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 УВОД 

 

Изради Плана детаљне регулације за део блока 14 у Жабљу (за катастарску парцелу 
број 8902 К.О. Жабаљ) (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације регулације за део блока 14 у Жабљу (за 
катастарску парцелу број 8902 К.О. Жабаљ) („Службени лист општине Жабаљ”, број 
20/19). Саставни део Одлуке је Решење Општинске управе општине Жабаљ, Одељења 
за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, број 501-84/2019-III-01, од 
дана 26.08.2019. године, да се не израђује стратешка процена утицаја за израду 
Плана детаљне регулације за део блока 14 у Жабљу (за катастарску парцелу број 
8902 К.О. Жабаљ) на животну средину. 

 

Носилац израде Плана је општина Жабаљ, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
озакоњење и саобраћај, а обрађивач Плана је Maruri d.o.o., Нови Сад. 

 

На основу Програмског задатка и иницијативе корисника и власника простора, као и 
на основу смерница из плана вишег реда: Генерални план насеља Жабаљ („Службени 
лист Општине Жабаљ”, број 13/2003), дефинисана је основна намена простора у 
обухвату Плана. 

 

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), након доношења Одлуке о изради Плана 
израђен је материјал и обављен рани јавни увид у План, ради упознавања јавности са 
општим циљевима и сврхом његове израде, планираном наменом површина и 
очекиваним ефектима планирања. У току Раног јавног увида у План није било 
пристиглих примедби. 

 

Циљ израде и доношења Плана је утврђивање намене земљишта, правила уређења и 
грађења и начин реализације планираних садржаја, а све у складу са планском 
документацијом која представља основ за израду. 
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ОПШТИ ДЕО  

 

 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

1.1.  ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за израду плана садржан је у члану 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–
УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 
– др. закон ). 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока 14 у Жабљу (за катастарску 
парцелу број 8902 К.О. Жабаљ), чији је саставни део Решење Општинске управе 
општине Жабаљ, Одељења за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај да 
се не израђује стратешка процена утицаја за израду Плана детаљне регулације за део 
блока 14 у Жабљу (за катастарску парцелу број 8902 К.О. Жабаљ) на животну 
средину донета је на Скупштини општине Жабаљ, објављена је у „Службеном листу 
општине Жабаљ”, број 20/19. 

План ће бити израђен на основу усмеравајућих правила утврђених Генералним 
планом. 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

План се израђује на основу смерница утврђених планском документацијом вишег 
реда, односно Генералним планом насеља Жабаљ („Службени лист Општине Жабаљ”, 
број 13/2003) (у даљем тексту: Генерални план). Генералним планом дата је 
концепција уређења и организације простора према планираним наменама и 
функцијама.  

Према Генералном плану (графички прилог број 3 „План намене површина и 
објеката, са планом саобраћаја и зеленила”, за К.О. Жабаљ) катастарске парцеле бр. 
8902 и 3320 се налазе у граници грађевинског реона насеља Жабаљ, у блоку 14, зона 
становања. 

На графичком прилогу број 1 приказан је положај простора Плана са изводом из 
Генералног плана Жабља. 

 

Извод из текстуалног дела Генералног плана насеља Жабаљ („Службени 
лист Општине Жабаљ”, број 13/2003) 

 

„2. Дугорочна концепција уређења и организације простора и грађења насеља 

... значајну компаративну предност подручје Жабља има, са становишта будућих 
инвеститора, и због близине Новог Сада, магистралног пута М-7 и аутопута Е-7 
Београд - Суботица, регионалних путева бр. 104 и 122, као и железничких пруга 
према Новом САду, Зрењанину и Бечеју, а са становиштабудућих запослених због 
повољних просторних услова за развој индивидуалног становања и рекреације...”  

 

„3. Правила уређења просторне структуре насеља према планираним наменама и 
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функцијама 

...Пошто ће се и у будућности укупан живот насеља Жабаљ одвијати у домену три 
основне животне функције: (становање, рад и рекреација), у просторној структури 
будућег насеља планиране у три врсте зона; зона становања и централнх садржаја, 
зона радаи зона рекреације. Свака од ових зона садржи у себи онолико варијетета 
колико има разноликости у њиховом садржају, односно колико је богат урбани 
живот.... 

Међутим, треба нагасити да је ово рашчлањавање укупног подручја насеља на 
основне функционалне зоне у ствари крајње условна подела, која је више проистекла 
из потребе лакшег приказивања основних просторних односа у насељу, но што 
одражава право стање у простору. Наиме, практично не постоје „чисте” зоне са 
монофункцијама, јер се све основне функције мање-више преплићу у простору, тако 
да се само може говорити о доминирајућој функцији у неком простору...” 

 

„3.1. Зона становања 

...Проширење стамбене зоне насеља извршено је искључиво на слободно 
неизграђено земљиште, и то на западаном ободу насеља - према будућој обилазници  
( у блоковима бр. 4б, 6б, 10а, и 10б), као и на наеколико места у насељу више као 
потреба логичног и рационалног заокруживања постојећих стамбених структура (у 
блоковима бр. 2, 14, 31, 35, 39, 43, 44, 44а и 45)...” 

 

„3.6.  Правци, коридори и капацитети инфраструктуре 

3.6.1. Саобраћајна инфраструктура 

... 

Друмски саобраћај 

Концепт путне инфраструктуре на нивоу урбаног простора Жабља је инициран 
планом вишег реда и то кроз градњу полуаутопута Нови Сад - Жабаљ - Зрељанин М7 
и прушањем регионалног пута 122 Шајкаш - Жабаљ - Бечеј - Сента и регионалног 
пута број 104 Темерин - Госпођинци - Жабаљ. 

... 

На основу претходног у Жабљу ће егзистирати следеће структуре улица: 

• Главна насељска саобраћајница ће кумулисати сав саобраћај на нивоу центра 
насеља и усмерава га ка жељеном одредишту или окружењу, 

• Улице које ће чинити главну насељску саобраћајницу ће имати одређену 
изграђеност коловоза који ће омогућити одређену пропусну моћ, односно 
могућност пружања највишег нивоа саобраћајне услуге у насељуи то свим 
учесницима у саобраћају. 

Главне насељске саобраћајнице су: Улице Светог Николе (делови), Стевана Сремца 
(део), Светозара Марковића (део), Змај Јовина (део), Чурушка (део) и Николе Тесле 
(део). 

• Сабирне улице у Жабљу ће кумулисати сва интерна кретања и водити интерне 
теретне токове до својих одредишта и атара. Да би у потпуности у будућности 
задовољили исказане захтеве у свим насељским улицама треба побољшати 
носивост и елементе трасе улица. 

Сабирне улице су: Николе Тесле (део), ... 

... 
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Бициклистички саобраћај 

... Будућа решења бициклистичког саобраћаја у Жабљу имаће модификован 
радијални систем бициклистичких стаза са једне стране улице, да би се тек касније 
градиле бициклистичке стазе и са друге стране улице (када се за тим укажу 
потребе).” 

 

„5. Мере за спровођење и реализацију Генералног плана 

5.1. Опис блокова 

... 

Блок број 14: 

Намењује се за индивидуално становање, хидромелиоративни канал, заштитно 
зеленило, регионалну обилазницу и улице. изградња и урешење овог блока вршиће 
се на основу услова из претходно израђеног регулационог плана.” 

 

„6. Правила грађења 

6.1. Правила грађења за зону становања 

... У зони становања није дозвољена изградња пословног објекта ако на грађевинској 
парцели не постоји стамбени објекат, односно, ако нису дефинисани услови за 
изградњу стамбеног објекта. 

6.1.1. Правила грађења за зону породичног становања 

... На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: 

• основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, 
пословно-стамбени објекат; 

• објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом 
низу, у прекинутом низу и полуатријумски; 

• на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта - 
пословни објекат, ако је изграђен основни објекат и ако су обезбеђени 
просторни услови за његову изградњу (објекат може да се гради као 
слободностојећи); 

• економски објекти (гаража, летња кухиња); 

• помоћни објекти (остава, магацин, ограда и водонепропусна бетонска септичка 
јама као прелазно решење до изградње насељске канализационе мреже). 

... 

II Услови за образовање грађевинске парцеле 

Услови за образовање грађевинске парцеле у породичном становању су следећи: 

• за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m (изузетно 
9,5 m), минимална површина парцеле је 300,0 m²; 

• за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 m (2 × 8,0 m), минимална 
површина је 500 m² (2 × 275,00 m²); 

• за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална 
величина парцеле је 400,0 m². 
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2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  

 

Грађевинско подручје које је обухваћено Планом налази се у К.О. Жабаљ, унутар 
описане границе:  

За почетну тачку описа границе плана утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 
8901, 8902 и 8904. Од ове тачке, граница у правцу севера прати западну границу 
парцеле број 8902, затим граница скреће у правцу истока пратећи северну границу 
парцеле број 8902 до тромеђе парцела бр. 8902, 8903 и 3320. Од ове тачке граница 
скреће на север, западном границом парцеле број 3320 (пут) до детаљне тачке Б, 
затим скреће на исток до осовинске тачке број 1, потом граница скреће на југ до 
осовинске тачке број 2. Од ове тачке граница скреће на запад, до детаљне тачке А, 
потом скреће на север западном границом парцеле број 3320 до границе са парцелом 
број 8902, затим скреће на запад јужном границом парцеле број 8902 до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа границе плана.  

Планом је обухваћена цела катастарска парцела број 8902, као и део катастарске 
парцеле број 3320 (Улица Николе Тесле). 

Опис грађевинског подручја је идентичан опису обухвата Плана. 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи 0,26 hа. 

 

 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

Простор унутар оквирне границе Плана налази се на граници грађевинског подручја 
насељa Жабаљ, на улазу у насеље, уз Улицу Николе Тесле која је уједно и деоница 
државног пута пута IIА реда ДП 114 Бачко Градиште - Ковиљ.  

Према подацима из Катастра непокретности парцела број 8902 К.О. Жабаљ 
дефинисана је као земљиште у грађевинском подручју. У постојећем стању парцела 
је неизграђено грађевинско земљиште, изневелисана је и насута туцаником. Од 
парцеле до ДП 114 изграђен је колски прилаз, такође насут туцаником. 

 

Саобраћајна инфраструктура 

У обухвату Плана од саобраћајне инфраструктуре налази се траса државног пута IIА 
реда - ДП 114 Бачко Градиште - Ковиљ, делом утврђена као главна насељска 
саобраћајница (Улица Николе Тесле). Улица Николе Тесле повезује насеље Жабаљ са 
државним путем IБ реда ДП 12 Суботица - Сомбор - Оџаци - Бачка Паланка - Нови 
Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични 
прелаз Српска Црња) преко кружне раскрснице која се налази око 500 m јужно од 
простора обухваћеног планом. 

Изграђеност саобраћајних капацитета у постојећем стању је на задовољавајућем 
нивоу у смислу дефинисања основних елемената профила и његовог стања у оквиру 
регулације основног саобраћајног правца ДП бр. 114. Недостају капацитети 
немоторних кретања. 

 

Водна и комунална инфраструктура 

ЈКП „Водовод општине Жабаљ” у регулацији Улице Николе Тесле има изграђену 
водоводну мрежу и постоји реализован прикључак на парцели број 8902.   
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Насеље Жабаљ нема изграђену канализацију за прихват фекалних отпадних вода, 
већ се отпадне воде решавају септичким јамама, што представља посебан проблем у 
очувању средине, а нарочио у деградацији подземних вода прве издани. Парцела 
број 8902 је неизграђена па на њој не постоје фекалне отпадне воде, а отпадне воде 
непосредног окружења решавају се локално преко септичких јама, на парцелама 
корисника.  

Атмосферске воде, решавају се преко делимично реализоване отворене уличне 
каналске мреже. Постојеће решавање отпадних и атмосферских вода не задовољава, 
обзиром да се део отпадних вода дренира у подземље. С обзиром да је парцела број 
8902 тренутно неизграђена, све отпадне воде које настају у оквиру ње су условно 
чисте атмосферске чисте воде. У оквиру регулације улице отпадне воде су 
атмосферске чисте воде и атмосферске зауљене воде. 

Све отпадне (атмосферске) воде са предметне парцеле се упуштају у земљиште, а са 
саобраћајних површина у оквиру обухвата плана се упиштају у отворене канале у 
оквиру уличне регулације, а потом пребацују у реципијент водоток Јегричку.  

 

Електроенергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом постојећих купаца у обухвату Плана, омогућено 
је преко изграђених електроенергетских објеката дистрибутивног електроенергетског 
система и то: надземни нисконапонски вод, подземни 20kV водови, надземна 
нисконапонска мрежа и надземни 20kV вод. Такође, у обухвату Плана, на парцели 
број 8902, постоји изграђен подземни прикључни нисконапонски вод и орман мерног 
места, непосредно уз границу парцеле број 8902 према суседној парцели број 3330. 

 

Гасоводна инфраструктура 

У обухвату Плана не постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. Планирани 
корисници могу се прикључити на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу средњег 
притиска у насељу Жабаљ (која је изграђена ван обухвата овог Плана), а која својим 
положајем и капацитетима пружа могућност проширења у складу са потребама 
будућих корисника природног гаса. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

У обухвату Плана, у уличним коридорима је изграђена електронска комуникациона 
мрежа. Не постоје активне базне станице система за мобилну телефонију Телеком 
Србија. 

 

Зелене површине 

Зеленило у обухвату плана није заступљено, како на парцели број 8902, тако ни у 
оквиру уличне регулације. 

 

Заштита природних добара 

Простор обухваћен овим Планом се не налази унутар заштићеног подручја, станишта 
заштићених и строго заштићених дивљих врста и других елемената еколошке мреже, 
као ни на подручју предвиђеном за заштиту. 
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Заштита непокретних културних добара 

На простору обухвата Плана нема заштићених културних добара, као ни оних 
предложених за заштиту. 

 

Заштита животне средине 

У погледу квалитета природних ресурса, на подручју обухвата Плана не постоје 
подаци о мониторингу природних ресурса. У контексту нивоа буке такође не постоје 
доступни подаци о мерним местима или о мониторингу буке. 

 

 

4.  ЦИЉ ДОНОШЕЊА ПЛАНА 

 

Циљ израде и доношења плана је утврђивање правила уређења и грађења у складу 
са условима утврђеним Генералним планом. 

Планом ће се дефинисати параметри тако да се оптимизује могућност реализације 
решења и створе услови за програмско, урбанистичко и архитектонско унапређење 
простора. Циљ израде плана је са једне стране очување континуитета грађења са 
реализованим просторима у окружењу, а са друге унапређење насељеног места 
Жабаљ и улазног правца у насеље. 

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја плана, 
поделу простора на посебне целине и/или зоне, детаљну намену земљишта, 
регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте улица и површина јавне 
намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите простора, правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама, као и друге елементе значајне за спровођење плана. 
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ПЛАНСКИ ДЕО 

 

 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

 

1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

 

На концепцију уређења простора утицала су правила уређења усмеравајућег 
карактера за планиране намене дефинисане Генералним планом, пристигли услови 
надлежних предузећа и установа, вредности простора и постојећа намена простора у 
обухвату Плана и његовом непосредном окружењу.  

За блок број 14 Генералним планом је утврђена претежна намена породично 
становање, па се на парцели број 8902 К.О. Жабаљ, с обзиром на њен просторни 
потенцијал, планирају пословни садржаји компатибилни са становањем, у складу са 
правилима грађења који су дефинисани овим Планом.  

Планира се изградња изградња пословног садржаја - мање самоуслужне перионице 
за аутомобиле са једним запосленим као и породичног стамбеног објекта са једним 
станом, спратности до П+1+Пк. Пословни, економски, помоћни и други објекти на 
парцели могу бити максимално спратности П (приземље).  

Програмским задатком за израду овог Плана дефинисано је да се не планира 
препарцелација у циљу формирања више мањих грађевинских парцела већ се 
задржава постојећа грађевинска парцела број 8902.  

Највећи дозвољени индекс заузетости износи 30%, а индекс изграђености парцеле 
максимално 0,9. Дозвољава се изградња другог објекта на парцели - пратећих, 
помоћних, пословних итд. уз исти степен заузетости.  

 

 

2. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ  
 НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ 

 

Према намени, структури, просторним карактеристикама, начину и условима уређења 
и изградње, на грађевинском подручју које је обухваћено планом издвајају се две 
карактеристичне целине.  

 

 

2.1. КАРАКТЕРИСТИЧНА ЦЕЛИНА 1 

 

Целину 1 у обухвату Плана чини површина јавне намене - саобраћајна површина - 
улични коридор у чијем простору се налази државни пут IIА реда ДП 114 Бачко 
Градиште - Ковиљ (главна насељска саобраћајница). 
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2.2. КАРАКТЕРИСТИЧНА ЦЕЛИНА 2 

 

Целину 2 у обухвату Плана чини површина намењена за остале намене, тј. цела 
парцела број 8902 на којој се планирају пословни садржаји у зони становања. 

 

 

3. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И  
 МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 

 

3.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - УЛИЧНИ КОРИДОР 

 

Улични коридор, настао још приликом формирања урбанистичке матрице насеља 
Жабаљ, својим физичким карактеристикама (ширина, нивелација) задовољава 
планирану функцију. 

Државни пут IIА реда ДП 114 подразумева повезивање локалитета са ширим 
окружењем. 

Колски прилаз омогућава прикључење интерног саобраћаја са парцеле број 8902 са 
пословним садржајима у оквиру зоне породичног становања на јавни саобраћај. 

Планиране пешачке и бициклистичке саобраћајнице у оквиру локалитета 
својом диспозицијом и физичким карактеристикама треба да омогуће несметано 
функционисање пешачког саобраћаја. 

Инфраструктура у уличним коридорима на локалитету није тренутно присутна у 
свим видовима, али је планирана да опслужује потребе планираних садржаја. 

Улично зеленило као специфичан садржај којим се сваки простор еколошки и 
визуелно оплемењује је у виду линијског зеленила планирано у оквиру уличног 
коридора обухваћеног Планом. 

 

3.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ - ПОСЛОВНИ САДРЖАЈИ У 

 ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

Пословни садржаји у зони породичног становања као планирани садржај на простору 
обухвата Плана оствариће се у виду независног пословног и стамбеног објекта на 
парцели корисника и пратећих садржаја. 
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4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

БИЛАНС ПОВРШИНА 

У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

постојећа 

површина 
% 

планирана 

површина 
% 

ha а m2 ha а m2 

Површине јавне намене 

главна насељска саобраћајница: траса 

пута IIА реда ДП 114 
0 14 73 60,89 0 14 73 60.89 

Остале површине 

Пословни садржаји у зони породичног 

становања 
0 9 46 39,11 0 9 46 39,11 

УКУПНО 0 24 19 100 0 24 19 33,11 

 

 

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ 

 

5.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 

Планом су утврђене површине јавне намене. Парцеле површина јавне намене 
образоваће се од целих и делова постојећих парцела образоваће се према графичком 
приказу број 4 „План регулације површина јавне намене” у Р 1:500. 

Површине јавне намене чини саобраћајна површина: цела парцела број 3320 
(државни пут IIА реда ДП 114 – Улица Николе Тесле). 

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на 
графичком приказу „План регулације површина јавне намене” у Р 1:500, важи  
графички приказ.  

Планиранa регулационa линијa датa je у односу на постојеће границе парцела. 
Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је 
списак дат на графичком приказу.  

 

5.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 

 

Простор обухваћен Планом налази се западно од осовине Улице Николе Тесле, на 
надморској висини од 79.66 m до 79.94 m са генералним падом од запада према 
истоку. План нивелације предвиђа да се планирани објекти уклопе у постојећи терен. 

Елементи нивелације и регулације дати су на графичком приказу број 4 „План  
регулације површина јавне намене”  у Р 1 : 500. 

Планом нивелације дати су следећи елементи:  

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница, 

- нагиб нивелете. 
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6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ  

 ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Овим Планом одређене су површине јавне намене за уређење и/или изградњу 
објеката јавне намене и/или јавних површина за које је предвиђено утврђивање 
јавног интереса, у складу са посебним законом. Површине јавне намене у обухвату 
Плана чини улични коридор за колски и пешачки саобраћај, улично зеленило и 
комуналну инфраструктуру. 

Саобраћајну, комуналну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, 
као и улично озелењавање, потребно је изводити у складу са важећим законима и 
прописима који уређују сваку појединачну област. 

Површине, садржаји и објекти намењени јавном коришћењу морају бити у свему 
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). 

 

 

7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

  

7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Посматрани простор обухвата Плана је веома приступачан и атрактиван због свог 
положаја на улазном правцу у насеље Жабаљ. Делимично је комунално опремљен. 
Заступљен је само друмски саобраћај и то у Улици Николе Тесле. 

Према Генералном плану Улица Николе Тесле чини главну насељску саобраћајницу, с 
обзиром да је уједно и деоница државног пута IIА реда ДП 114. Планирани на 
парцели број 8902 у оквиру обухвата Плана и даље ће бити везани на насељску 
саобраћајну мрежу искључиво преко Улице Николе Тесле, с обзиром да чини и једину 
саобраћајницу у обухвату Плана. 

Захтеви мотзоризованог саобраћаја унутар посматраног простора не условљавају 
измене уличне регулације и планирано саобраћајно решење се у највећој мери 
ослања на постојеће саобраћајно решење, с тим да се планира се реконструкција 
саобраћајнице (а нарочито површина за немоторна кретања) са свим потребним 
геометријским и нивелационим елементима. Овим ће се омогућити безбедно и 
неометано кретање свих друмских превозних средстава у свим временским условима, 
обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина и 
одговарајући ниво услуге. Такође се планира измештање колског приступа парцели 
број 8902 из разлога постојеће инфраструктуре и планираних садржаја на парцели, у 
свему у складу са условима ЈП „Путеви Србије”. 

Површине за стационирање возила у обухвату Плана планирају се искључиво у 
оквиру парцеле осталог земљишта. 

Бициклистичке стазе у обухвату плана тренутно не постоје па бициклисти за кретање 
користе коловозне површине. Афирмација бициклистичког саобраћаја, у складу са 
смерницама датим Генералним планом, треба да буде у што ширем обиму, како би се 
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овај вид превоза више популаризовао. Планом се оставља могућност изградње 
тротоара и бициклистичких стаза иако ове саобраћајне површине нису уцртане у 
графичком прилогу или у карактеристичном попречном профилу. Услов за 
реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске 
регулативе и максимално задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.  

У графичком приказу број 3 у Р 1:500 приказани су сви технички елементи који 
дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и начини за 
прикључење нових објеката на постојећу саобраћајницу. 

 

7.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Хидротехничке инсталације које се планирају обухватају: 

- водовод (снабдевање објеката водом за потребе на парцели), 

- фекална канализација, 

- кишна канализација. 

 

7.2.1. Снабдевање водом 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом. 
Сви планирани објекти ће се снабдевати водом прикључењем на насељски водоводни 
систем, према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. Постојећа 
водоводна мрежа у Улици Николе Тесле Ø 5/4” налази се непосредно поред пешачке 
стазе на катастарској парцели број 3320. Како водоводна мрежа није снимљена и 
картрана, приликом радова потребно је извршити тзв, „шлицовање” и утврдити тачан 
положај водоводне мреже како не би дошло до оштећења исте. Притисак у 
водоводној мрежи је 3,5 - 4,0 бара. 

На катастарској парцели број 8902 постоји изграђен водоводни прикључак 
капацитета Ø 3/4” (М. Б. корисника: 19600). 

Могућа је реконструкција свих постојећих деоница, уколико је то потребно. 

Положај постојећих и планираних инсталација водоводне мреже дат је на графичком 
приказу број 5 „План водне инфраструктуре” у Р 1:500.  

За израду пројекта изградње потребно је прибавити посебне услове од стране ЈКП 
„Водовод општине Жабаљ”. 

 

7.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Одвођење отпадних и атмосферских вода планира се да буде сепаратно.  

Планира се секундарна канализациона мрежа отпадних вода у регулацији Улице 
Николе Тесле.  

С обзиром да насеље Жабаљ нема изграђену канализацију отпадних вода, оне  
се, као привремено решење до изградње насељске мреже, одводе у водонепропусне 
септичке јаме на парцелама корисника. Посебно се инсистира на водонепропусности 
јаме, да не би дошло до загађења подземних слојева. Септичку јаму треба поставити 
минимално 3,0 m од границе суседних парцела. 

Планираном кишном канализацијом решиће се одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница, кровова и осталих површина у обухвату Плана до реципијента. 
Атмосферске воде у насељу се тренутно прихватају и одводе отвореним каналима 
положеним уз уличне саобраћајнице. Атмосферске воде ће се, у зависности од 
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порекла, упуштати у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене 
атмосферске воде упуштати у реципијент тек након третирања на одгаварајућем 
уређају (сепаратор, таложник) на начин да пре упуштања одговарају минимално II 
класи квалитета воде водотока.  

Положај планираних инсталација канализационе мреже дат је на графичком приказу 
број 5 „План водне инфраструктуре” у  Р 1:500. 

 

7.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

7.3.1. Снабдевање електричном енергијом 

 

Снабдевање овим видом енергије свих планираних садржаја биће из јединственог 
електроенергетског система. На простору обухвата Плана постоје изграђени 
електроенергетски објекти (ЕЕО) дистрибутивног система електричне енергије (ДСЕЕ) 
и то: пподземни нисконапонски вод, подземни 20 kV водови, надземна нисконапонска 
мрежа и надрикључни нисконапонски вод и орман мерноземни 20 kV вод. Такође, у 
обухвату плана постоји изграђен поземни прикључни нисконапонски вод и орман 
мерног места. Прикључење постојећих и планираних садржаја у обухвату Плана 
предвидети преко постојећег прикључка, с обзиром да капацитет постојеће одобрене 
снаге задовољава потребе планираних садржаја. 

У обухвату Плана задржавају се све заузете трасе и коридоре на којима су изграђени 
постојечи ЕЕО. У случају потребе за измештањем неког од постојећих ЕЕО, неопходно 
је претходно обезбедити алтернативну слободну површину, трасу и коридор за 
постављање објекта који се измешта. 

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за 
грађевинску дозволу или извошење, Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће 
прописати у  редовном поступку издавања Локацијских услова у обједињеној 
процедури. 

 

7.3.2. Снабдевање топлотном енергијом 

 

На подручју обухвата Плана не постоји гасоводна дистрибутивна мрежа ниског 
притиска.  

Уколико будући пословни објекат жели да се прикључи на гасну мрежу ЈП 
„Србијагас”-а, а самим тим и постане њен потрошач, постоји могућност прикључења 
на дистрибутивну гасну мрежу средњег притиска у насељу Жабаљ. Минималне 
количине за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу средњег притиска у насељу 
Жабаљ су 100 Sm³/h.  

Сходно важећем закону о енергетици, у случају потребе корисника за снабдевање 
гасом, у Одобрењу за прикључење дефинисаће се начин и место прикључења, као и 
остали технички услови прикључења на гасоводни систем ЈП „Србијагас”-а 

Снабдевање топлотном енергијом будућих потрошача потребно је планирати из 
локалних топлотних извора и коришћењем обновљивих извора енергије. 
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7.3.3. Обновљиви извори енергије 

 

На подручју које је обухваћено планом постоји могућност коришћења обновљивих 
извора енергије, и то: 

1) Соларна енергија 

o Пасивни соларни системи - дозвољава се доградња стакленика, чија се 
површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле 
уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих 
намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава 
се примена осталих пасивних система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог 
зида и сл. 

o Активни соларни системи- соларни системи за сопствене потребе и 
комерцијалну употребу могу се постављати под следећим условима: 

- објекти становања и пословања - на кровним површинама и фасадама 
објекта;  

- површине јавне намене - на стубовима јавне и декоративне расвете и за 
потребе видео-надзора, за осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију. 

2) Енергија биомасе  

Енергија биомасе може се користити за снабдевање објеката топлотном 
енергијом коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као 
енергента у локалним топлотним изворима. 

3) (Хидро)геотермална енергија 

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања или 
хлађења објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, 
оне могу бити искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара 
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност надлежног органа. 

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе 
коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења 
енергије. 

 

7.3.4. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди 
удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање 
утрошене енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или 
о променама у понашању, све мере подразумевају исти или чак и виши степен 
оствареног комфора и стандарда. У контексту одрживог развоја, где се подразумева 
развој који задовољава данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и 
будуће генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи. 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере: 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној 
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији; 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом 
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани 
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материјали, дрво, трска и др.); 

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне 
расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела. 

- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромб-
мишелов зид, термосифонски колектор итд.); 

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као 
фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају; 

- размотрити могућност постављања кровних вртова и/или зелених фасада, као и 
коришћење атмосферских и отпадних вода; 

- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње 
свих енергетских уређаја у објекту. 

 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани 
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Обавезно је 
придржавати се Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник 
РС”, број 61/2011). 

Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини 
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање 
употребне дозволе. 

 

7.3.5. Електронске комуникације 

 

Простор обухваћен планом опремљен је електронском телекомуникационим 
инфраструктуром (мрежа у власништву Телекома). 

На простору обухвата Плана нема активних ни планираних базних станица мобилне 
телефоније, док је читаво подручје покривено сигналом мобилне телефоније свих 
надлежних оператера. 

Могуће је постављање базних станица на објектима или антенскинм стубовима, а у 
случају потребе могуће је постављање оптичких приводних каблова у оквиру 
регулације Улице Николе Тесле. 

У складу са експанзијом мобилних уређаја и њиховом потребом за повезивањем на 
интернет, могућа је изградња Wi-fi приступних тачака и приводних каблова дотих 
тачака, у складу са условима надлежне организације.  

На предметном подручју постоји РР коридор фиксне телефоније који је у надлежности 
„Телеком Србија” и дефинисан је на одговарајућем графичком приказу.  

У циљу заштите постојеће и будуће ТК инфраструктуре, потребно је пре почетка 
израде пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју 
прибавити услове за пројектовање од „Телеком Србија”. 

 

 

8. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

 

Зеленило на простору у обухвату Плана биће заступљено као улично зеленило (у 
виду планираног линијског зеленила дуж Улице Николе Тесле) и као зеленило 
осталих намена у склопу парцеле намењене пословним садржајима у зони становања.  



ПДР за део блока 14 у Жабљу (за катастарску парцелу број 8902 К.О. Жабаљ) 

 

16  

На простору обухвата Плана потребно је планском и пројектном документацијом 
предвидети уређење зелених површина и повезати их са околином. 

 

Зеленило уличног коридора 

У оквиру уличног кориих коридора тренутно није заступљено зеленило, па се планира 
садња у виду линијског зеленила свуда где постоје просторне могућности. У односу 
на ширину улице, дрвореде треба формирати са одговарајућим врстама дрвећа по 
висини, величини крошње и уклопити их амбијентално бојом и обликом.  

За озелењавање се препоручују саднице високих или ниских лишћара. Препоручује се 
да се у једној улици сади једна врста, а препоручују се: Tilia sp., Acer sp., Ulmus sp., 
Prunus sp. и др. Изабрати врсте отпорне на аерозагађење, са израженом санитарном 
функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке. 

 

Партерно и остало зеленило 

Према планираној намени за део блока 14, у обухвату Плана налазиће се садржаји 
пословања у зони породичног становања.  

На површини намењеној за пословне садржаје у зони пословања потребно је водити 
рачуна о уређењу површина око објеката. Улазне правце и прилазе у објекте 
обогатити партерним уређењем. 

Могуће је оивичити зону живом оградом од нижих жбунастих врста која би 
представљала визуелну баријеру. За живу ограду су погодне следеће жбунасте врсте: 
Ligustrum ovalifolium (калина), Prunus laurocerasus (ловор вишња), Berberis thumbergii 
(жутика), Buxus sempervirens (шимшир), Hibiscus syriacus (сиријска ружа), Taxus 
baccata (тиса). 

Потребно је да учешће зелених површина у оквиру парцеле осталих намена буде 
најмање 20%. Начин и уређење зелених површина зависиће у највећој мери од 
функције и положаја објеката на парцели.  

У највећој мери заступљеност садног материјала треба да буде сачињен од 
аутохтоних врста дрвећа и жбуња (лишћарске и четинарске врсте). 

 

Услови за уређење зелених површина 

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина: 

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m; 

- При избору дендролошког материјала дати предност предложеним и 
аутохтоним врстама; 

- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и 
оптимално 50%; 

- На нашим подручјима су инвазивне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), 
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац 
(Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански 
длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива 
ограда (Lycium halimiflium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна 
сремза (Prunus serotna), jапанска фалопа (Reynouria syn Faloppa japonica), 
багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 
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9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И  

 НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

9.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

С обзиром да на простору обухвата Плана, нема евидентираних заштићених 
природних добара нити природних добара предложених за заштиту, потребно је 
применити опште мере заштите биодиверзитета, које подразумевају очување 
предеоне и биолошке разноврсности кроз подизање зелених површина. Приликом 
формирања зелених површина, користити врсте аутохтоног порекла. 

 

9.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

На простору обухваћеном Планом нема непокретних културних добара и добара која 
уживају претходну заштиту.  

На овом простору није утврђено ни постојање археолошких налазишта, нити има 
индикација да их треба очекивати. Међутим таква ситуација не искључује појаву 
евентуалних налаза. Инвеститори изградње нових објеката и инфраструктуре 
обавезни су на основу члана 109. Закона о културних добрима („Службени гласник 
РС”, бр. 71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закон) да, ако приликом извођења 
земљаних радова наиђу на археолошко налазиште или предмете, одмах без одлагања 
стану, оставе налазиште у положају у којем је нађено и обавесте надлежни 
Покрајински завод за заштиту споменика. 

 

 

10. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита живота и здравља људи 

Заштита животне средине представља полазну основу за све даље активности на 
предметном подручју. У циљу заштите животне средине простора у обухвату Плана 
неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта, с обзиром 
да се простор намењује  пословним садржђајима у зони породичног становања, а да 
је услед самог положаја простора обухваћеног Планом очекивано нарушавање 
квалитета животне средине у погледу појачаног интензитета колског саобраћаја. 
Изградња објеката, извођење радова, односно функционисање планираних садржаја 
и објеката, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, 
загађивање или деградација животне средине на други начин. 

Мере заштите живота и здравља људи могу се поделити у неколико кључних области 
дејства, према доминантном утицају у складу са законском регулативом из појединих 
области: 

- обезбеђење здраве околине, безбедне у односу на утицаје на здравље 
становништва, посебно деце, кроз заштиту и очување квалитета животне 
средине; 

- елиминисање загађења ваздуха које настаје као продукт сагоревања чврстих 
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горива и услед загађења издувним гасовима проузрокованих саобраћајем; 

- благовремено упозоравање и превенција од штетних ефеката дејства 
хемикалија које представљају потенцијални ризик за здравље људи; 

- заштита здравља људи од електромагнетног зрачења; 

- заштита живота и здравља људи у ванредним ситуацијама планирањем 
превенције и адекватним реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се 
смртност и болести од последица ванредних ситуација, несрећа и избијања 
епидемија који су повезани са факторима ризика животне средине средине 
значајно смањили и 

- заштита живота и здравља људи од последица климатских промена као 
глобалне опасности по здравље људи, које изазивају оштећења озонског 
омотача, губљење биодиверзитета и др. 

 

Заштита ваздуха 

На простору у обухвату плана, нису евидентиране активности, нити загађивачи, који 
би могли значајније да утичу на квалитет ваздуха. 

Повећан ниво аерозагађења може се очекивати услед специфичног положаја 
предметног простора у односу на значајну саобраћајницу (Улица Николе Тесле као 
главна насељска саобраћајница). Озелењавањем дуж саобраћајнице и на парцели 
број 8902,  знатно ће се побољшати микроклиматски услови овог простора. 

Заштита ваздуха на посматраном простору ће се вршити у складу са Законом о 
заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 
63/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16), односно у складу са 
свим важећим прописима који регулишу ову област. 

 

Заштита вода 

Заштита вода оствариће се поштовањем следеће законске регулативе: 

- Закона о водама („Службени гласник РС”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 
95/18 - dr. zakon) 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 
1/16),  

- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, број 24/14),  

- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), односно у складу са важећим прописима који 
регулишу ову област. 

Заштита вода од загађења се обезбеђује изградњом канализационе мреже, забраном 
испуштања загађених вода и свих штетних материја у реципијенте, пречишћавањем 
отпадних вода преко постројења за пречишћавање отпадних вода одговарајућег 
капацитета, као и предузимањем других општих и посебних мера. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно 
чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без 
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пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у 
затворену атмосферску канализацију. 

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинзи, манипулативне 
површине), пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу предвидети 
одговарајући контролисани прихват или предтретман на уређају за примарно 
пречишћавање. Издвојена уља и седимент из уређаја за предтретман уклонити на 
безбедан начин уз обезбеђење заштите површинских и подземних вода од загађења. 

 

Заштита земљишта 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности 
утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере 
за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, 
прате утицај своје делатности на квалитет земљишта и обезбеде друге мере заштите 
у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима. 

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова 
деградација услед продирања опасних материја. Земљиште треба контролисати у 
складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени 
гласник РС”, бр. 23/94), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову 
област. 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност 
може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка 
обављања активности изврши 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. 

Једна од мера заштите земљишта јесте и спречавање одлагање отпада на места која 
нису намењена за ту намену, озелењавање слободних површина у што већем 
проценту као и адекватно решавање одвођења отпадних и атмосферских вода.  

У складу са важећим прописима, приликом извођења радова, инвеститор је дужан да 
заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања 
слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким 
карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објекта. 

 

Заштита од буке 

Ради превенције, али и заштите простора од прекомерне буке потребно је 
успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене 
вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у 
животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), односно у складу са 
важећим прописима који регулишу ову област, предузимаће се одговарајуће мере за 
отклањање негативног утицаја буке на животну средину. 

Сви корисници на простору плана своје активности морају прилагодити условима у 
којима ће интензитет буке бити усклађен са важећим прописима који регулишу ову 
област. 

 

Заштита од отпадних материја 

Систем управљања отпадом мора бити усклађен са: Законом о управљању отпадом 



ПДР за део блока 14 у Жабљу (за катастарску парцелу број 8902 К.О. Жабаљ) 

 

20  

(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која 
проистичу из овог закона – Правилник о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 92/10), Правилник о 
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се 
користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", 
број 98/10), односно са свим важећим прописима који регулишу ову област.  

На територији Општине Жабаљ се врши организовано одвожење комуналног отпада а 
услугу одвожења комуналног отпада врши ЈКП „Чистоћа“. На свакој грађевинској 
парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) 
за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора 
да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе. За домаћинства 
породичног становања отпремање комуналног отпада врши се типским кантама за 
сакупљање и чување отпада. 

Тачан број, место и технички услови за постављање посуда на јавним површинама 
утврдиђе се у складу са условима ЈКП „Чистоћа”.  

 

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

Потенцијални извори зрачења су извори нискофреквентног електромагнетног поља. 

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити 
систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине. Потребно је: 
сакупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада; успостављање 
система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења; спречавање 
недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала. 

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:  

- скупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада, 

- успостављање система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих 
зрачења, 

- спречавање недозвољеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала, 

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима, 

- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења, означавање извора 
нејонизујућих зрачења и зоне опасног зрачења на прописан начин, примена 
средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења, 

- придржавати се Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 
(„Службени гласник РС“, број 95/18), односно у складу са важећим прописима 
који регулишу ову област.  

 

 

11. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 И ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 
могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 
проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 
мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог 
дејства. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и 
ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План 
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заштите и спасавања. 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од земљотреса, пожара и 
метеоролошких појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, 
снег), ветрови. 

 

Мере заштите од земљотреса 

Подручје насеља Жабаљ се налази у зони сеизмичке угрожености од 6о МCS скале 
(еквивалент VI степени по скали ЕМС-98) на повратни период од 95 година. Ради 
заштите од потреса максималног интензитета од од 6о МCS скале објекти морају бити 
пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, број 
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

Мере заштите од пожара 

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и 
њиховом међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за 
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу 
терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу 
са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09, 20/15 и 
87/2018 и 87/18- др. закон), Правилником о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18) и осталим 
подзаконским актима везаним за ову област. 

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, 
за објекте који су обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера 
заштите од пожара и експлозија од Министарства унутрашњих послова (Управе и 
Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације). 

 

Мере заштите од удара грома 

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, 
која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. 

 

Мере заштите од поплава 

Заштита од поплава на подрчју обухвата плана обезбеђује се правилним одвођењем 
атмосферских вода на начин утвршђен овим Планом. 

 

Мере заштите од ратних дејстава 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи. 

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), ради заштите од елементарних 
непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга 
правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се 
становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за 
заштиту. 

Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и 
материјалних добара. Приликом изградње и/или реконструкције стамбених и пословних 
објеката, препорука је да се над подрумским (сутеренским) просторијама или 
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просторијама приземља (ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта. 

 

 

12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Планом се дефинишу услови за прикључење планираних садржаја на саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 
мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Прикључци на јавну 
комуналну мрежу се обавезно изводе према техничко-пројектантским условима и уз 
прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну инфраструктуру. 

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је 
обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је 
неопходна за оптимално функционисање планираних садржаја на парцели број 8902. 

За грађевинску парцелу је потребно обезбедити: 

- приступ на јавну саобраћајну површину; 

- прикључење на изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу по 
условима надлежне електродистрибуције; 

- прикључење на јавну водоводну мрежу по условима надлежног комуналног 
предузећа, односно дистрибутера; 

- прикључење на канализациону мрежу према условима надлежног комуналног 
предузећа, односно дистрибутера, тј. изградња водонепропусне бетонске 
септичке јаме до изградње насељског канализационог система; 

- прикључење на отворену атмосферску мрежу за прихват вишка атмосферских 
вода по условима надлежног стараоца. 
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити 
урбанистичке критеријуме и услове за изградњу планираних садржаја: 

- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 
јачине VII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој 
скали (ЕМС-98), за повратни период од 475 година; 

- при пројектовању и грађењу објекта придржавати се одредби техничких 
прописа и услова који регулишу конкретну област; 

- приликом пројектовања и извођења радова и при избору материјала водити 
рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите, 
обавезно се придржавати Закона о заштити од пожара; 

- услови за издавање енергетског пасоша зграде су да је пројектована и 
изграђена у складу са прописима којима се уређује изградња објеката и 
прописима којима се урешују енергетска својства зграде, према Правилнику о 
енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/2011) и 
Правилнику о условима и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда  („Службени гласник РС”, број 69/2012); 

- 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 22/2015) приликом планирања, пројектовања и грађења јавних 
саобраћајних површина као и објеката за јавно коришћење, морају се 
обезбедити обавезни елементи приступачности за особе са инвалидитетом, 
децу и старе особе. 

 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА  

 

2.1. ПОСЛОВНИ САДРЖАЈИ У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 

Врста и намена објеката 

На грађевинској парцели могу се градити: 

- основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат или 
пословно-стамбени објекат. Објекат може бити слободностојећи, у 
непрекинутом низу, у прекинутом низу или полуатријумски. 

- Други објекти: у оквиру ове зоне дозвољена је изградња пословног објекта као 
другог објекта на парцели. Други објекат може се градити као 
слободностојећи. 

- Помоћни и економски објекти: гаража, остава, магацин, ограда, 
водонепропусна бетонска септичка јама (као прелазно решење до изградње 
насељске канализационе мреже) и сл. 

Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, 
угоститељства и услужних делатности. Према Генералном плану у зони породичног 
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становања могуће је реализовати и трговину на велико, с тим да се обављањем те 
делатности не сме нарушти зона становања. Производне делатности дозвољене су уз 
обезбеђивање услова заштите животне средине. Не дозвољава се бављење оним 
делатностима које буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом 
саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања како на смој 
парцели, тако и у окружењу.  

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

Планира се да постојећа парцела број 8902 чини самосталну грађевинску парцелу за 
изградњу пословних садржаја у комбинацији са становањем.   

 

Највећи дозвољени индекс заузетости и коефицијент изграђености парцеле 

Индекс заузетости парцеле објектима је макс. 30%. 

Коефицијент изграђености парцеле је максимално К макс = 0,9. 

Удео  зеленила на парцели породичног становања је мин. 30%. 

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле 

Грађевинска линија се може поклапати са регулационом линијом или се објекти могу 
градити на растојању од 5,00 m од регулационе линије. Такође се и гаража може 
поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у 
сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у 
унутрашњост гараже). 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно 
западне)  оријентације.  Изградња  објекта  на  парцели  може  се  дозволити  под 
следећим условима: 

- основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се 
дозволи на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно 
западне) оријентације.  

- основни габарит главног слободностојећег објекта (без испада) може да се 
дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно 
источне) оријентације. 

- Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на 
минимално 4,0 m од границе парцеле. 

- Основни  габарит  главног  објекта  у  прекинутом  низу  од  границе  парцеле 
претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 m, а од границе 
парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0 m (растојаЊе 
основног габарита без испада). 

 

Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних и економских), дуж границе 
са суседом врши се под следећим условима: 

- Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом, или 
делом објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може 
бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим 
олуком, или једноводни кров са падом у сопствено двориште). На зиду који је 
лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној 
парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилације или 
осветљења растојања минималне висине парапета х=1,80 m, површине до 
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0,8 m². 

- Ако се објекат не гради на заједничкој међи, његова удаљеност од исте мора 
бити мин. 1 m. 

 

Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира гаража, грађевинска линија 
сутеренског дела објекта може да се поклопи са регулационом линијом (могућност 
градње сутеренске гараже на целокупној парцели). 

Уколико се гаража планира у приземном делу објеката, грађевинска линија се 
повлачи ка унутрашњости парцеле на мин. 5,0 m од регулационе линије. 

 

Највећа дозвољена спратност објеката 

- Спратност главног  објекта  (породични  стамбени  објекат,  стамбено-
пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П до П+1+Пк. Дозвољена 
је изградња подрумске, односно сутеренске етаже уколико не постоје сметње 
геотехничке и/или хидротехничке природе. Висина главног објекта је 
максимално 10,6 m од коте тротоара објекта до венца. 

- Спратност пословног објекта уз главни објекат је максимално П+1 (дозвољена 
је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је 
максимално 7,2 m од коте тротоара објекта до венца. 

- Помоћни објекти на парцели (гаража, летња кухиња, остава, магацин) су 
максималне спратности П и максималне висине до 3,0 m од коте тротоара 
објекта до венца. 

- Помоћни објекат уз економски објекат је максималне спртаности П а 
максималне висине до 4,8 m од коте тротоара. 

- Економски објекат је максималне спратности П, тј. П+Пк, а максималне висине 
4,6 m. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 
пута, односно према нултој коти објекта и то: 

- кота приземља не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног 
пута; 

- кота приземља стамбене намене може бити највише 1,2 m виша од коте 
нивелете јавног или приступног пута; 

- коте терена слободних површина на парцели, као и коте заштитног тротоара 
око објекта, могу да буду максимално 0,20 m више од коте тротоара. 

 

Међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем полуатријумских и у 
непрекинутом низу) не може бити мања од 4,0 m (основни габарит са испадом). 

Удаљеност између главног и пратећег објекта, удаљеност између главног и помоћног 
објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0 m. 

Пратећи и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 m, ако су 
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни 
размак не може бити мањи од 4,0 m ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. 
међусобни размак не може бити маЊи од половине висине вишег објекта. 

Међусобни размак између помоћних објеката уз економске објекте (на истој парцели) 
може бити 0,0 m односно минимално половина вишег објекта. 
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Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији на 
делу бочног дворишта северне оријентације као и главни објекат, уз услов да се 
објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0 м одстојања. 

Ако се економски делови парцеле граниче, дозвољен је међусобни размак помоћних 
објеката уз економске објекте на минимално 2,0 м, тј. помоћни објекат се не мора 
градити у истој линији са главним објектом уз услов да се он гради на минимално 1,0 
м од границе парцеле. 

Помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0м 
од заједничке границе парцеле. 

Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и 
транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи 
висину од 1,4 м. 

Транспарентна  ограда  се  поставља  на  подзид  висине  максимално  0,2м  а  код 
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 м. 

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

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

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом 
зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине 
максимално 1,8 м. 

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле 
(разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и 
пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити 
већа од висине спољне ограде. 

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута – улице. За 
грађевинску парцелу намењену вишепородичном становању мора се обезбедити 
колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,0 m. За грађевинску парцелу на којој се 
планира изградња пословног објекта мора се обезбедити колско-пешачки прилаз мин. 
ширине 3,5 m, односно у складу са потребама возила која се користе. При 
обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно 
оставити пропуст за атмосферску воду. 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора 
се обезбедити паркинг простор, по правилу: једно паркинг или гаражно место на 
један стан, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражи, односно мин. 
једно паркинг место на 70 m2 пословног простора, као и у складу са важећим 
прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се, такође, 
обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор. 

Уколико се на парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу корисника, 
са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, изградњу паркинг простора, 
обезбедити искључиво у склопу грађевинске парцеле. 

 

Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката 

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи 
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утврђују се пројектном документацијом.  

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама треба тежити ка 
успостављању јединствене естетске и визуелне целине у оквиру грађевинске 
парцеле. 

Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке, камене облоге или малтерисане и 
бојене.  

Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције до 35°. Применити 
кровни покривач у зависности од примењене кровне конструкције и њеног нагиба. 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте 
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине. 

 

Заштита суседних објеката 

Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши 
граница парцеле до које се гради објекат.  

Испади на објекту не могу  прелазити грађевинску линију више од 1,6 m односно 
регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је 
хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску 
односно регулациону линију. 

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

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање 
од 2,0 m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m, 

- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m 
од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0 m, 

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

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без 
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља, 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне) 
оријентације (најмањег растојања од 1,50 m) - 0,6 m, али укупна површина 
грађевинског елемента не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) 
оријентације (најмањег растојања од 2,50 m) мање од 0,9 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад 
приземља, 

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње 
линије суседне грађевинске парцеле од мин. 5,0 m) од 1,2 m, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад 
приземља. 

Отварање отвора на просторијама за становање као и пословним просторијама на 
бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак између објеката 
(укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 
4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да 
доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или више од 1,8 m. 
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Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле. 
Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

Услови за уређење слободних површина на парцели 

Зеленило на површинама резервисаним за колске и пешачке приступе уређује се 
поставком травнатих површина допуњених декоративном листопадном и четинарском 
вегетацијом. Зеленило на површинама са пешачко-колским прилазима уређује се са 
декоративном ниском и високом вегетацијом, а при садњи шибља и дрвећа потребно 
је водити рачуна о прегледности саобраћаја. 

 

 

3. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 

Посебна правила за опремање простора инфраструктуром 

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте 
(саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од 
планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним 
профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или 
ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување 
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене 
инсталације за које нема сазанања и сл.).  

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних 
јавних површина. 

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и 
правилницима који регулишу предметну област. 

Не условљава се формирање потпуне грађевинске парцеле за регулацију улице ради 
реализације појединачних садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација. 

 

3.1. ПРАВИЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда 
Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете 
уз придржавање одредби: 

- Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 101/05, 
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), 

- Закона 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, 24/18, 41/18, 
41/18- др. закон, 87/18 и 23/19); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник 
РС”, број 50/11); 

- Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), и 
осталим законима и правилницима које регулишу ову област 

- Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
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инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15). 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Главна насељска саобраћајница - траса ДП бр.114 

У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију 
саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима: 

- Задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице; 

- Коловоз има ширину 7,1 m тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 m 
и ивичним тракама (ивичњацима) од 0,3 m; 

- Носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. 
оптерећење 60 kN по осовини); 

- Нагиб коловоза је једностран; 

- Паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично 
или сепарисано; 

- Главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, 
транзитног и јавног саобраћаја; 

- Тротоари су минималне ширине 2,0 m. Бицикистичке стазе су минималне 
ширине 2,0 m. 

- Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча који могу 
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих 
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има 
практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација). 
Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором. 

- Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m.  

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину који 
не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m.  

На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, односно бициклистичке стазе, 
нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да су тротоар и 
бициклистичка стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба 
применити ради указивања на приоритетно кретање пешака и бициклиста, у односу 
на возила која се крећу колским прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара 
потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или благој денивелацији 
издвојити или означити колски пролаз. 

 

Паркирање и гаражирање возила 

Приликом нове изградње за паркирање возила за сопствене потребе, власници по 
правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне 
саобраћајне површине, и то - једно паркинг или гаражно место на један стан односно 
једно паркинг или гаражно место на 70 m² корисног пословног простора (под 
кориснимм простором се сматра нето површина објекта). 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг простор (за путничко возило најмање 2,5 x 5,0 m, а за теретно 
возило најмање 3,0 x 6,0 m, односно у зависности од величине возила).  
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Гараже/паркинг места се могу планирати подземно у габариту, изван габарита објекта 
или надземно, на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса 
изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, а подземне гараже 
се не урачунавају у индексе. 

Паркинзи требају бити уређени у тзв. „перфорираним плочама”, „префабрикованим 
танкостеним пластичним” или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом)  
који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и 
истовремено омогућавају одржавање ниског растиња и смањење отицање воде. Они 
могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих 
намена саобраћајних површина. 

Изградњу паркинга извршити у складу са СРПС У.S4.234 којим су дефинисане мере и 
начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања. На местима 
где се планира паркирање са препустом (наткриљем) према тротоару, ако није 
предвиђен зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где је то 
планирано, резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг 
места планира по једно дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може се 
обезбедити и око планираних паркинга. 

Такође је потребно извршити резервацију паркинга 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) и СРПС У.А9.204 који се односи на 
просторне потребе особа са инвалидитетом. 

 

3.2. ПРАВИЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Снабдевање водом 

- Планирану водоводну мрежу на парцели корисника прикључити на постојећу 
насељску водоводну мрежу, према претходно прибављеним условима и 
сагласностима од стране надлежног комуналног предузећа; 

- 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, 
уколико је потребно предвидети изградњу противпожарне хидрантске мреже; 

- На мрежи предвидети одговарајући број деоничних затварача, ваздушних 
вентила и муљни испуст; 

- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и 
стандардима; 

- Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина 
уличног профила то дозвољава; 

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 
обезбедити челичном заштитном цеви; 

- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете 
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
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Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима 
надлежног комуналног предузећа. 

- Канализацију градити по сепаратном систему; 

- Трасу фекалне канализације водити у слободном уличном профилу;  

- Обезбедити прикључак за парцелу број 8902; 

- Минимални пад колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, 
према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви); 

- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза; 

- Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним 
сливницима и системом ригола и каналета; 

- Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак 
пре улива у сепаратор масти и уља; 

- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице; 

- Реципијент је водоток Јегричка; 

- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна 
канала у који се уливају; 

- Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног 
комуналног предузећа. 

До изградње јавне канализације, санитарно-фекалне отпадне воде се могу упуштати у 
водонепропусне  септичке јаме, без упијајућег бунара, уз одговарајући предтретман, 
на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле, које ће се периодично празнити, 
ангажовањем надлежног комуналног предузећа. 

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. 

 

3.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже 

- Подземну електроенергетску мрежу полагати на дубини од најмање 0,8 - 1,0 m; 

- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или 
изнад енергетских каблова; 

- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба 
да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 

- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или 
изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски 
кабл се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 
0,3 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
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- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 

- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и 
укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном 
месту; 

- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 

- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном 
вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине 
најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 
(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова увећану 
за 3 m; 

- приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка 
возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које 
спадају каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 
0,5 m; 

- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже 
испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 
истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 
m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову 
каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља 
низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла 
треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског 
кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 
дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a 
електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање 
мора да буде најмање 0,3 m; 

- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°; 

- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, 
удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 
сигурносним размаком због обављања радова; 

- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на 
трасу енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 

- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 
30°; 

- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
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Услови за изградњу јавног осветљења 

- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и 
пешачких стаза, 

- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза 
објектима, 

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја, уважавајући 
принципе енергетске ефикасности. 

 

Услови за постављање соларних панела-фотонапонских ћелија 

- Соларни панели се могу постављати на кров објекта преко носача. 

 

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

У обухвату плана постоји изграђен прикључак који се састоји од изграђеног поземног 
прикључног нисконапонског вода и ормана мерног места (ОММ, постојећег купца 
претплатничког броја 1723753445) и који се задржава овим Планом. ОММ је 
постављен на парцели број 8902, непосредно уз њену граничну линију према суседној 
парцели број 3330. Одобрена снага на претплатничком броју на парцели број 8902 
износи 17,25 kW. 

Прикључење планираних садржаја у обухвату Плана предвидети преко постојећег 
прикључка, с обзиром да капацитет постојеће одобрене снаге задовољава потребе 
планираних садржаја. 

За све објекте и садржаје који ће се налазити у простору обухваћеном планом а који 
нису били предмет услова за израду овог Плана, Огранак Електродистрибуције Нови 
Сад задржава право да накнадно пропише услове прикључења на дистрибутивни 
систем електричне енергије. 

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за 
грађевинску дозволу или извошење, Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће 
прописати у  редовном поступку издавања Локацијских услова у обједињеној 
процедури. 

 

3.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 
комуникациону мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за 
примену и коришћење широкопојасних сервиса. 

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. 

На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони 
каблови, који не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, 
као и осталих објеката. 

 

Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе 
за потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 

- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима 
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саобраћајница, и поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама 
остале намене; 

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за 
накнадо провлачење електронских комуникационих каблова; 

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања 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; 

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у 
исте; 

- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 
каблова до 10kV 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 
 

- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 
сигурносним размаком због обављања радова; 

- 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 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 треба да буде најмање 0,4 - 
1,5 m, у зависности од притиска гасовода; 

- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - 
слободностојећи орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора 
или зелених површина; 

- у складу ca 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 пojaca 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). 

 

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката 

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне 
комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних 
радио станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру 
објекта. 
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Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе 
опреме и уређаја (ИПАН) 

 

ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ 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 ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним 
простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру. 

 

Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести 
подземним прикључком по условима надлежног предузећа; 

- 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. 

 

 

4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 

У геоморфолошком погледу основну геолошку грађу терена чини лес. Лес је 
специфична прашинаста творевина еолског порекла, са доста уједначеним 
гранулометријским саставом. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на 
лесној заравни се осећа одсуство површинске акумулације вода. Носивост сувог леса 
неоштећене структуре је велика и креће се између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног 
може се закључити да подручје обухвата Плана има релативно повољну геомеханичку 
структуру, без изразитијих ограничења. 

На територији обухвата Плана не налази се лежиште геотермалних вода, нема 
површинских токова, а сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали дуж 
саобраћајница. 

Насеље није угрожено од штетног дејства високих нивоа подземне воде. Према 
расположивим сазнањима предметно подручје не располаже минералним богатством 
значајним за експлоатацију. Такође, на простору нису регистровани морфолошки облици 
који указују на процес клизања терена. 

Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима 
противпожарне и сеизмичке заштите, што подразумева примену одговарајућег 
грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго 
поштовање и примену важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката 
у сеизмичким подручјима. 
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5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 

 ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Израда пројекта парцелације за реализацију планираних намена се не обавезује, с 
обзиром да парцела број 8902 чини самосталну грађевинску парцелу. Парцеле у 
планираном уличном коридору се могу парцелисати у веће парцеле. 

 

 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 

 

Спровођење Плана вршиће се: 

- израдом пројеката парцелације и препарцелације; 

- издавањем информације о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола 
и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска 
дозвола за садржаје за које су овим Планом утврђена правила уређења и 
грађења. 

 

 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Жабаљ”. 

 


