) Највећа дозвољена спратност и висина објеката 

 

У зависности од технолошких захтева и намене објеката произилази и њихова 

спратност. Објекти су спратности:  

- главни објекти: 

 пословни: П (приземље), П+1, П+1+Пк (поткровље); 

 производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес 

производње; 

 складишни: П, П+Пк, П+1; 

- помоћни објекти: портирнице, гараже, надстрешнице, магацини и сл.: П. 

 

Дозвољена је изградња и подземних етажа, ако за то не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

 

Објекти, инсталације и уређаји који као препрека или услед емисије или рефлексије 

радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (антенски стубови, 

димњаци, торњеви, далеководи...), могу да се поставе тек када се прибави потврда 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче на 

одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја. 

 

ђ) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 

 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. У складу са захтевима 

технолошког процеса производње размак између објеката може бити и мањи од 

наведеног ако су задовољени услови заштите (противпожарне, санитарне, еколошке и 

др.). 

 

е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Други објекти на парцели су помоћни објекти.  

 

Све помоћне - инфраструктурне објекте градити у складу са условима датим у тачки 6. 

овог Плана и условима надлежног комуналног предузећа. 

 

Дозвољено је ограђивање радног комплекса оградом макс. висине h=2,2 m. 

Ограђивање комплекса може бити са транспарентном оградом и оградом у комбинацији 

зидана и транспарентна. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 

m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. Дозвољено је 

преграђивање функционалних целина унутар комплекса, а у зависности од захтева 

технолошког процеса производње, уз услов да је обезбеђена проточност саобраћаја 

унутар комплекса. 

 

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 

На улазу у комплекс предвидети капију за пролаз возила и особља. Капије на 

регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
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ж)  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 

 

За сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колски прилаз ширине мин. 5 m, са 

радијусом кривине од минимално 7,0 m и пешачки прилаз ширине мин. 1,0 m.  

 

За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, изван површине јавног пута.  

 

Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, а мин. 

по једно паркинг или гаражно место на 70 m² корисног простора.  

 

Гараже се могу планирати као самостални објекти, подземно или надземно, или у 

објекту друге намене, у приземној или подземној етажи.  

 

Гараже градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 

путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05). 

 

з) Заштита суседних објеката 

 

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 

нарушити животна средина.  

 

Одвођење атмосферских падавина са кровних површина и површинских вода са 

саобраћајних површина нивелацијом решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се 

гради објекат.  

 

Атмосферске воде у зависности од порекла након адекватног третмана упустити у 

реципијент.  

 

и) Архитектонско обликовање и материјализација 

 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, 

на традиционалан или савременији начин, као зидани или монтажни објекти. 

 

У зависности од технолошког процеса производње, кровови могу да се граде као коси, 

сферни, равни и др. Коси кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више 

кровних равни. Ако се граде равни кровови размотрити могућност постављања зелених 

кровове (као компензацију окупираном земљишту). 

 

Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни 

покривач у складу са нагибом и обликом крова. 

 

Фасаде објекта по жељи инвеститора, малтерисане, од фасадне опеке, камена, зелене 

фасаде и сл. 

 

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка 

успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 

 

ј) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели 

 

На свакој грађевинској парцели обезбедити мин. 40% зелених површина, које треба 

одговарајуће хортикултурно уредити. Око производних и складишних погона, где 

дозвољава технолошки процес производње, формирати групе аутохтоних врста. 
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Уз границе парцеле формирати појас заштитног зеленила, уз обавезну употребу 

аутохтоне вегетације (липа, храст и др. врсте).  

 

Изабрати дендролошке врсте отпорне на гасове, дим и прашину према еколошким 

карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја, као и 

врсте које одговарају станишним условима. 

 

Декоративне врсте дрвећа и шибља које је прилагођено условима средине, применити 

око пословних објеката, паркинга, платоа и саобраћајница, у складу са просторним 

могућностима. Све зелене површине затравити. 

 

Обавезна је израда главних пројекта озелењавања који ће детерминисати прецизан 

избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, 

мере неге и заштите, предмер и предрачун. 

 

Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност 

од одређених инсталација, а према табели датој у тачки „.6.6.1“. 

 

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте. 

 

Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице треба да буду I класе, мин. 4-5 

година старости. 

 

 

 

5. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истрживања. 

 

У подручју обухвата Плана терен је равничарски и налази се на једној од најплићих 

издани у жабаљској општини - алувијалној равни Јегричке. 

 

Подземне воде јављају се у најмањим дубинама - плитка издан. Плитка издан садржи 

доста испраних соли, те је тешка слатинаста, ретко када питка и лака.  

 

Горњи хидростатички ниво плитке издани редовно осцилира и у великој је зависности 

од количине атмосферских талога, од начина излучивања талога, од конфигурације 

земљишта, од геолошког састава, вегетације, близине речног корита, итд. Ниво 

подземних вода се креће од 0-4 m. Терен није угрожен поплавама.  

 

С обзиром да Јегричка добија воду од атмосферских талога, максимум се јавља у 

пролеће када се топи снег, и у касну јесен када падају кише. Минимум воде је у лето. 

Нестабилности терена нису присутне. 

 

Неопходни услови коришћења терена су: 

- изградња хидротехничких објеката регулације у функцији одбране и заштите од 

атмосферских и подземних вода; 

- изградња система фекалне канализације ради заштите простора од загађења; 

- локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом; 

- површинска и по потреби подземна дренажа терена при изградњи објеката;  

- пројектовање објеката према сеизмичким условима за VII и VIII степен ЕМС-98. 

 

Услови изградње: 

- Кишни и фекални колектори и цевоводи граде се са оптималним нагибом до 3%; 

- Нивелација терена може да се изводи шљунчаним гранулатом, али и тлом из 

локалних ископа; 
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- Објекти високоградње граде се уз директно темељење, на свим врстама темеља, 

санацијом темељног тла шљунчаним тампонима или темељењем на дубоким 

темељима; 

- Водоснабдевање је могуће копањем дубоких бунара; 

- Обавезна је израда геотехничких елабората пре израде главних пројеката за мање 

захтевне и захтевне објекте и јавне инфраструктурне објекте.  
 
 
6.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

За потребе образовања грађевинских парцела за уређење површина јавне намене и 

изградњу објеката јавне намене израдити пројекат препарцелације за потребе 

спровођења експропријације.  
 

Локације за које је обавезна израда пројекта препарцелације су:  

- зона државног пута; 

- зона сервисне саобраћајнице; 

- зона приступне саобраћајнице; 

- зона путне базе; 

- зона трафо станице; 

- зона мерно регулационе станице; 

- зона асфалтне базе. 

 

Пројекат препарцелације у зони производно-складишних комплекса се ради у складу 

са конкретним захтевима инвеститора и правилима за образовање грађевинских 

парцела из овог Плана, а према графичком прилогу број 6.  

 

У зони производно-складишних комплекса, када буде познат инвеститор, врста и 

капацитети производно-складишног комплекса, пре издавања локацијских услова 

обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

 

 

7.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 

КАПАЦИТЕТА 
 

Нумерички показатељи заступљености појединих зона и намене површина дати су и 

процентуално приказани у тачки „2.3. Биланс површина“. 
 

Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних 

садржаја на појединачној грађевинској парцели у Планом дефинисаним зонама дати су 

у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ. 

 

У обухвату Плана остварени су следећи урбанистички параметри: 
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Табела 7. Приказ укупно остварених урбанистичких параметара и капацитета по целинама и зонама 

Ред. 

бр. 

Целине и зоне Пп 

(m2) 

Поб 

(m2) 

С (%) Сп Пбрутооб 

(m2) 

К ПЗ 

(m2) 

ПЗ 

% 

1. 
Површине јавне намене – 
инфраструктурни 
коридори и садржаји 

46480 22366 48,11 П 22366 0,2237 24114 51,89 

 

Зона државног пута Iб реда 

бр.12/М-7 
26964 9231 34,23 - 9231 0,9231 17733 65,77 

Зона сервисне 

саобраћајнице 
9755 7911 81,10 - 7911 0,7911 1844 18,90 

Зона приступне 

саобраћајнице 
1853 935 50,46 - 935 0,9350 918 49,54 

Зона путне базе 6805 3714 54,58 П 3714 0,5458 3091 45,42 

Зона канала 806 450 55,83 - 450 0,4500 356 44,17 

Зона трансформаторске 
станице 

45 45 100,00 П 45 1,0000 - 0,00 

Зона мерно-регулационе 
станице 

252 80 31,75 - 80 0,3175 172 68,25 

2. 
Површине за остале 
намене – радни 
комплекси 

72420 43451 60,00 П0+П+1+Ппк 52370 0,7231 28969 40,00 

 

Зона асфалтне базе 50123 30073 60,00 П 30073 0,3007 20050 40,00 

Зона производно - 
складишних комплекса 

22297 13378 60,00 П0+П+1+Ппк 22297 1,0000 8919 40,00 

Σ Укупно у обухвату Плана 118900 65817 55,35 П0+П+1+Ппк 74736 0,6286 53083 44,65 

Пп -  површина парцеле 
Поб-  површина објеката, саобраћајница и колско-манипулативних површина 

С -  индекс заузетости (објеката, саобраћајница и колско-манипулативних површина) 
Пбрутооб – бруто развијена површина објеката, саобраћајница и колско-манипулативних површина 
К -  индекс изграђености (објекти високоградње / површина парцеле) 
Сп -  максимална спратност 
П0 –  подрум 

П –  приземље 
Ппк -  поткровље 
ПЗ –  површина под зеленим слободним површинама 
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Табела 8.  Приказ укупно остварених урбанистичких параметара и капацитета на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја 
насеља 

Ред. 
бр. 

Целине и зоне Пп 
(m2) 

Поб 
(m2) 

С (%) Сп Пбрутооб 

(m2) 
К ПЗ 

(m2) 
ПЗ 

% 

1. 
Грађевинско земљиште у 
грађевинском подручју ван 
насељеног места 

91936 56586 61,55 П0+П+1+Ппк 65505 0,7125 35350 38,45 

2. 
Грађевинско земљиште за 
инфраструктуру – зона ДП 

Iб реда број 12/М-7 

26964 9231 34,23 - 9231 0,9231 17733 65,77 

Σ 
Укупно у обухвату 
Плана 

118900 65817 55,35 П0+П+1+Ппк 74736 0,6286 53083 44,65 

 

 

На грађевинском земљишту у грађевинском подручју ван насељеног места остварен је индекс заузетости земљишта од 61,55%, а индекс 

изграђености је 0,7125. 

 

На грађевинском земљишту у грађевинском подручју ван насељеног места остварена је заступљеност са зеленим површинама од 38,45%. 
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8. ПРИМЕНА ПЛАНА  
 

Доношењем Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог 

реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 ствара се основ за: 

1. Парцелацију, препарцелацију за јавно; 

2. Услове из Плана за управна акта;  

3. Урбанистички пројекти. 

 

Приоритетне активности у реализацији Плана су формирање парцела јавне намене и 

обезбеђивање минималне инфраструктуре према степену комуналне опремљености 

грађевинског земљишта потребном за издавање локацијских услова и грађевинске 

дозволе из овог Плана. Након испуњења наведених услова створиће се услови за 

реализацију садржаја дефинисаних овим Планом. 

 

У складу са чланом 147. став 1. Закона о планирању и изградњи за асфалтну базу се 

издаје привремена дозвола.  

 

Привођење намени простора планираног за комплекс асфалтне базе реализоваће се у 

две фазе: 

 

Фаза 1. Изградња комплекса асфалтне базе на основу услова из овог Плана.  

 

Сходно одредби члана 147. став 5. Закона привремена грађевинска дозвола се 

доноси за тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно 

изводити радови, а који не може бити дужи од три године од дана доношења 

привремене грађевинске дозволе. Сходно одредби члана 147. став 8. Закона на 

захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном 

продужити за још три године. Истеком накнадног рока, примењују се одредбе 

члана 147. о уклањању привременог објекта.  

 

Фаза 2. Након уклањања постројења асфалтне базе са предметне локације 

(предвиђене фазом 1.), за потребе привођења простора планираној намени – 

производно-складишни комплекс, обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 

За привођење намени простора планираног за производно-складишне комплексе обавезна 

је израда урбанистичког пројекта, у складу са правилима грађења из овог Плана. 
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В) ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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1. Одлука о изради Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на 

државном путу првог реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 и 
Решење да се израђује стратешка процена утицаја  

Плана детаљне регулације асфалтне и путне базе на државном путу првог 

реда Нови Сад - Жабаљ, стационажа km 192+700 на животну средину  
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3. Прибављени подаци и услови за израду Плана 
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4. Прибављене и коришћене подлоге и карте 
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5. Извештај о обављеном Раном јавном увиду 
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6. Стручна контрола Нацрта Плана 
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7. Мишљења и сагласности на Нацрт Плана 
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