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41.
На члана 113. Статута општине Мали Иђош (,,Сл. лист општине Мали Иђош,, бр.13/2008 пречишћени текст), на писмену иницијативу трећине одборника, Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 08.09.2010.године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“ бр.
13/2008- пречишћени текст).
Члан 2.
Овлашћује се Комисија за израду нацрта Статута општине Мали Иђош да изради нацрт акта за
промену Статута општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008- пречишћени текст)
у смислу увођења црногорског језика као језик у службеној употреби на територији Општине Мали
Иђош.
Члан 3.
Начин и поступак доношења измена и допуна Статута: Комисија за израду нацрта Статута
општине Мали Иђош је дужна да у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке изради нацрт акта.
Право увида у Нацрт акта има сваки грађанин општине. Увид се врши код Комисије за израду,
сваког радног дана у просторијама општине Мали Иђош.
Скупштина општине ће донети Одлуку о изменама и допунама Статута најкасније до 30.
септембра 2010. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-1/2010-02
Дана: 08.09.2010.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ,с.р.

___________________ .___________________
42.
На основу чланова 34., 38. и 97. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009),
чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 31. став 1. и 7.
Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.13/2008), Скупштина општине Мали
Иђош, на седници одржаној дана 08.09.2010.г. донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД
РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2010.

Страна 243.

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката на територији општине Мали Иђош, и то у сваком насељу општине:
- у насељу Мали Иђош - на делу парцеле број 4002 ко Мали Иђош, у површини од 0,5 ха,
власништво Републике Србије-дато на коришћење.
- у насељу Ловћенац - на делу парцеле број 1054 ко Ловћенац, у површини од 0,5 ха,
власништво ДТД Рибарство доо - позајмљено земљиште.
- у насељу Фекетић - на парцелама број 4216/1, 4216/2 и 4216/3 ко Фекетић, у површини од 0,36
ха, власништво Путеви Србије - позајмљено земљиште.
Члан 2.
Под грађевинским отпадом и отпадом од рушења објеката у смислу одредаба ове Одлуке,
подразумева се грађевински отпад-шут од рушења објеката (жута земља, цигла, цреп, блокови, бетон,
малтер, и сл.), а који није опасан отпад и који се може користити за поновну употребу производа за
исту или другу намену, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или
другог производа, као секундарна сировина.
Члан 3.
Отпад из члана 2. ове Одлуке одлагаће и користити локална комунална предузећа из Малог
Иђоша, Ловћенца и Фекетића, као секундарну сировину за обављање своје делатности у складу са
одредбама Закона који регулишу ову област, а на начин који обезбеђује да настали производи не
проузрокују штетни утицај на животну средину.
За обављање делатности из става 1. овог члана локална комунална предузећа прибавиће дозволу
и потписати уговор са општином Мали Иђош, у складу са Законом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Мали
Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-3/2010-02
Дана: 08.09.2010.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ,с.р.

___________________ .___________________
43.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09
и 81/09-исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали Иђош
("Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст), по прибављеном мишљењу на
7. седници Комисије за планове, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 08.09.2010.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УРЕЂЕЊА
АТАРСКОГ ПУТА - МОЛСКИ ПУТ
Члан 1.
Овом Олдуком се врши измена и допуна Одлуке о изради Плана детљне регулације уређења
атарког пута- Молски пут („Сл.лист Општине Мали Иђош“ бр. 17/2009).

Страна 244.

Година 2010.
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Члан 2.
Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
„Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:
- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 ) :
- парц. бр. 8393 К.О. Мали Иђош
- северна међа парцеле 8393, од западне међе парцеле број
5959 до источне међе парцеле број 6006
- парц. бр. 6527 К.О. Мали Иђош

- југозападни део : од западне међе парцеле 6527
северна страна 31,59 м
јужна страна
30,30 м

- парц. бр. 6528 К.О. Мали Иђош

- југозападни део :

од северне међе парцеле
6528
10,30 м

- североисточни део : од северне међе парцеле
6528
10,31 м
- парц. бр. 8398 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8398
од северне међе парцеле
- југозападни део :
8398
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
8398
24,01 м

- парц. бр. 6526 К.О. Мали Иђош

- југозападни део :

од северне међе парцеле
6526
24,00 м

- североисточни део : од северне међе парцеле
6526
24,00 м
- парц. бр. 8394 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8394
- југозападни део :
од северне међе парцеле
8394
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
8394
24,01 м

- парц. бр. 6482 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6482
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6482
24,01 м

- парц. бр. 6481 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6481
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6481
24,00 м

- парц. бр. 6480 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6480
24,00 м
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- североисточни део : од северне међе парцеле
6480
24,00 м
- парц. бр. 6479 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6479
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6479
24,01 м

- парц. бр. 6478 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6478
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6478
24,01 м

- парц. бр. 6477 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6477
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6477
24,01 м

- парц. бр. 6476 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6476
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6476
24,01 м

- парц. бр. 6475 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6475
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6475
24,01 м

- парц. бр. 6474 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6474
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6474
24,01 м

- парц. бр. 6473 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6473
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6473
24,01 м

- парц. бр. 6472 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6472
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6472
24,01 м

- парц. бр. 6471 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6471
24,01 м
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- североисточни део : од северне међе парцеле
6471
24,01 м
- парц. бр. 6470 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6470
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6470
24,01 м

- парц. бр. 6469 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6469
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6469
24,01 м

- парц. бр. 6468 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6468
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6468
24,01 м

- парц. бр. 6467 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6467
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6467
24,01 м

- парц. бр. 8377 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8377
- југозападни део :
од јужне међе парцеле
6006
30,00 м
- североисточни део : од јужне међе парцеле
6007
30,00 м

- северна међа парцеле 8379, од западне међе парцеле број
- парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош
6007 до источне међе парцеле број 6018
- парц. бр. 6466 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6466
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6466
24,01 м

- парц. бр. 6465 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6465
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6465
24,01 м

- парц. бр. 6464 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6464
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6464
24,01 м

- парц. бр. 6463 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6463
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6463
24,01 м
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- северозападни део : од северне међе парцеле
6462
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6462
24,01 м

- парц. бр. 6461 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6461
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6461
24,01 м

- парц. бр. 6460 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6460
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6460
24,00 м

- парц. бр. 6459 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6459
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6459
24,01 м

- парц. бр. 6458 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6458
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6458
24,10 м

- парц. бр. 6457 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6457
24,10 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6457
25,06 м

- парц. бр. 6456 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6456
25,06 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6456
25,41 м

- парц. бр. 6455 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6455
25,41 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6455
26,41 м

- парц. бр. 6454 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6454
26,41 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6454
27,05 м

- парц. бр. 6453 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
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6453
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27,05 м

- североисточни део : од северне међе парцеле
6453
29,68 м
- парц. бр. 6452 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6452
29,68 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6452
38,66 м

- парц. бр. 6451 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6451
западна страна 1,31 м
источна страна 43,52 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6451
западна страна
528,15 м
источна страна
403,81 м

- парц. бр. 6450 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6450
западна страна
43,52 м
источна страна 60,52 м
од јужне међе парцеле 6450
- југоисточни део :
западна страна
403,81 м
источна страна
351,63 м

- парц. бр. 6449 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6449
западна страна
60,52 м
источна страна 98,83 м

- југоисточни део :

од јужне међе парцеле 6449
западна страна
351,63 м
источна страна 234,03 м

- парц. бр. 6448 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6448
западна страна
98,83 м
источна страна 107,82 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6448
западна страна
234,03 м
источна страна 206,42 м

- парц. бр. 6447 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6447
западна страна 107,82 м
источна страна 112,11 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6447
западна страна
206,42 м
источна страна 193,63 м

- парц. бр. 6446 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6446
западна страна
112,11 м
источна страна 118,37 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6446
западна страна
193,63 м
источна страна 173,00 м
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- северозападни део : од северне међе парцеле 6445
западна страна
118,37 м
источна страна 130,87 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6445
западна страна
173,00 м
источна страна 131,79 м

- парц. бр. 6444/2 К.О. Мали Иђош- северозападни део : од северне међе парцеле 6444/2
западна страна
130,87 м
источна страна 138,15 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6444/2
западна страна
131,79 м
источна страна 107,79 м
- парц. бр. 6444/1 К.О. Мали Иђош- северозападни део : од северне међе парцеле 6444/1
западна страна
138,15 м
источна страна 153,76 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6444/1
западна страна
107,79 м
источна страна 49,07 м
- парц. бр. 6443 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6443
западна страна
153,76 м
источна страна 161,35 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6443
западна страна 49,07 м

- парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош

- заузима део пута под парцелним бројем 8379
- од јужне међе парцеле 8379
западна страна
32,27 м
- од јужне међе парцеле 8379
источна страна
27,39 м

- парц. бр. 8311 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8311
- источна страна пута у ширини од 30,00 м

- парц. бр. 6340 К.О. Мали Иђош
- северозападни део : од северне међне тачке парцеле
6340
западна страна 20,29 м
источна страна 13,40 м
- парц. бр. 8375 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8375
- од северне међе парцеле 8375
западна страна 13,40 м
источна страна 18,59 м

- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 ) :

Страна 249.

Страна 250.

Година 2010.

Службени лист општине Мали Иђош

- парц. бр. 8313 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од западне међе парцеле 8313
северна страна
550,90 м
јужна страна
550,73 м
до источне међе парцеле 8313

- парц. бр. 6070 К.О. Мали Иђош

- североисточни део : од северне међе парцеле 6070
источна страна 20,01 м
у дужини од
266,04 м

- парц. бр. 8330 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8330
од северне међе парцеле 8330
западна страна 20,00 м
источна страна
20,00 м

- парц. бр. 6073 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6073
западна страна 20,00 м
источна страна 19,95 м

- парц. бр. 8331 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8331
од северне међе парцеле 8331
западна страна 19,95 м
источна страна
19,96 м

- парц. бр. 6075 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6075
западна страна 19,96 м
источна страна 20,00 м

- парц. бр. 8332 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8332
од северне међе парцеле 8332
западна страна 20,00 м
источна страна
20,02 м

- парц. бр. 6076 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6076
западна страна 20,02 м
источна страна 16,90 м

- парц. бр. 8333 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8333
од северне међе парцеле 8333
западна страна 16,90 м
источна страна
16,93 м

- парц. бр. 6077 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6077
западна страна 16,93 м
источна страна 20,00 м

- парц. бр. 8334 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8334
од северне међе парцеле 8334
западна страна 20,00 м
источна страна
20,00 м

- парц. бр. 6079 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6079
западна страна 20,00 м

Број 6.

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош
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Страна 251.

источна страна 19,27 м

Површина обухвата планског подручја :
- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
07-04-90 м2
- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
09-97-39 м2
__________________________________________________________
Укупна површина обухвата планског подручја износи
17-02-29 м2

Дужина пута који се реконструише :
- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
2.348,18 м
3.326,41 м
- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
__________________________________________________________
Укупна површина обухвата планског подручја износи
5.674,59 м “.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали
Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-4/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

___________________ .___________________
44.
На основу члана 28. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали Иђош ("Службени
лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст), по прибављеном мишљењу на 7. седници
Комисије за планове, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 08.09.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА
АТАРСКОГ ПУТА - МОЛСКИ ПУТ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације уређења атарског пута - Молски пут израђен од стране
Предузећа за пројектовање и услуге АРХИТОП доо Бачка Топола под бр. Е-50/09-ПДР.
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План израђује.
Члан 2.
Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:

- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 ) :

Страна 252.

Година 2010.

Службени лист општине Мали Иђош

- северна међа парцеле 8393, од западне међе парцеле број
- парц. бр. 8393 К.О. Мали Иђош
5959 до источне међе парцеле број 6006
- парц. бр. 6527 К.О. Мали Иђош

- југозападни део : од западне међе парцеле 6527
северна страна 31,59 м
јужна страна
30,30 м

- парц. бр. 6528 К.О. Мали Иђош

- југозападни део :

од северне међе парцеле
6528
10,30 м

- североисточни део : од северне међе парцеле
6528
10,31 м
- парц. бр. 8398 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8398
- југозападни део :
од северне међе парцеле
8398
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
8398
24,01 м

- парц. бр. 6526 К.О. Мали Иђош

- југозападни део :

од северне међе парцеле
6526
24,00 м

- североисточни део : од северне међе парцеле
6526
24,00 м
- парц. бр. 8394 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8394
- југозападни део :
од северне међе парцеле
8394
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
8394
24,01 м

- парц. бр. 6482 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6482
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6482
24,01 м

- парц. бр. 6481 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6481
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6481
24,00 м

- парц. бр. 6480 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6480
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6480
24,00 м

- парц. бр. 6479 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6479
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6479
24,01 м

Број 6.
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- парц. бр. 6478 К.О. Мали Иђош

Година 2010.

- северозападни део : од северне међе парцеле
6478
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6478
24,01 м

- парц. бр. 6477 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6477
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6477
24,01 м

- парц. бр. 6476 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6476
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6476
24,01 м

- парц. бр. 6475 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6475
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6475
24,01 м

- парц. бр. 6474 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6474
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6474
24,01 м

- парц. бр. 6473 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6473
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6473
24,01 м

- парц. бр. 6472 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6472
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6472
24,01 м

- парц. бр. 6471 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6471
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6471
24,01 м

- парц. бр. 6470 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6470
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6470
24,01 м

Страна 253.

Страна 254.

Година 2010.
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- парц. бр. 6469 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6469
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6469
24,01 м

- парц. бр. 6468 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6468
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6468
24,01 м

- парц. бр. 6467 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6467
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6467
24,01 м

- парц. бр. 8377 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8377
- југозападни део :
од јужне међе парцеле
6006
30,00 м
- североисточни део : од јужне међе парцеле
6007
30,00 м

- парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош
- северна међа парцеле 8379, од западне међе парцеле број
6007 до источне међе парцеле број 6018
- парц. бр. 6466 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6466
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6466
24,01 м

- парц. бр. 6465 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6465
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6465
24,01 м

- парц. бр. 6464 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6464
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6464
24,01 м

- парц. бр. 6463 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6463
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6463
24,01 м

- парц. бр. 6462 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6462
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6462
24,01 м

Број 6.
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- парц. бр. 6461 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6461
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6461
24,01 м

- парц. бр. 6460 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6460
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6460
24,00 м

- парц. бр. 6459 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6459
24,00 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6459
24,01 м

- парц. бр. 6458 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6458
24,01 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6458
24,10 м

- парц. бр. 6457 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6457
24,10 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6457
25,06 м

- парц. бр. 6456 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6456
25,06 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6456
25,41 м

- парц. бр. 6455 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6455
25,41 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6455
26,41 м

- парц. бр. 6454 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6454
26,41 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6454
27,05 м

- парц. бр. 6453 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6453
27,05 м
- североисточни део : од северне међе парцеле
6453
29,68 м

- парц. бр. 6452 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле
6452
29,68 м
североисточни
део
:
од
северне
међе
парцеле
-

Страна 255.

Страна 256.
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6452

Број 6.

38,66 м

- парц. бр. 6451 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6451
западна страна 1,31 м
источна страна 43,52 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6451
западна страна
528,15 м
источна страна
403,81 м

- парц. бр. 6450 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6450
западна страна
43,52 м
источна страна 60,52 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6450
западна страна
403,81 м
источна страна
351,63 м

- парц. бр. 6449 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6449
западна страна
60,52 м
источна страна 98,83 м

- југоисточни део :

од јужне међе парцеле 6449
западна страна
351,63 м
источна страна 234,03 м

- парц. бр. 6448 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6448
западна страна
98,83 м
источна страна 107,82 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6448
западна страна
234,03 м
источна страна 206,42 м

- парц. бр. 6447 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6447
западна страна 107,82 м
источна страна 112,11 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6447
западна страна
206,42 м
источна страна 193,63 м

- парц. бр. 6446 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6446
западна страна
112,11 м
источна страна 118,37 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6446
западна страна
193,63 м
источна страна 173,00 м

- парц. бр. 6445 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6445
западна страна
118,37 м
источна страна 130,87 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6445
западна страна
173,00 м
источна страна 131,79 м

- парц. бр. 6444/2 К.О. Мали Иђош- северозападни део : од северне међе парцеле 6444/2

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош

- југоисточни део :

Година 2010.

западна страна
130,87 м
источна страна 138,15 м
од јужне међе парцеле 6444/2
западна страна
131,79 м
источна страна 107,79 м

- парц. бр. 6444/1 К.О. Мали Иђош- северозападни део : од северне међе парцеле 6444/1
западна страна
138,15 м
источна страна 153,76 м
од јужне међе парцеле 6444/1
- југоисточни део :
западна страна
107,79 м
источна страна 49,07 м
- парц. бр. 6443 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6443
западна страна
153,76 м
источна страна 161,35 м
- југоисточни део :
од јужне међе парцеле 6443
западна страна 49,07 м

- парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош

- заузима део пута под парцелним бројем 8379
- од јужне међе парцеле 8379
западна страна
32,27 м
- од јужне међе парцеле 8379
источна страна
27,39 м

- парц. бр. 8311 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8311
- источна страна пута у ширини од 30,00 м

- парц. бр. 6340 К.О. Мали Иђош
- северозападни део : од северне међне тачке парцеле
6340
западна страна 20,29 м
источна страна 13,40 м
- парц. бр. 8375 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8375
- од северне међе парцеле 8375
западна страна 13,40 м
источна страна 18,59 м

- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 ) :

- парц. бр. 8313 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од западне међе парцеле 8313
северна страна
550,90 м
јужна страна
550,73 м
до источне међе парцеле 8313

- парц. бр. 6070 К.О. Мали Иђош

- североисточни део : од северне међе парцеле 6070
источна страна 20,01 м
у дужини од
266,04 м
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- парц. бр. 8330 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8330
од северне међе парцеле 8330
западна страна 20,00 м
источна страна
20,00 м

- парц. бр. 6073 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6073
западна страна 20,00 м
источна страна 19,95 м

- парц. бр. 8331 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8331
од северне међе парцеле 8331
западна страна 19,95 м
источна страна
19,96 м

- парц. бр. 6075 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6075
западна страна 19,96 м
источна страна 20,00 м

- парц. бр. 8332 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8332
од северне међе парцеле 8332
западна страна 20,00 м
источна страна
20,02 м

- парц. бр. 6076 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6076
западна страна 20,02 м
источна страна 16,90 м

- парц. бр. 8333 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8333
од северне међе парцеле 8333
западна страна 16,90 м
источна страна
16,93 м

- парц. бр. 6077 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6077
западна страна 16,93 м
источна страна 20,00 м

- парц. бр. 8334 К.О. Мали Иђош

- пресецање пута под парцелним бројем 8334
од северне међе парцеле 8334
западна страна 20,00 м
источна страна
20,00 м

- парц. бр. 6079 К.О. Мали Иђош

- северозападни део : од северне међе парцеле 6079
западна страна 20,00 м
источна страна 19,27 м

Површина обухвата планског подручја :
- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
07-04-90 м2
- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
09-97-39 м2
__________________________________________________________
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17-02-29 м2

Дужина пута који се реконструише :
- Западни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
2.348,18 м
- Источни део пута ( у односу на аутопут Е-75 )
3.326,41 м
__________________________________________________________
Укупна површина обухвата планског подручја износи
5.674,59 м

Члан 3.
План садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и
обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план);
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора.
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Мали Иђош, Оделења за
привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине, да се за План
детаљне регулације атарског пута-Молски пут не израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу Општине Мали Иђош".
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали
Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-5/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

___________________ .___________________

Страна 260.

Година 2010.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 6.

45.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и
81/09-исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали Иђош ("Службени
лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Мали Иђош по
прибављеном мишљењу Комисије за планове нa седници одржаној 08.09.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
МЕЛИОРАЦИОНОГ КАНАЛА КУЛА – МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог канала КулаМали Иђош (у даљем тексту: План) под бр. Е-2362 израђен од стране ЈП Завод за урбанизам Војводине –
Нови Сад.
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План
израђује.
Члан 2.
Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:
1.1. ПОЧЕТНА ТАЧКА ОПИСА обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских
општина Кула, Нови Врбас и Фекетић.
Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу пута, парцела 7393 (К.О.
Фекетић) до тромеђе пута, парцела 7393, железничке пруге, парцела 7266 и границе катастарских
општина Фекетић и Мали Иђош.
Од тромеђе граница у правцу североистока, пресеца железничку пругу и наставља у правцу
североисрока пратећи северну међу пута, парцела 7392 до тромеђе катастарских општина Мали
Иђош, Фекетић и Ловћенац.
Од тромеђе граница у правцу североистока прелази у катастарску општину Ловћенац и прати
северну међу пута, парцела 2430, северну међу парцеле 2429 и пратећи северну међу пута, парцела
4428 долази до тромеђе парцеле пута и парцела 2573 и 2574.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 2573, мења правац ка
североистоку и пратећи северну међу парцела 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564,
2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551 и 2550 и долази до пољског
пута, парцела 3134, обухвата парцеле 3134, 2669 и 2668 и даље наставља ка североистоку пратећи
северну међу парцела 2665, 2662, 2662, 2657, 2654,2652, 2753, 2750, 2749, 2748, 2744, 2743, 2742, 2741,
2737, 2736, 2735, 2731, 2730, 2727, 2726, 2725, 2723, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2862, 2861,
2860, 2859, 2879, 2898, 2897, 2896, 2895, 2894, 2893, 2892, 2891, 2890 и долази до пољског пута,
парцела 3108/55, пресеца га и даље наставља ка североистоку и прати северну међу парцела
3108/1 – 3108/18 долази до пољског пута, парцела 3108/55, пресеца га и пратећи северну међу
парцела 3108/52 и 3108/53 долази до тромеђе државног пута I реда бр.22.1, парцела 3496, пољског
пута, парцела 3135 и парцеле 3108/53.
Од тромеђе граница у правцу североистока пресеца државни пут, прати северну међу
парцеле 3191, западну међу парцела 3192, 3193, 3200 и 3201 и северном међом парцеле 3201 долази
до тромеђе пољског пута, парцела 3156 и парцела 3201 и 3202.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу пољског пута до тромеђе пута и
парцела 3203 и 3204, пресеца га и наставља у пшравцу севера пратећи западну међу парцеле 3230/1
до реке Криваје, парцела 4426, дужином од cca 190 м прати њену западну међу, пресеца је, и наставља
у правцу севера, прати западну међу парцеле 3153 и пресецајући пут, парцела 3149 долази до међе пута
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и парцеле 3582, мења правац ка истоку и пратећи северну међу пута, парецла 3149 долази до тромеђе
пута, парцела 3149 и парцела 3580 и 3581.
Од тромеђе граница у правцу севера обухвата парцеле 3580, 3575/9, 3577 и део парцеле
3579 и долази до тромеђе пута, парцела 3149, канала, парцела 3579 и парцеле 3580.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут и парцелу 3155 до југоисточне међе канала,
парцела 4426, пресеца га и даље ка југозападу пресеца парцеле 3230/1 и 3156 и долази до тромеђе
пољског пута, парцела 3156 и парцела 3184 и 3188.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну међу парцела 3188 и 3187 и
западну међу парцела 3186 и 3185 и долази до тромеђе тромеђе државног пута I реда бр.22.1, парцела
3496 и парцела 3182 и 3185.
Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца државни пут, прати источну међу парцеле
3107 до пољског пута, парцела 3088, прати ка југоистоку његову северну међу до тромеђе пута и
парцела 3091 и 3092, мења прављц ка југозападу, пресеца га и даље ка југозападу прати јужну међу
парцела 3085, 3082, 3079, 3078, 3077, 3022, 3021, 3020, 3016, 3015, 3014, 3011, 3009, 3007, 3006, 3004/2,
3003, 2980, 2968, 2966, 2965, 2956, 2952/2, 2951, 2904, 2905, 2900, 2847, 2844, 2841/2, 2839, 2838, 2837,
2805, 2804, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2756, 2755, 2754, 2650, 2649, 2648, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632,
2620, 2621, 2619, 2610, 2609, 2604, 2603, 2601, 2600, 2599, 2596, 2595, 2594, 2590, 2586, 2585, 2583 и
2582 и долази до тромеђе пута, парцела 4428 и парцела 2581 и 2582. 3
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут и наставља ка југозападу пратећи јужну
међу пута до тромеђе пута и парцела 2104 и 2105, у правцу југа обухвата парцеле 2105 – 2112 и
долази до тромеђе пољских путева, парцела 2088 и 2137 и парцеле 2138.
Од тромеђе граница наставља у парвцу југозапада и прати источну међу пољског пута,
парцела 2137 и западну међу парцеле 2136 и долази до тромеђе пута, парцела 4427 и парцела 2135 и
2136.
Од тромеђе граница у правцу истока прати севену међу пута до тромеђе пута и парцела
2146 и 2150, мења правац ка југу, пресеца пут, наставља ка југу пратећи источну међу парцела 2432/2
и 2432/6, мења правац ка западу и пратећи јужну међу парцела 2432/8, 2432/7 и 2431 долази до
тромеђе пољског пута, парцела 2431, парцеле 2432/1 и границе катастарских општина Ловћенац и
Фекетић.
Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских општина Ловћенац и Фекетић
до тромеђе границе и парцела 7062/3 и 7063/1 (К.О. Фекетић).
Од тромеђе граница у правцу запада прелази у К.О. Фекетић, прати јужну међу парцеле
7063/1 до четромеђе парцела 7062/2, 7062/3, 7063/1 и 7063/2, мења правац ка северу и прати западну
међу парцела 7063/1, 7064/1, 7065/1 и 7066/1 где опет мења правац ка западу и пресецајући
железничку пругу, парцела 7266 и пољски пут, парцела долази до тромеђе пољског пута и парцела
7068 и 7069/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада пратећи јужну међу парцела 7069/1, 7069/2,
7067/1, 7072/17, 7073, 7084/3, 7084/2, 7084/1, 7083, 7085/2, 7086, 7087, 7088/1 – 4, 7089, 7090/1 – 3,
7091/1 – 3, 7092, 7093/1 – 3, 7094/1 – 3, 7095/1 – 3, 7096/1 – 2, 7097, 7098/1 – 3, 7099, 7100/1 – 3, 7101/1 –
5, 7102, 7117/1 – 4, 7119, 7120, 7125, 7126, 7129, 7130, 7131/1 – 2, 7132 – 7134, 7146, 7145, 7144/1 – 4,
7143, 7142/1 – 2, 7141, 7140, 7139, 7138, 7137/1 – 2, 7136/3, 7135/2 и 7136/2 и долази до тромеђе пољског
пута, парцела 7399 и парцела 7136/1 и 7136/2, пресеца пољски пут и даље ка северозападу прати
границу катастарских општина Фекетић и Нови Врбас до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи cca 506,44 ha.

1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта чине целе и
делови парцела и то:
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К.О. Фекетић
цела парцеле:7393
делови парцела: 7399, 7135/1, 7136/1, 7136/2, 7135/2, 7136/3, 7137/1, 7137/2, 7138, 7139, 7140, 7141,
7142/1, 7142/2, 7143, 7144/1, 7144/2, 7144/3, 7144/4, 7145, 7146, 7134, 7133, 7132, 7131/2, 7131/1, 7130,
7129, 7126, 7125, 7120, 7199, 7117/4, 7117/3, 7117/2, 7117/1, 7102, 7101/5, 7101/4, 7101/3, 7101/2, 7101/1,
7100/3, 7100/2, 7100/1, 7099, 7098/3, 7098/2, 7098/1, 7097, 7096/2, 7096/1, 7095/3, 7095/2, 7095/1, 7094/3,
7094/2, 7094/1, 7093/3, 7093/2, 7093/1, 7092, 7091/3, 7091/2, 7091/1, 7090/3, 7090/2, 7090/1, 7089, 7088/4,
7088/3, 7088/2, 7088/1, 7087, 7086, 7085/2, 7083, 7084/1, 7084/2, 7084/3, 7072/17, 7067/1, 7069/2,
7069/1,7066/1,7065/1 и 7064/1.
К.О. Ловћенац
цела парцеле:3010
делови парцела: 2430, 2429, 2431, 2432/7, 2432/8, 2432/4, 2432/6, 2432/2, 4427, 2135, 2133, 2132, 2131,
2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2119, 2118, 2117, 2116, 2115, 2114, 2113,
2088, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 2105, 4428, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582,
2583, 2586, 2590, 2594, 2595, 2596, 2599, 2600, 2573, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564,
2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 3134, 2601, 2603, 2604,
2609, 2610, 2619, 2621, 2620, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2648, 2649, 2650, 2651, 2754, 2755, 2756, 2767,
2768, 2769, 2770, 2771, 2803, 2804, 2805, 2837, 2838, 2839, 2842, 2843, 2844, 2847, 2858, 2900, 2903, 2904,
2951, 2952/1, 2956, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2980, 3003, 3004/2, 3006, 3007, 3009, 3011, 3014, 3015, 3016, 3020, 3021, 3107 и 3135.
1.2.2. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ У ОБУХВАТУ
Остало земљште у обухвату Плана чине пољопривредно обрадиво земљиште и атарски путеви
(постојећи и планирани), а водно водоток Криваја.
Члан 3.
План садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и
oбавезне прилоге.
План нарочито садржи:
-границу плана и обухват грађевинског подручја;
-поделу простора на посебне целине и зоне;
-намену земљишта;
-регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
-нивелационе коте јавних површина (нивелациони план);
-трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
-економску анализу и процену улагања из јавног сектора.
-локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Решење Oпштинске управе општине Мали Иђош, Оделења за
привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине, број 501-8/2008-05,
од дана 16.05.2008.г., да се за План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог
канала Кула - Мали Иђош не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2010.

Страна 263.

Члан 5.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу Општине Мали Иђош".
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали
Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-6/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
МЕЛИОРАЦИОНОГ КАНАЛА
КУЛА – МАЛИ ИЂОШ
II ФАЗА
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора
мелиорационог канала Кула – Мали Иђош (''Службени лист општине Мали Иђош'', бр. 16/2009) чији је
саставни део Концепт Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог канала
Кула – Мали Иђош приступило се изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора
мелиорационог канала Кула – Мали Иђош (део коридора у К.О. Фекетић, К.О. Ловћенац).
Плански основ за израду урбанистичког плана су следећи документа: Просторни план Републике
Србије (''Службени гласник РС, бр. 13/96), Просторни план општине Мали Иђош (усвојен на седници
СО Мали Иђош 07.12.2009. године). Одлука ће бити објављена у ''Службеном листу општине Мали
Иђош'' након прибављања сагласности министра надлежног за послове просторног планирања и
урбанизма) и Плана генералне регулације радне зоне уз ауто пут Е-75 на територији општине Мали
Иђош (са елементима детаљне регулације за јавно грађевинско земљиште) (''Службени лист општине
Мали Иђош'', бр. 3/08), који су утврдили смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона
на подручју обухваћеном планом.
1. ПРЕДЛОЖЕНИ ОБУХВАТ ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ ЗЕМЉИШТА
1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на тромеђи катастарских општина Кула, Нови Врбас и
Фекетић.
Од тромеђе граница у правцу североистока прати северну међу пута, парцела 7393 (К.О. Фекетић) до
тромеђе пута, парцела 7393, железничке пруге, парцела 7266 и границе катастарских општина Фекетић и
Мали Иђош.
Од тромеђе граница у правцу североистока, пресеца железничку пругу и наставља у правцу
североисрока пратећи северну међу пута, парцела 7392 до тромеђе катастарских општина Мали Иђош,
Фекетић и Ловћенац.
Од тромеђе граница у правцу североистока прелази у катастарску општину Ловћенац и прати северну
међу пута, парцела 2430, северну међу парцеле 2429 и пратећи северну међу пута, парцела 4428 долази
до тромеђе парцеле пута и парцела 2573 и 2574.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 2573, мења правац ка североистоку и
пратећи северну међу парцела 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561,
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2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551 и 2550 и долази до пољског пута, парцела
3134, обухвата парцеле 3134, 2669 и 2668 и даље наставља ка североистоку пратећи северну међу
парцела 2665, 2662, 2662, 2657, 2654,2652, 2753, 2750, 2749, 2748, 2744, 2743, 2742, 2741, 2737, 2736,
2735, 2731, 2730, 2727, 2726, 2725, 2723, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2862, 2861, 2860, 2859,
2879, 2898, 2897, 2896, 2895, 2894, 2893, 2892, 2891, 2890 и долази до пољског пута, парцела 3108/55,
пресеца га и даље наставља ка североистоку и прати северну међу парцела 3108/1 – 3108/18 долази до
пољског пута, парцела 3108/55, пресеца га и пратећи северну међу парцела 3108/52 и 3108/53 долази до
тромеђе државног пута И реда бр.22.1, парцела 3496, пољског пута, парцела 3135 и парцеле 3108/53.
Од тромеђе граница у правцу североистока пресеца државни пут, прати северну међу парцеле 3191,
западну међу парцела 3192, 3193, 3200 и 3201 и северном међом парцеле 3201 долази до тромеђе
пољског пута, парцела 3156 и парцела 3201 и 3202.
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу пољског пута до тромеђе пута и парцела 3203 и
3204, пресеца га и наставља у пшравцу севера пратећи западну међу парцеле 3230/1 до реке Криваје,
парцела 4426, дужином од цца 190 м прати њену западну међу, пресеца је, и наставља у правцу севера,
прати западну међу парцеле 3153 и пресецајући пут, парцела 3149 долази до међе пута и парцеле 3582,
мења правац ка истоку и пратећи северну међу пута, парецла 3149 долази до тромеђе пута, парцела 3149
и парцела 3580 и 3581.
Од тромеђе граница у правцу севера обухвата парцеле 3580, 3575/9, 3577 и део парцеле 3579 и долази до
тромеђе пута, парцела 3149, канала, парцела 3579 и парцеле 3580.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут и парцелу 3155 до југоисточне међе канала, парцела 4426,
пресеца га и даље ка југозападу пресеца парцеле 3230/1 и 3156 и долази до тромеђе пољског пута,
парцела 3156 и парцела 3184 и 3188.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну међу парцела 3188 и 3187 и западну међу
парцела 3186 и 3185 и долази до тромеђе тромеђе државног пута И реда бр.22.1, парцела 3496 и парцела
3182 и 3185.
Од тромеђе граница у правцу југозапада пресеца државни пут, прати источну међу парцеле 3107 до
пољског пута, парцела 3088, прати ка југоистоку његову северну међу до тромеђе пута и парцела 3091 и
3092, мења прављц ка југозападу, пресеца га и даље ка југозападу прати јужну међу парцела 3085, 3082,
3079, 3078, 3077, 3022, 3021, 3020, 3016, 3015, 3014, 3011, 3009, 3007, 3006, 3004/2, 3003, 2980, 2968,
2966, 2965, 2956, 2952/2, 2951, 2904, 2905, 2900, 2847, 2844, 2841/2, 2839, 2838, 2837, 2805, 2804, 2771,
2770, 2769, 2768, 2767, 2756, 2755, 2754, 2650, 2649, 2648, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632, 2620, 2621, 2619,
2610, 2609, 2604, 2603, 2601, 2600, 2599, 2596, 2595, 2594, 2590, 2586, 2585, 2583 и 2582 и долази до
тромеђе пута, парцела 4428 и парцела 2581 и 2582.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца пут и наставља ка југозападу пратећи јужну међу пута до
тромеђе пута и парцела 2104 и 2105, у правцу југа обухвата парцеле 2105 – 2112 и долази до тромеђе
пољских путева, парцела 2088 и 2137 и парцеле 2138.
Од тромеђе граница наставља у парвцу југозапада и прати источну међу пољског пута, парцела 2137 и
западну међу парцеле 2136 и долази до тромеђе пута, парцела 4427 и парцела 2135 и 2136.
Од тромеђе граница у правцу истока прати севену међу пута до тромеђе пута и парцела 2146 и 2150,
мења правац ка југу, пресеца пут, наставља ка југу пратећи источну међу парцела 2432/2 и 2432/6, мења
правац ка западу и пратећи јужну међу парцела 2432/8, 2432/7 и 2431 долази до тромеђе пољског пута,
парцела 2431, парцеле 2432/1 и границе катастарских општина Ловћенац и Фекетић.
Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских општина Ловћенац и Фекетић до
тромеђе границе и парцела 7062/3 и 7063/1 (К.О. Фекетић).
Од тромеђе граница у правцу запада прелази у К.О. Фекетић, прати јужну међу парцеле 7063/1 до
четромеђе парцела 7062/2, 7062/3, 7063/1 и 7063/2, мења правац ка северу и прати западну међу парцела
7063/1, 7064/1, 7065/1 и 7066/1 где опет мења правац ка западу и пресецајући железничку пругу, парцела
7266 и пољски пут, парцела долази до тромеђе пољског пута и парцела 7068 и 7069/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада пратећи јужну међу парцела 7069/1, 7069/2, 7067/1,
7072/17, 7073, 7084/3, 7084/2, 7084/1, 7083, 7085/2, 7086, 7087, 7088/1 – 4, 7089, 7090/1 – 3, 7091/1 – 3,
7092, 7093/1 – 3, 7094/1 – 3, 7095/1 – 3, 7096/1 – 2, 7097, 7098/1 – 3, 7099, 7100/1 – 3, 7101/1 – 5, 7102,
7117/1 – 4, 7119, 7120, 7125, 7126, 7129, 7130, 7131/1 – 2, 7132 – 7134, 7146, 7145, 7144/1 – 4, 7143,
7142/1 – 2, 7141, 7140, 7139, 7138, 7137/1 – 2, 7136/3, 7135/2 и 7136/2 и долази до тромеђе пољског пута,
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парцела 7399 и парцела 7136/1 и 7136/2, пресеца пољски пут и даље ка северозападу прати границу
катастарских општина Фекетић и Нови Врбас до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи цца 506,44 ха.

1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАНИЦА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта чине целе и делови парцела и то:
К.О. Фекетић
цела парцеле:7393
делови парцела: 7399, 7135/1, 7136/1, 7136/2, 7135/2, 7136/3, 7137/1, 7137/2, 7138, 7139, 7140, 7141,
7142/1, 7142/2, 7143, 7144/1, 7144/2, 7144/3, 7144/4, 7145, 7146, 7134, 7133, 7132, 7131/2, 7131/1, 7130,
7129, 7126, 7125, 7120, 7199, 7117/4, 7117/3, 7117/2, 7117/1, 7102, 7101/5, 7101/4, 7101/3, 7101/2, 7101/1,
7100/3, 7100/2, 7100/1, 7099, 7098/3, 7098/2, 7098/1, 7097, 7096/2, 7096/1, 7095/3, 7095/2, 7095/1, 7094/3,
7094/2, 7094/1, 7093/3, 7093/2, 7093/1, 7092, 7091/3, 7091/2, 7091/1, 7090/3, 7090/2, 7090/1, 7089, 7088/4,
7088/3, 7088/2, 7088/1, 7087, 7086, 7085/2, 7083, 7084/1, 7084/2, 7084/3, 7072/17, 7067/1, 7069/2,
7069/1,7066/1,7065/1 и 7064/1.
К.О. Ловћенац
цела парцеле:3010
делови парцела: 2430, 2429, 2431, 2432/7, 2432/8, 2432/4, 2432/6, 2432/2, 4427, 2135, 2133, 2132, 2131,
2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 2122, 2121, 2120, 2119, 2118, 2117, 2116, 2115, 2114, 2113,
2088, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 2105, 4428, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582,
2583, 2586, 2590, 2594, 2595, 2596, 2599, 2600, 2573, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2566, 2565, 2564,
2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 3134, 2601, 2603, 2604,
2609, 2610, 2619, 2621, 2620, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2648, 2649, 2650, 2651, 2754, 2755, 2756, 2767,
2768, 2769, 2770, 2771, 2803, 2804, 2805, 2837, 2838, 2839, 2842, 2843, 2844, 2847, 2858, 2900, 2903, 2904,
2951, 2952/1, 2956, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2980, 3003, 3004/2, 3006, 3007, 3009, 3011, 3014, 3015, 3016, 3020, 3021, 3107 и 3135.
1.2.2. ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ У ОБУХВАТУ
Остало земљште у обухвату Плана чине пољопривредно обрадиво земљиште и атарски путеви
(постојећи и планирани), а водно водоток Криваја.
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗОНЕ
2.1.1. ЗОНА МЕЛИОРАЦИОНОГ КАНАЛА И ВОДОТОКА КРИВАЈЕ
На посматраном подручју Плана постоји потреба за наводњавање постојећих пољопривредних
површина, са аспекта пољопривредне производње и обраде земљишта. Изградњом доводног канала
Кула-Мали Иђош створиће се могућности за наводњавање належућих пољопривредних површина, а
поред ове основне намене, отварају се и могућности за развој туризма, спорта и рекреације.
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Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу. Полазиште за техничка решења у
домену хидротехничких мелиорација је ревитализација постојећих мелиорационих система и постепено
смањење садашњег заостајања Србије у домену наводњавања изградњом нових система на земљиштима
највиших бонитетних класа.
На територији општине Мали Иђош, у наредном планском периоду планира се изградња нових
секундарних разводних објеката за наводњавање путем отворених обложених канала и цевовода у
складу са пројектно техничком документацијом ''Генерално решење система за снабдевање водом
северне Бачке'', урађеном 1984 године. За трасе разводних канала ће се користити локални коридори
путне мреже (леније), те је исте потребно сачувати у постојећим ширинама и по могућству ускладити са
планом пошумљавања и ветрозаштитних појасева.
Планиране активности на одржавању већ изграђених мелиорационих система на подручју (чишћење од
замуљења и растиња и евентуалне реконструкције постојећих канала), омогућиће коришћење постојећих
система, односно и за потребе наводњавања.
Воде које служе за наводњавање земљишта морају бити одговарајућег квалитета. У зависности од
карактеристика земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по правилу, треба да је у спрези са
одводњавањем и општим уређењем мелиоративног подручја. Обезбеђеност коју је потребно постићи код
наводњавања је око 80-85%.
Нови системи за наводњавање, градиће се на земљиштима И, ИИ, ИИа, ИИИа и ИИИб класе погодности
за наводњавање. Предвиђа се да ће се највећи део система изградити применом вештачке кише као
начина наводњавања (преко 90%) површина. Наводњавање капањем примењиваће се у вишегодишњим
засадима (воћњаци и виногради), и то искључиво новопројектованим. Површински начин (браздама,
преливањем) биће заступљен на мањим поседима локалног наводњавања, а субиригација у долинама
већих река, нарочито на оним деловима алувијалних равни (ритова) који су под утицајем успора на тим
рекама.
Посебну пажњу треба поклонити ревитализацији и бољем коришћењу постојећих система за
наводњавање. Окосницу раста површина под системима за наводњавање чине регионални
водопривредни системи чији ће се развој по фазама интензивирати у наредном периоду. Приоритет
припада површинама ближим већим природним водотоцима, изграђеној основној каналској мрежи
(ДТД).
2.1.2. ЗОНА САОБРАЋАЈНИЦА И АТАРСКИХ ПУТЕВА
Сва укрштања саобраћајница и атарских путева са инфраструктурним коридором мелиорационог канала
Кула – Мали Иђош потребно је решити са одговарајућим мостовима, подбушивањем - зацевљењем или
пропустима.
Сва укрштања инсталација са овим каналима решити њиховим полагањем мин. 1,0 м испод дна канала и
1,0 м испод терена на обалама канала или 0,5 м изнад максималне воде за мрежу нижег реда. У случају
израде Главних пројеката потребно је прибавити водопривредне услове за предметно подручје у смислу
Закона о водама.
2.1.3. ЗОНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се користити у друге
сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту,
Просторним планом и урбанистичким плановима, као и Основама заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта.
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Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта од И–В катастарске класе у непољопривредне сврхе
није дозвољено.
Обрадиво пољопривредно земљиште ИВ и В катастарске класе може да се користи за подизање
вештачких ливада и пашњака као и за подизање шума без обзира на класу земљишта уз сагласност
надлежног министарства.
Изузетно, коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе може да се врши
ако то захтева општи интерес, у складу са прописима, и када је то неопходно за потребе одбране и то
првенствено на земљишту слабијег бонитета.
У наредном периоду, са променом сетвене структуре и интензивирањем пољопривредне производње
наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећх заливних система.
Постојећа каналска мрежа на посматраном подручју не постоји па је потребна планирана изградња
мелиоративног канала који ће имати сврху наводњавања.
Да би се побољшала ситуација у овој области неопходно је предузети одговарајуће мере и то:
• извршити анализу рада постојећих система за наводњавање и одводњавање као и анализу свих
њихових делова (црпне станице, каналска мрежа уређаји итд.),
• дефинисати приоритете који уз најмања улагања у првој фази могу дати најбоље резултате,
• извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже,
• на теренима, чија конфигурација то дозвољава, канале за одводњавање користити као
вишенаменске, омогућујући да се у одређеном периду током вегетације могу користити за
наводњавање,
• извршити анализу квалитета вода прве издани и на високим теренима омогућити бушење бунара за
потребе наводњавања мањих површина,
• експлоатацију свих водопривредних система организовати и планирати на савременим,
рационалним и научно-стручно верификованим критеријумима.
2.1.4. ЗОНА ЕКОНОМИЈЕ
У обухвату плана, и у делу трасе планираног канала је и постојећа економија. Она задржава двоју
намену на основу ППО Мали Иђош, а овим планом се утврђује регулација наведеног Канала у
предметном простору.
2.1.5. ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Овим Планом обухваћен је до простора намењен туризму и рекреацији (ПГР-е радне зоне уз ауто-пут Е75). Предметна зона налази се у контактној зони између магистралног пута и атара насеља Мали Иђош,
а састоји се од следећих функционалних подцелина:
• зона спорта и рекреације,
• хидро мелиоративног канала и акумулације.
У предложеном обухвату се налази водоток Криваја, који је реципијент сувишних вода из насеља и
атара. Водоток Криваја протиче кроз Мали Иђош правцем северозапад-југоисток до акумулације Мали
Иђош која је предвиђена у склопу система снабдевања Северне Бачке водом, са основном наменом за
снабдевање водом пољопривреде, а секундарна намена су спорт и рекреација. Акумулација је лоцирана
на притоци Криваје, источно од насеља.
Улога акумулације је вишеструка:
• акумулирање сопствених вода слива;
• обезбеђивање рада система и подсистема;
• ретардација поплавних таласа;
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дневно и сезонско изравнавање вршне потрошње;
повољан утицај на климу и животну средину;
заштита квалитета воде, природе и животне средине;
коришћење за рибарство и туризам;
рекреација и спортови на води, и др.

2.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
2.2.1. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Поред канала Кула – Мали Иђош који је предмет плана, у обухвату се налазе и следећи капацитети
саобраћајне инфраструктуре:
- магистрална железничка пруга (главна) бр. 2 (Е-85) (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад-Суботицадржавна граница-(Келебиа),
- општински пут, Мали Иђош - ж. станица – Ловћенац,
- државни пут И реда бр. 22.1, граница Мађарске (Хоргош) – Суботица – Бачка Топола – Србобран –
Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – граница АПВ (Нова Пазова) – стационажа укрштања са
каналом км 77+151.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се задржавају сви саобраћајни
капацитети уз одговарајуће решавање укрштаја предметног канала са путевима и пругом.
Осим саобраћајница које су горе наведене и из категорије високо хијерархијски рангираних, у обухвату
простора налазиће се постојећи и новопланирани атарски путеви који ће омогућити функционисање
атарског саобраћаја и приступ парцелама пољопривредног земљишта, као и приступ и редовно
одржавање канала у свим временским условима.
Поред тих саобраћајница у обухвату се налази и део интерне саобраћајне мреже радне зоне уз ауто-пут
(сабирна саобраћајница), у којој се налази и реципијент – акумулација Мали Иђош.
Сви укрштаји канала са саобраћајницама ће бити решени на одговарајући начин
(зацевљењесифони, подбушивање-пропусти, мост) уз придржавања законских и подзаконских прописа као и
правила и услова надлежних управљача над предметном саобраћајном инфраструктуром.
2.2.2. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Простор на коме се предвиђа изградња инфраструктурног коридора односно мелиорационог канала
Кула-Мали Иђош није опремљен инфраструктуром водовода и канализације. На основу планираних
зона предметног подручја не постоји ни потреба за изградњом водовода и канализације.
Од хидротехничких објеката планирана је изградња мелиорационог канала са свим пратећим
елементима које је потребно извести у зависности од положаја и врсте укрштања канала. Типови
објеката које је потребно извести поред изградње отвореног канала и планираног зацевљења до
акумулације су мостови, пропусти, сифони, уставе и сл.
Планирана је изградња отвореног мелиорационог канала у дужини од око 9000 м и планирана је
изградња цевовода Ø1200 од канала до акумулације ''Мали Иђош'' у дужини од око 1400 м.
Несметано функционисање и потпуна сигурност у раду усвојеног система за наводњавање у погледу
допремања потребних количина воде захтева предузимање одређених активности и изградњу објеката.
Заједнички објекти система су:
водозахват односно спајање планираног мелиорационог канала са постојећим отвореним каналом,
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објекат укрштања (сифон/цевасти пропуст/мост) мелиорационог канала, државног и општинског
пута и атарских путева, железничке пруге
изградња мелиорационог канала,
заштита постојеће инфраструктуре на местима укрштања истих са мелиорационим каналом.

На уливу/изливу предметног цевовода се налазе табласте уставе, смештене у оквиру уливно/изливних
бетонских грађевина. Уставе су предвиђене као објекти за управљање системом.
На месту укрштања канала са општинским путем, као и на местима укрштања са постојећим и
планираним атарским путевима биће пројектовани типски цевасти пропусти.
Укрштање каналске мреже са објектима железнице – пругом пројектовати по условима управљача
инфраструктуром – Железнице Србије.
2.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ ИНФРАСТРУКТУРА
У обухвату плана постоји електроенегетска мрежа 110 кВ и 20 кВ која се укршта са коридором канала и
објекти трафостанице 20/0,4 кВ у власништву Електродистрибуције "Суботица" и власништву трећих
лица.
Планирани мелиорациони канал ускладити са постојећом електроенергетском мрежом (подземном и
надземном) која ће пресеца тј. будући мелиорациони канал.
2.2.4. ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
На простору обухвата плана постоји изграђен дистрибутивни гасовод средњег притиска Ф225мм у
власништву дистрибутера ДП "НОВИ САД-ГАС"-а који се укршта са планираним каналом.
У Просторном плану општине Мали Иђош планиран је гасовод високог притиска, који се укршта са
планираним каналом. Међутим када се градила гасоводна мрежа за насеља у општини дошло је до
промене концепције гасификације и одустало се од изградње планираног гасовода високог притиска.
Гасоводна веза између насеља је изведена изградњом дистрибутивне гасовдне мреже ниског и средњег
притиска према пројектној документацији, а надлежни дистрибутер је ДП "НОВИ САД-ГАС".
2.2.5.ТЕЛЕКОМУНИУКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
У обухвату плана постоји телекомуникациона мрежа оптички и коаксијални кабл, на дубини од 1,2 м,
која се укршта са коридором канала и коју је потребно изместити у складу са условима надлежног
предузећа за телекомуникације у Суботици.
2.2.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Предметни простор представља пољопривредно земљиште, на коме нису присутне зелене површине.
У оквиру регулационе линије канала се не планира подизање заштитног зеленила.
У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром (еолска
ерозија), на простору обухвата Плана се планира подизање ваншумског зеленила у виду ветрозаштитних
и пољозаштитних појасева уз атарске путеве (чија је ширина већа од 10 м), у складу са пројектном
документацијом за подизање ваншумских појасева.
2.3. ПРЕДЛОГ ОДРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог канала Кула-Мали Иђош
планиране површине јавне намене су:
- инфраструктурни коридор мелиорационог канала Кула-Мали Иђош (ИИ фаза)
- ДП И реда бр. 22.1 Нови Сад-Суботица
- магистрална железничка пруга бр. 2 (Е-85)
- сабирна саобраћајница радне зоне

2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА

1.

2.

1.

2.

3.

Биланс површина у обухвату Плана
(зоне)
Грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског
земљишта
(у
границама
грађевинског подручја изван насељеног места)
- траса канала
• корито канала
• инспекцијска стаза
- Државни пут И реда бр. 22.1
- магистрално железничка пруга бр. 2 (Е-85)
- сабирна саобраћајница
- економија
- спорт и рекреација
Остало
земљиште
у
обухвату
плана
(пољопривредно и водно)
- пољопривредно
• обрадиве површине
• атарски путеви (постојећи, планирани)
- водно земљиште (река Криваја)
УКУПНО
Биланс површина у обухвату Плана
(површина јавне намене)
Површине јавне намене у граници грађевинског
земљишта ван границе градског грађевинског
земљишта (у граници грађевинског подручја
изван насељеног места)
- Државни пут И реда бр. 22.1
- магистрална железничка пруга бр. 2 (Е-85)
- сабирна саобраћајница
- траса канала
Претежна намена у граници грађевинског
земљишта ван границе градског грађевинског
земљишта (у граници грађевинског подручја
изван насељеног места)
- спорт и рекреација
- економија
Остало земљиште у обухвату Плана
- пољопривредно
- водно
УКУПНО

ха

Површина
а
м2

%

72

14

86

14,2

26
13
12

30
46
73
20
20
20
67
57

21
41
80
02
25
02
26
10

5,2
2,7
2,5
0,0
0,0
0,8
4,5
3,7

30
46
13
32
83

00
31
87
44
69

85,8
85,6
82,8
2,8
0,2

44
86
Површина
а
м2

100

4
22
18
434
433
419
14
506
ха

%

30

90

50

6,0

4
26

20
20
20
30

02
25
02
21

0,0
0,0
0,8
5,2

41

24

36

8,2

18
22
434
433

57
67
30
46
83
44

10
26
00
31
69
86

3,7
4,5
85,8
85,6
0,2
100

506

2.5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ, ПАРЦЕЛАЦИЈА
И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2010.

Страна 271.

2.5.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом регулације дефинисане су нове регулационе линије и то постојећим међним тачкама и
новоодређеним међним тачкама које су дате својим координатама у Гаус - Кригеровом координатном
систему као и аналитичким елементина приказаним у графичком прилогу.
Списак координата новоодређених међних тачака је приказан табеларно по катастарским општинама.
К.О. Фекетић
Број
тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Y

X

7391213.68
7391218.63
7391228.47
7391318.60
7391324.65
7391576.48
7391582.33
7391827.44
7391833.32
7392082.48
7392088.71
7392365.56
7392371.42
7392648.69
7392654.54
7392932.48
7392938.33
7393216.36
7393222.18
7393501.09

5056893.19
5056897.18
5056892.27
5056977.84
5056969.87
5057161.99
5057153.87
5057344.72
5057336.63
5057529.60
5057521.77
5057735.43
5057727.33
5057941.19
5057933.07
5058146.03
5058137.92
5058350.76
5058342.63
5058553.74

Y

X

7395768.04
7395753.30
7395749.66
7395763.18
7395763.44
7395785.38
7395788.25
7395886.99
7395893.02
7395896.28
7395902.05
7396050.47
7396071.96
7396075.79

5059022.11
5058996.84
5058992.46
5058994.87
5058989.72
5059001.61
5058997.25
5059122.21
5059121.61
5059133.24
5059132.33
5059359.56
5059341.77
5059338.54

Број
тачке
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Y

X

7393505.70
7393585.48
7393589.12
7393875.99
7393879.48
7394166.38
7394169.88
7394456.59
7394460.05
7394746.80
7394750.28
7395036.96
7395039.26
7395073.89
7395076.94
7395099.11
7395095.61
7395094.96
7395395.56
7395405.35

5058544.87
5058590.33
5058581.02
5058698.52
5058689.15
5058807.03
5058797.66
5058915.99
5058906.61
5059024.96
5059015.58
5059130.86
5059121.06
5059131.94
5059132.03
5059155.24
5059127.83
5059122.87
5059096.24
5059061.04

Y

X

7396831.98
7397028.00
7397024.22
7396997.89
7397000.14
7397111.21
7397107.39
7397109.40
7397113.24
7397123.44
7397243.97
7397262.80
7397240.40
7397306.31

5060223.89
5060450.94
5060454.20
5060476.74
5060479.32
5060547.31
5060550.54
5060552.87
5060549.66
5060618.57
5060701.09
5060722.90
5060761.86
5060777.53

К.О. Ловћенац
Број
тачке
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Број
тачке
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Страна 272.

Година 2010.

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

7396119.78
7396117.48
7396251.29
7396253.08
7396301.20
7396297.37
7396338.46
7396327.60
7396275.93
7396287.40
7396298.19
7396358.83
7396369.72
7396448.28
7396452.07
7396473.33
7396477.12
7396624.43
7396628.21
7396649.28
7396653.07
7396829.49
7396825.72
7396805.25
7396801.56
7396804.79
7396828.18

Службени лист општине Мали Иђош

5059390.76
5059395.79
5059553.82
5059548.15
5059606.09
5059609.32
5059649.46
5059644.49
5059627.32
5059648.31
5059653.18
5059680.85
5059685.85
5059835.22
5059831.95
5059814.11
5059810.85
5060039.85
5060036.58
5060018.91
5060015.65
5060220.99
5060224.27
5060242.25
5060245.63
5060249.39
5060227.14

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

7397309.86
7397312.08
7397377.01
7397379.13
7397414.08
7397419.61
7397480.84
7397476.64
7397484.39
7397480.57
7397453.89
7397471.82
7397473.75
7397557.77
7397670.79
7397667.04
7397631.64
7397634.22
7397684.58
7397862.77
7397858.93
7397847.25
7397891.32
7398057.32
7398053.46
7398062.68
7398184.69

Број 6.

5060837.44
5060840.35
5060864.00
5060866.59
5060907.29
5060966.57
5060979.16
5060982.77
5060984.19
5060987.41
5061006.74
5061030.55
5061032.87
5061132.26
5061203.61
5061206.92
5061221.11
5061224.21
5061284.78
5061429.60
5061432.80
5061478.48
5061530.94
5061658.62
5061661.80
5061730.04
5061813.96

2.5.2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Планом парцелације су обухваћене постојеће парцеле које се налазе у катастарским општинама Фекетић
и Ловћенац.
2.5.2.1. ДЕОБА ПОСТОЈЕЋИХ ПАРЦЕЛА – ПАРЦЕЛАЦИЈА
К.О. Фекетић
Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 1 - 267) на следећи начин:
Постојећа
парцела
7399
7135/1
7136/1
7136/2
7135/2
7136/3
7137/1
7137/2
7138
7139
7140

Парцеле настале
деобом
1,2
3,4,5
6,7,8
9,10,11
12,13,14
15,16,17
18,19,20
21,22,23
24,25,26
27,28,29
30,31,32

Постојећа
парцела
7120
7199
7117/4
7117/3
7117/2
7117/1
7102
7101/5
7101/4
7101/3
7101/2

Парцеле настале
деобом
90,91,92
93,94,95
96,97,98
99,100,101
102,103,104
105,106,107
108,109,110
111,112,113
114,115,116
117,118,119
120,121,122

Постојећа
парцела
7093/1
7092
7091/3
7091/2
7091/1
7090/3
7090/2
7090/1
7089
7088/4
7088/3

Парцеле настале
деобом
180,181,182
183,184,185
186,187,188
189,190,191
192,193,194
195,196,197
198,199,200
201,202,203
204,205,206
207,208,209
210,211,212

Број 6.

7141
7142/1
7142/2
7143
7144/1
7144/2
7144/3
7144/4
7145
7146
7134
7133
7132
7131/2
7131/1
7130
7129
7126
7125

Службени лист општине Мали Иђош

33,34,35
36,37,38
39,40,41
42,43,44
45,46,47
48,49,50
51,52,53
54,55,56
57,58,59
60,61,62
63,64,65
66,67,68
69,70,71
72,73,74
75,76,77
78,79,80
81,82,83
84,85,86
87,88,89

7101/1
7100/3
7100/2
7100/1
7099
7098/3
7098/2
7098/1
7097
7096/2
7096/1
7095/3
7095/2
7095/1
7094/3
7094/2
7094/1
7093/3
7093/2

123,124,125
126,127,128
129,130,131
132,133,134
135,136,137
138,139,140
141,142,143
144,145,146
147,148,149
150,151,152
153,154,155
156,157,158
159,160,161
162,163,164
165,166,167
168,169,170
171,172,173
174,175,176
177,178,179

Година 2010.

7088/2
7088/1
7087
7086
7085/2
7083
7084/1
7084/2
7084/3
7072/17
7067/1
7069/2
7069/1
7267
7066/1
7065/1
7064/1
7063/1

Страна 273.

213,214,215
216,217,218
219,220,221
222,223,224
225,226,227
228,229,230
231,232,233
234,235,236
237,238,239
240,241,242
243,244,245
246,247,248
249,250,251
252,253
254,255,256,257
258,259,260,261
262,263,264,265
266,267

К.О. Ловћенац
Од постојећих парцела деобом се формирају парцеле (од 300 - 919) на следећи начин:
Постојећа
парцела
2430
2429
2431
2432/7
2432/8
2432/4
2432/6
2432/2
4427
2135
2133
2132
2131
2130
2129
2128
2127
2126
2125
2124
2123
2122
2121
2120
2119

Парцеле настале
деобом
300,301,302
303,304,305
306,307
308,309,310
311,312,313
314,315,316
317,318,319
320,321,322
323,324,919
325,326,327,328
329,330,331,332
333,334,335,336
337,338,339,340
341,342,343,344
345,346,347,348
349,350,351,352
353,354,355,356
357,358,359,360
361,362,363,364
365,366,367,368
369,370,371,372
373,374,375,376
377,378,379,380
381,382,383,384
385,386,387,388

Постојећа
парцела
2554
2553
2552
2551
2550
3134
2601
2603
2604
2609
2610
2619
2621
2620
2632
2633
2634
2635
2636
2648
2649
2650
2651
2754
2755

Парцеле настале
деобом
541,542,543
544,545,546
547,548,549
550,551,552
553,554,555
556,557
558,559
560,561,562
563,564,565
566,567,568
569,570,571
572,573,574
575,576,577
578,579,580
581,582,583
584,585,586
587,588,589
590,591,592
593,594,595
596,597,598
599,600,601
602,603,604
605,606
607,608,609
610,611,612

Постојећа
парцела
3077
3078
3079
3082
3085
3086
3087
3088
3107
3135
2668
2666
2665
2662
2661
2657
2656
2654
2753
2750
2749
2748
2744
2743
2742

Парцеле настале
деобом
762,763,764
765,766,767
768,769,770
771,772,773
774,775,776
777,778,779
780,781,782
783,784
785,786
787,788
789,790
791,792
793,794
795,796
797,798
799,800
801,802
803,804
805,806
807,808
809,810
811,812
813,814
815,816
817,818

Страна 274.

2118
2117
2116
2115
2114
2113
2088
2112
2111
2110
2109
2108
2107
2106
2105
4428
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2586
2590
2594
2595
2596
2599
2600
2573
2572
2571
2570
2569
2568
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555

Година 2010.

389,390,391
392,393,394
395,396,397
398,399,400
401,402,403
404,405,406
407,408
409,410,411
412,413,414
415,416,417
418,419,420
421,422,423
424,425,426
427,428,429
430,431,432
433,434,435
436,437,438
439,440,441
442,443,444
445,446,447
448,449,450
451,452,453
454,455,456
457,458,459
460,461,462
463,464,465
466,467,468
469,470,471
472,473,474
475,476,477
478,479,480
481,482,483
484,485,486
487,488,489
490,491,492
493,494,495
496,497,498
499,500,501
502,503,504
505,506,507
508,509,510
511,512,513
514,515,516
517,518,519
520,521,522
523,524,525
526,527,528
529,530,531
532,533,534
535,536,537
538,539,540

Службени лист општине Мали Иђош

2756
2767
2768
2769
2770
2771
2803
2804
2805
2806
2837
2838
2839
2842
2843
2844
2847
2858
2900
2903
2904
2951
2952/1
2956
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
3003
3004/2
3006
3007
3009
3011
3014
3015
3016
3020
3021
3022

613,614,615
616,617,618
619,620,621
622,623,624
625,626,627
628,629,630
631,632,633
634,635,636
637,638,639,640
641,642
643,644,645
646,647,648
649,650,651
652,653
654,655
656,657
658,659,660
661,662
663,664,665
666,667,668
669,670,671
672,673,674
675,676,677
678,679,680
681,682,683
684,685,686
687,688,689
690,691,692
693,694,695
696,697,698
699,700,701
702,703,704
705,706,707
708,709,710
711,712,713
714,715,716
717,718,719
720,721,722
723,724,725
726,727,728
729,730,731
732,733,734
735,736,737
738,739,740
741,742,743
744,745,746
747,748,749
750,751,752
753,754,755
756,757,758
759,760,761

2741
2740
2737
2736
2735
2731
2730
2727
2726
2870
2869
2868
2867
2866
2865
2864
2863
2862
2861
2860
2859
2899
2898
2897
2896
2895
2894
2893
2892
2891
3108/1
3108/2
3108/3
3108/4
3108/5
3108/6
3108/7
3108/8
3108/9
3108/10
3108/11
3108/12
3108/13
3108/14
3108/15
3108/16
3108/17
3108/18
3108/55
3108/52

819,820
821,822
823,824
825,826
827,828
829,830
831,832
833,834
835,836
837,838
839,840
841,842
843,844
845,846
847,848
849,850
851,852
853,854
855,856
857,858
859,860
861,862
863,864
865,866
867,868
869,870
871,872
873,874
875,876
877,878
879,880
881,882
883,884
885,886
887,888
889,890
891,892
893,894
895,896
897,898
899,900
901,902
903,904
905,906
907,908
909,910
911,912
913,914
915,916
917,918

Број 6.

Број 6.

Службени лист општине Мали Иђош
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Страна 275.

2.5.2.2. ФОРМИРАЊЕ НОВИХ ПАРЦЕЛА – ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА
Од парцела насталих деобом постојећих парцела и постојећих парцела формирају се нове парцеле на
следећи начин:

К.О. Фекетић
Нове
парцеле
А

постојеће парцеле
7393

Б
1

2

Парцеле
настале деобом
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,
62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107,110,
113,116,119,122,125,128,131,134,137,140,143,146,149,152,155,
158,161,164,167,170,173,176,179,182,185,188,191,194,197,200,
203,206,209,212,215,218,221,224,227,230,233,236,239,242,245,
248,251
256,260,264
4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,
64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,
115,118,121,124,127,130,133,136,139,142,145,148,151,154,
157,160,163,166,169,172,175,178,181,184,187,190,193,196,
199,202,205,208,211,214,217,220,223,226,229,232,235,238,
241,244,247,250
255,259,263,267

Новоформиране парцеле А, Б,1 и 2 су планиране површине јавне намене.
Новоформиране
парцеле
А
Б
1
2
Укупно

Површина (цца ха)

Намена

14,06
0,85
4,50
0,16
19,57

канал
канал
атарски пут
атарски пут

К.О. Ловћенац
Нове
парцеле
В

постојеће парцеле
3010

Парцеле
настале деобом
301,304,307,310,313,316,319,919,327,331,335,339,343,347,
351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,390,393,396,399,
402,405,408,411,414,417,420,423,426,429,432,434,438,441,
444,447,450,453,456,459,462,465,468,471,474,477,480,483,
486,489,492,495,498,501,504,507,510,513,516,519,522,525,
528,531,534,537,540,543,546,549,552,555,557,558,562,565,
568,571,574,577,580,583,586,589,592,595,598,601,604,606,
609,612,615,618,621,624,627,630,633,636,639,645,648,651,
653,655,657,660,662,665,668,671,674,677,680,683,686,689,
692,695,698,701,704,707,710,713,716,719,722,725,728,731,
734,737,740,743,746,749,752,755,758,761,764,767,770,773,
776,779,782,784,786,788,

Страна 276.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Година 2010.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 6.

309,312,315,318,321
326,330,334,338,342,346,350,354,358,362,366,370,374,378,
382,386
410,413,416,419,422,425,428,431
485,488,491,494,497,500,503,506,509,512,515,518,521,524,
527,530,533,536,539,542,545,548,551,554,
437,440,443,446,449,452,455,458,461,464,467,470,473,476,
479,482
790,792,794,796,798,800,802,804
561,564,567,570,573,576,579,582,585,588,591,594,597,600,
603
806,808,810,812,814,916,818,820,822,824,826,828,830,832,
834,836
608,611,614,617,620,623,626,629,632,635,638,640,642,644,
647,650,652
838,840,842,844,846,848,850,852,854,856,858,860
862,864,866,868,870,872,874,876,878
656,659
664,667,670,673,676,679,682,685,688,691,694,697,700,703,
706,709,712,715,718,721,724,727,730,733,736,739,742,745,
748,751,754,757,760,763,766,769,772,775,778,781
787,880,882,884,886,888,890,892,894,896,898,900,902,904,
906,908,910,912,914,916,918,

Новоформиране парцеле В, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15 и 16 су планиране површине јавне
намене.
Новоформиране
парцеле
В
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Укупно

Површина (цца ха)

Намена

11,87
0,10
0,17
0,06
0,39
0,36
0,16
0,21
0,24
0,21
0,12
0,12
0,08
0,44
0,44
14,97

канал
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут
атарски пут

2.6. ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНИ
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
2.6.1. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
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На простору обухвата Плана се налази део природног добра које је предложено за заштиту као лесна
долина реке Криваје са приобаљем, за који је предложен режим ИИИ степена заштите. Овај простор
представља станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста, а река Криваја је еколошки
кородор од регионалног значаја за миграторне врсте којим се обезбеђује комуникација између
заштићених природних добара и станишта Бачког лесног платоа са долином реке Тисе.
На стаништима заштићених и строго заштићених дивљих врста су забрањене активности које доводе до
уништавања станишта, као и коришћење инвазивних врста за озелењавање.
Прелаз планираног мелиорационог канала Кула-Мали Иђош преко Криваје захтева техничко решење
(цевовод-сифон) које ће омогућити неометано функционисање Криваје као еколошког коридора и
омогућити кретање животиња како унутар корита Криваје тако и по обалској зони водотока.
Да би се спречила угинућа крупних и ситних животиња дављењем у каналу, потребно је наћи
најоптималнија техничка решења која ће спречити животиње да доспеју у канал, или да из њега изађу
(прелази преко канала, бетонске степенице, адекватне облоге косине канала).
За пројектовање свих хидротехничких објеката који се планирају на укрштању планираног канала са
Кривајом на овој локацији потребно је тражити услове од Завода за заштиту природе Србије.
2.6.2. ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА
На простору предложеног обухвата нису евидентирана непокретна културна добра, ни евидентирани
археолошки локалитети. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на
археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не унушти и не оштети и
да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

2.7.

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Валоризацијом стања животне средине на подручју обухвата Плана и увидом у пројектно техничку
документацију, утврђено је да планска решења неће имати негативног утицаја на природне ресурсе:
ваздух и воду.
Земљиште на подручју обухвата Плана има изванредан потенцијал и веома је погодна за наводњавање,
што је основни услов за високе, стабилне и интезивне пољопривредне производње. У погледу заштите
земљишта неопходно је напоменути да ће изградњом планираног канала доћи до трајне деградације
пољопривредног земљишта, али с обзиром на чињеницу да ће изградња канала допринети побољшању
водоснабдевања предметног региона за потребе наводњавања пољопривредног земљишта, са аспекта
привреде, изградња канала Кула-Мали Иђош, имаће позитивног утицаја на развој региона.

2.8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ И
ЗАШТИТУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ ВЕЋИХ ОПАСНОСТИ
У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове средине од елементарних
непогода морају се применити све мере заштите, првенствено превентивне, ради спречавања настајања
елементарних непогода на овом простору.
Према сеизмолошкој карти, предметно подручје угрожено је земљотресом јачине 7°МЦС. Ради заштите
од земљотреса потребно је приликом планирања, пројектовања и изградње објеката применити све
законом прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
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Заштиту људи и материјалних добара у случају непосредне ратне опасности и у рату обезбедити у
складу са условима и захтевима које поставља Министарство одбране – надлежни орган у општини
Мали Иђош.

2.9. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ
Овим Планом нису предвиђене локације за даљу планску разраду. Планом генералне регулације радне
зоне уз ауто пут Е-75 на територији општине Мали Ишођ (''Службени лист општине Мали Иђош'', бр.
03/08) прописана је детаљна урбанистичка разрада за зону спорта и рекреације.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и
услове за реконструкцију свих постојећих, односно изградњу свих планираних садржаја.
• Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7°°МЦС скале.
• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара
("Службени гласник Републике Србије", број 37/88).
• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/04) и
Закона о дивљачи и ловству ("Службени гласник Републике Србије", број 18/10).
• При пројектовању и грађењу објеката придржавати се Закона о планирању и изградњи и одредби
техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.
• За потребе парцелације и препарцелације у склопу Концепта је дефинисано формирање грађевинских
парцела.
• При пројектовању и грађењу неопходно је обезбедити одговарајуће функционалне целине, у складу
са важећим стандардима и прописима: применом савремених техничких решења, одговарајућим
капацитетима и функционалном организацијом планиране изградње итд.
3.1.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ МЕЛИОРАЦИОНОГ КАНАЛА
И ВОДОТОКА КРИВАЈЕ

3.1.1. ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПАРЦЕЛА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Услови за образовање грађевинских парцела су следећи:
• више објеката/површина који чине функционалну целину могу бити на једној или више
грађевинских парцела;
• појединачни објекат/површина може бити на једној грађевинској парцели исте површине као објекат
или површине увећане за површину инспекционе стазе;
• грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућују
изградњу објекта/уређење површине у складу са решењима из Плана, правилима грађења и
техничким прописима;
• парцелација и препарцелација грађевинских парцела дефинисана је кроз услове у Плану.
Образовање парцела је дато у прилогу План регулације и нивелације.
3.1.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА МЕЛИОРАЦИОНОГ КАНАЛА
КУЛА – МАЛИ ИЂОШ
Врста и намена објекта
У зони коридора канала је планирана изградња мелиорационог канала и инспекционих стаза са обе
стране канала са свим пратећим елементима које је потребно извести у зависности од положаја и врсте
укрштања канала. Типови објеката које је потребно извести поред изградње отвореног канала и
планираног зацевљења до акумулације су пропусти, сифони, уставе и сл.
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Несметано функционисање и потпуна сигурност у раду усвојеног система за наводњавање у погледу
допремања потребних количина воде захтева предузимање одређених активности и изградњу објеката.
Заједнички објекти система су:
водозахват односно спајање планираног мелиорационог канала са постојећим отвореним каналом,
објекат укрштања (сифон/цевасти пропуст/мост) мелиорационог канала, државног и општинског
пута и атарских путева, железничке пруге
изградња мелиорационог канала,
заштита постојеће инфраструктуре на местима укрштања истих са мелиорационим каналом.
На уливу/изливу предметног цевовода се налазе табласте уставе, смештене у оквиру уливно/изливних
бетонских грађевина. Уставе су предвиђене као објекти за управљање системом.
На месту укрштања канала са општинским путем, као и на местима укрштања са постојећим и
планираним атарским путевима биће пројектовани типски цевасти пропусти.
Укрштање каналске мреже са објектима железнице – пругом пројектовати по условима управљача
инфраструктуром – Железнице Србије.
Положај објеката
Објекти се граде на грађевинској парцели унутар површине ограничене грађевинским линијама.
Грађевинске линије су дате кроз План нивелације и регулације.
Основне карактеристике објекта
За планирани магистрални канал ''Кула-Мали Иђош'' – ИИ фаза од км 5+142,53 до км 14+081,14 уважене
су следеће карактеристике одређене претходним водопривредним условима од стране ЈВП“Воде
Војводине“:
Стационажа
(Км)

Кота дна
(м.н.м.)

Протицај
(м3/с)

Ниво воденог
Ниво
Кота
Ширина
огледала при
хоризонтирања
врха
дна
максималној
облоге
потрошњи
(м.н.м.)
(м)
(м.н.м.)
(м.н.м.)
5+142
100,14
4,961
101.76
101,60
102,20
1,00
5+988
100,06
4,429
101,64
101,60
102,20
1,00
7+688
99,91
4,149
101,46
101,60
102,20
1,00
8+984
99,79
3,649
101,32
101,60
102,20
1,00
10+485
99,66
3,209
101,21
101,60
102,20
1,00
12+485
99,48
3,045
101,11
101,60
102,20
1,00
14+085
99,34
3,045
1'1,06
101,60
102,20
1,00
Канал је трапезног попречног пресека са банкинама. Канал има леву и десну банкину ширине 0,8 м на
коти 101,40 м.н.м. од км5+142 до км 7+442, на коти 101,20 м.н.м. од км 9+442 и на коти 101,00 м.н.м. од
км 9+442 до км 14+085. Нагиб косине канала од дна канала до банкине је 1:1,5 а од банкине до коте
постојећег терена је такође 1:1,5.
Ширина инспекционе стазе канала је минимум 5 м са сваке старне канала.
Како је земљиште на коме се гради канал лес са изразитом порозношћу претходним условима Вода
Војводине предвиђа се облагање канала и то ПЕ фолијом дебљине 1,5 мм. Поучени проблемом упадања
животиња у узводно обложени део канала (накнадно урађено решење са заштитном оградом) неопходно
је пре израде пројектне документације за изградњу решити проблем упадања животиња у канал. За
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облагање канала предвидети решења која ће онемогућити упадање животиња у канал као и њихову саму
евакуацију из канала. Решење облагања канала усагласити са одредбама Закона о дивљачи и ловству. За
усвојено решење начина облагања неопходно је извршити поновну проверу хидрауличких
карактеристика магистралног канала. Пројектном докуменатцијом за грађење такође је потребно
извршити проверу режима воде у изведеном делу канала (И фаза) као и све евентуалне мере санације и
реконструкције изведеног дела канала. Дубина ископа канала је од 2 до 6 м.
Потрошња воде дуж канала износи:
Стационажа канала (км)
5+988
7+688
8+984
10+485
12+485

Захтевана потрошња (л/с)
532
280
500
440
164

Меродавни проток на почетку канала је 4961 л/с. Укупна потрошња воде дуж канала за потреба
наводњавања је 1916 л/с. Преостала количина воде од 3045 л/с се расподељује на пуњење акумулације
Мали Иђош, и то 2709 л/с и за реку Кривају, од 336 л/с.
За нормално функционисање система предвиђени су следећи објекти на каналу:
стационажа
8+000,42
9+665,07
9+692,79
10+023,80
10+550,80
11+225,66
12+841,41
13+889,85

место укрштања
локални пут
локални пут
железничка пруга
локални пут
локални пут
локални пут
локални пут
локални пут

14+081,14

магистр. пут

14+739,06

река Криваја

14+720,24
15+416,09

испуст у Кривају
испуст у акумулацију

објекат
мост (16 м)
мост (14 м)
пропуст 4,0/2,0 м са подбушењем (30,4 м)
мост (12 м)
мост (12 м)
мост (12+16+12 м)
мост (12 м)
мост (14 м)
улив. грађевина са подбушењем
Ø 1500 мм (17м)
пропуст Ø1200мм
са подбушењем (33м)
изливна грађевина са шахтом
изливна грађевина са шахтом

Укупна дужина планираног отвореног мелиорационог канала износи 8953,00 м. Планирани отворени
канал иде од тачке Т-1 до тачке Т-13 односно од стационаже 1 до стационаже 182.
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Слика 1. Карактеристичан попречни пресек отвореног мелиорационог канала
Планирано зацевљење је пречника Ø 1200 мм у дужини од 1320,50 м до излива у постојећу акумулацију.
Зацевљење је планирано од тачке Т-13 до тачке Т-16 односно од стационаже 182 до излива у постојећу
акумулацију. На предметном зацевљењу потребно је предвидети ревизона окна на максимално
растојању од 50 м.

Слика 2. Карактеристичан попречни пресек планираног зацевљења
Обезбеђивање приступа парцели
Приступ парцелама на којима се планира изградња мелиорационог канала биће преко атарских путева и
инспекционих стаза, а на делу зацевљења потребно је обезбедити приступ планираном зацевљењу преко
службености пролаза преко предметних парцела на којима је планирано зацевљење.
Предметне парцеле преко којих је планирано зацевљење су следеће: 3577, 3575/3, 3579, 3580, 3149, 3155,
3154, 3153, 4426, 3230/1, 3156, 3200, 3193, 3192, 3189, 3188, 3190, 3191, 3496, 3107.
Услови заштите животне средине, технички, хигијенски, заштите од пожара, безбедносни и други
услови
Изградња објеката, односно извођење радова 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.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима
који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима у смислу
употребљених материјала имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
3.1.3.

ПРАВИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

И

ИЗГРАДЊУ

МРЕЖЕ

И

ОБЈАКАТА

У погледу саобраћајне инфраструктуре предметног простора с обзиром да нема посебних интервенција
на самим површинама за кретање, потребно је у смислу законских прописа (Закона о јавним путевима
(Службени гласник РС, бр. 101/05 и 123/07), Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени
гласник РС,
бр. 41/09), Закона о железници (Службени гласник РС, бр. 18/05), Закона о
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безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС, бр. 68/98 и 36/99)) обезбедити заштиту
објеката и омогућити несметано функционисање саобраћаја на њима.
Новопланиране и постојеће атарске путеве пројектовати/задржати на основу смерница из плана вишег
реда (ППО Мали Иђош), док за сабирне саобраћајнице из суседне радне зоне преузети правила и
смернице из плана детаљне регулације радне зоне уз ауто-пут Е-75.
канал Кула-Мали Иђош
- ширина канала при воденом огледалу
~10,0 м
- ширина дна канала
~ 1,0 м
- нагиб косине 1:1,5
- ширине инспекцијске стазе са обе стране канала 5,0 м.
државни пут И реда бр. 22.1
- коловоз ширине 7,7 м (2 х 3,5 м саобр.траке + 2 х 0,35 м ивичне траке),
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (носивост коловозне конструкције 115 кН по осовини),
- једнострани нагиб коловоза.
магистрална пруга бр. 2
- пружни појас је простор између колосека као и поред крајњих колосека на одстојању од 8,0 м ван
грађевинског реона насеља рачунајући од осе крајњих колосека, где није дозвољена градња осим за
објекте у функцији пруге,
- обезбеђење конструктивних елеменатаа пруге за максималну брзину Вмаx 100 км/х, и носивост
пруге ОП 225 кН,
- у зависности од избора ситуационог решења прелаза пруге преко канала биће дефинисан сам објекат
и сви елементи прелаза преко канала (један или два моста).
сабирне саобраћајнице (радна зона)
- коловоз ширине 7,7 м (2 х 3,5 м саобр.траке + 2 х 0,35 м ивичне траке),
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (носивост коловозне конструкције 115 кН по осовини),
- једнострани нагиб коловоза.
атарски путеви
- главни атарски пут има ширину коридора од 12 - 15 м у коме се смешта сва инфраструктура и
коловоз (5,0 - 6,0 м),
- приступни атарски пут са ширину коридора 4 - 6 м и у њему се одвија једносмерни саобраћај
(коловоз 3,0 м), а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.
Укрштања канала са саобраћајницама дефинисати:
- зацевљењем – сифоном са државним путем бр. 22.1 и сабирним саобраћајницама
- изградњом објекта – моста (једног двоколосечног или два једноколосечна) преко канала под углом
од 90° са магистралном пругом,
- подбушивањем-зацевљењем са општинским и атарским путевима.

3.1.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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Простор на коме се предвиђа изградња инфраструктурног коридора односно мелиорационог канала
Кула-Мали Иђош није опремљен инфраструктуром водовода и канализације. На основу планираних
зона предметног подручја не постоји ни потреба за изградњом водовода и канализације.
Од хидротехничких објеката планирана је изградња мелиорационог канала и дела зацевљења до улива у
постојећу акумулацију са свим пратећим елементима које је потребно извести у зависности од положаја
и врсте укрштања канала. Типови објеката које је потребно извести поред изградње отвореног канала и
планираног зацевљења до акумулације су мостови, пропусти, сифони, уставе и сл. Услови и
карактеристике планиране изградње дати су у поглављу 3.1.2.
3.1.5. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У обухвату Плана потребно је планирани мелиорациони канал ускладити са постојећом
електроенергетском мрежом (подземном и надземном) која на шест места пресеца будући планирани
мелиорациони канал.
Није планирана будућа изградња надземне електроенергетске мреже. Планирани коридор
мелиорационог канала на местима укрштања са постојећом надземном и подземном електроенергетском
мрежом 20кВ напонског нивоа
ускладити у свему према условима надлежног предузећа
Елекродистрибуција "Суботица" у Суботици, а укрштање са далеководом 110 кВ бр.133/1 ТС "Сомбор"ТС "Црвенка" ускладити са условима надлежног предузећа ЕМС Погон преноса "Нови Сад" у Новом
Саду, тј. према Елаборату укрштања канала са далеководом 110 кВ бр.133/1 ТС "Сомбор"-ТС "Црвенка"
који је потребно израдити.
У обухвату плана може се градити подземна електроенергетска мрежа у складу са условима надлежног
предузећа за водопривредни објекат, канал, надлежног предузећа Елекродистрибуција "Суботица", као
и условима из овог Плана.
При полагању подземне електроенергетске мреже морају се поштовати услови:
• Дубина полагања каблова на пољопривредном шемљишту, комплексу економије, не сме бити мања
од 0,80 м, односно по условима надлежног предузећа "Воде Војводине" у зони канала за коју су они
надлежни.
• Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,50 м од темеља објеката и 1 м од саобраћајница;
• При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања
треба да буде око 90°, односно у зони путева И и ИИ реда у складу са условима надлежног
предузећа за путеве ЈП "Путеви Србије, а у зони осталих путева према условима надлежих
предузећа за те путеве.
• При паралелном вођењу електроенергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање
мора бити 0,50 м за каблове напона до 10 кВ, односно 1,0 м за каблове напона преко 10кВ. Угао
укрштања треба да буде 90°, односно према условима надлежних предузећа за телекомуникације,
односно електродистрибуције.
• Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50 м, односно према
условима надлежног предузећа за водовод и канализацију.
• 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 0,30 м, а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 м, односно према условима
надлежног предузећа за гасовод.
У зони спорта и рекреације чији се део налази у обухвату Плана, електроенергетска мрежа ће се
градити у по правилима грађења дефинисаним у Плану генералне регулације радне зоне уз ауто пут Е75 на територији општине Мали Ишођ (''Службени лист општине Мали Иђош'', бр. 03/08).
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3.1.6. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ГАСОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У обухвату плана потребно је планирани мелиорациони канал ускладити са постојећим гасоводом који
се води паралено и укршта са планираним мелиорационим каналом.
Није планирана изградња нових гасовода, него је потребно постојећу гасоводну мрежу ускладити са
планираном изградњом мелиорационог канала. Укрштање и паралелно вођење гасовода и канала мора
се извести у складу са правилницима, прописима, техничким условима и норматоивима за изградњу
гасоводне инфраструктуре уз сагласност надлежног дистрибутера за гас, чиме ће се омогућити изградња
планираног канала и безбедно функционисање гасоводног система, што ће подрузумевати интервенцију
на гасоводу у смислу измештања гасовода који се паралелно води са каналом од стационаже канала км
13+889,85 до км 13+278,60 у појасу експроприације канала 5 м од ивице обале канала. Укрштање
гасовода са каналом на стационажи канала км 13+889,85 на катастарској парцели бр. 3135 к.о. Ловћенац,
где је предвиђен мост извести каћењем гасовода за конструкцију моста, изнад његовог светлог отвора.
3.1.7. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У обухвату плана потребно је планирани мелиорациони канал ускладити са постојећом подземном
телекомуникационом мрежом која се укршта са коридором планираног мелиорационог канала.
У обухвату плана може се градити подземна телекомуникациона мрежа у складу са условима надлежног
предузећа за водопривредни објекат, канал, надлежног предузећа за телекомуникације, као и условима
из овог Плана.
При грађењу подземне телекомуникационе мреже морају се поштовати услови:
• Целокупну ТТ мрежу градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима.
• ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно, на дубини од најмање 1,0 м.
• При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања
треба да буде око 90°, односно у зони путева И и ИИ реда у складу са условима надлежног
предузећа за путеве ЈП "Путеви Србије, а у зони осталих путева према условима надлежих
предузећа за те путеве.
• При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао
укрштања треба да буде 90°.
• При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,50 м за
каблове напона до 10 кВ и 1,0 м за каблове напона преко 10 кВ. При укрштању најмање растојање
мора бити 0,50 м, а угао укрштања 90°, односно по условима надлежне електродистрибуције.
• При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално растојање мора бити
веће од 0,30 м, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 м, односно према условима
надлежног предузећа за водовод и канализацију.
• При укрштању телекомуникационих каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора
бити веће од 0,30 м, а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 м, односно према условима
надлежног предузећа за гасовод.
Правила за изградњу у зони спорта и рекреације чији се део налази у обухвату Плана, су дефинисана у
Плану генералне регулације радне зоне уз ауто пут Е-75 на територији општине Мали Ишођ (''Службени
лист општине Мали Иђош'', бр. 03/08).
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3.1.8. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
Предметни простор представља пољопривредно земљиште, на коме нису присутне зелене површине.
У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром (еолска
ерозија), планира се подизање ваншумског зеленила у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева
уз атарске путеве који су шири од 10 м у складу са пројектном документацијом.
Пројектном документацијом је потребно одредити оптималне ширине и типове заштитних појасева,
међусобна растојања и конкретан избор врста, у складу са условима станишта. Препоручују се
вишередни ажурни појасеви на најугроженијим деоницама.
3.2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Правила за изградњу на пољопривредном земљишту чије се део налази у обухвату Плана су дефинисана
у Просторном плану општине Мали Иђош.

3.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Правила за изградњу у зони спорта и рекреације чији се део налази у обухвату Плана, су дефинисана у
Плану генералне регулације радне зоне уз ауто пут Е-75 на територији општине Мали Ишођ (''Службени
лист општине Мали Иђош'', бр. 03/08).

3.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ЕКОНОМИЈЕ
ППО Мали Иђош дефинисана су правила уређења простора и изградње у атару, тј. изградња на
грађевинском земљишту изван градског грађевинског земљишта на свим категоријама земљишта
(пољопривредно, шумско, водно и грађевинско) према условима уређеним наведеним планом или
израдом одоговарајућег урбанистичког плана.
Услови и правила за изградњу на пољопривредном земљишту прописани су и за објекте за смештај
пољопривредне механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа
(пољопривредне економије, машински парк).

4. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ
САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна
инфраструктура

Врста
радова

Површина
(м2)

Јединична
цена
(дин./м2)

Укупна цена
(дин.)

Атарских путева

изградња

75731,00

2.000,00

151.462.000,00

Укупно:
Хидротехничка
инфраструктура
Изградња мелиорационог
канала
Изградња цевовода Ø1200
од канала до акумулације

151.462.000,00

Јединица
мере

Дужина
(м′′)

Јединична
цена
(дин./м′′)

Укупна цена
(дин.)

м′

8953,00

10.000,00

89.530.000,00

м′

1320.50

25.000,00

33.012.500,00
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„Мали Иђош“
Укупно:

122.542.500,00

Укупна средства потребна за уређење грађевинског земљишта за јавне
намене

Укупна цена
(дин.)

Саобраћајна инфраструктура

151.462.000,00

Хидротехничка инфраструктура

122.542.500,00
Укупно:

274.004.500,00

Потребна средства за уређење јавне зелене површине, односно ветрозаштитних појасева у склопу
атарских путева прорачунати након урађеног Пројекта озелењавања.
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелирационог канала Кула – Мали Иђош у делу
који се односи на зону мелиративног канала и зону атарског пута представља извршни документ.
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем плана кроз поступак израде
локацијске дозволе, а на основу услова дефинисаних овим Планом.
Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност реализације Плана, као и фазност у
реализацији сваке од стапа – идејним и главним пројектима детаљно ће се дефинисати обим изградње у
свакој од предложених фаза.

___________________ .___________________
46.
На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
62/06) и члана 31. става 1. тачке 14. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“, број 13/2008-пречишћени текст), Скупштина општине Мали Иђош, на седници од 08.09.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О НЕУТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ КОД ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ ЗА ЛИЦА КОЈА НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 1
Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину код пољопривредног и шумског
земљишта прописан је у члану 7. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01,
135/04, 61/07 и 5/09).
Члан 2
На основу података добијених од Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Бачка Топола- Одсек Мали Иђош, о катастарским приходима и на основу њихове
анализе, констатовано је да доношење решења којима се утврђује порез на имовину код
пољопривредног и шумског земљишта за 2010 годину за лица која не воде пословне књиге тј. за
физичка лица, није економично.
Члан 3
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На основу ове одлуке Локална пореска администрација неће донети решења о утврђивању
пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта за 2010. годину-за лица која не воде
пословне књиге тј за физичка лица.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Мали
Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-7/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.
М а л и И ђ о ш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
47.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/2007), члана
11. став 1. и 18. Закона о финасирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
62/2006 и члана 31. став 1. тачка 3. Статута општине Мали Иђош ("Службени лист општине Мали
Иђош" бр. 13/2008 – пречишћен текст), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној
08.09.2010.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Таксеној тарифи, која је саставни део Одлуке о локални комуналним таксама („Службени
лист општине Мали Иђош“, бр. 2/2005, 18/2009), у Тарифном броју 7. у делу НАПОМЕНА додаје се
тачка 8. која гласи: „Ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору обвезници који имају статус мировања (привремена одјава) за време трајања мировања
(привремене одјаве). Статус мировања (привремене одјаве) доказује се решењем Агенције за привредне
регистре о привременој одјави обављања делатности“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Мали
Иђош", а примењује се од 01.јануара 2010. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-8/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
48.
На основу члана 113. става 4. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ број
13/2008 – пречишћени текст) Скупштина општине Мали Иђош, на седници дана 2010.09.08.године
доноси следеће
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Образује се Комисија за израду Нацрта Статута општине Мали Иђош у следећем саставу:
1. Биро Анико, дипл.правник за председника
2. Данило Дабовић, дипл.правник за члана
3. Блажо Стојановић, дипл.правник за члана
4. Божидар Добрковић, дипл.правник за члана
5. Андреа Келемен, дипл.правник за члана
Члан 2.
Задатак Комисије је утврђен Одлуком о приступању промени Статута општине Мали Иђош.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Мали
Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-2/2010-02
Дана: 08.09.2010.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ,с.р.

49.
На основу члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о оснивању Фонда противпожарне заштите
општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2001) Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 08-09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I.
Шаранди Иштван из Фекетића разрешава се са дужности председника Управног одбора Фонда
противпожарне заштите општине Мали Иђош.
II.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-9/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
50.
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На основу члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о оснивању Фонда противпожарне заштите
општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2001) Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 08.09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I.
Молнар Роберт из Малог Иђоша, Ловачка 3., јмбг: 0605961820013 именује се за председника
Управног одбора Фонда противпожарне заштите општине Мали Иђош на мандатни период који се
поклапа са мандатним периодом управног одбора.
II.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-10/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
51.
На основу члана 12. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл.гласник РС“ бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 453. став 1. Закона о
привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина
општине Мали Иђош на седници одржаној 08.09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се Шаранди Иштван из Фекетића са функције члана Управног одбора Јавног
предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали
Иђош.
Члан 2.
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-11/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали И ђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
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52.
На основу члана 12. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл.гласник РС“ бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 453. став 1. Закона о
привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 125/2004) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина
општине Мали Иђош на седници одржаној 08.09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Именује се Јухас Атила из Малог Иђоша, Кулски пут 20., јмбг: 0701975820031 за члана
Управног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње Мали Иђош на мандатни период који се поклапа са мандатним периодом
Управног одбора.

Члан 2.
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-12/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали И ђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
53.
На основу члана 12. става 1. тачке 41. и члана 31. става 1. тачке 32. Статута општине Мали Иђош
(„Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 13/2008 - пречишћен текст), и на основу Локалног Акционог
Плана за младе Општине Мали Иђош 2008-2011 („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 12/20008),
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 08.09.2010. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ OПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Шандор Иштван из Малог Иђоша, ЈМБГ: 1811988820034, за координатора
Канцеларије за младе општине Мали Иђош на мандатни период од четири године.
Члан 2.
Координатор обавља своје задатке у складу са Локалним Акционом Планом за младе Општине
Мали Иђош 2008-2011.
Члан 3.
Координатор обавља своје задатке волонтерски.
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Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-13/2010-02
Дана:08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине
Пал Карољ

___________________ .___________________
54.
На основу члана 31. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине
Мали Иђош» број 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
08.09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Усваја се Извештај Републичког Хидрометеролошког Завода о функционисању система одбране
од града на територији Радарског центра „Бајша“ за период од 15.04. до 15.07.2010.године
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13-14/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ

___________________ .___________________
55.
На основу члана 31. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине
Мали Иђош» број 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
08.09.2010.г. доноси следеће
РЕШЕЊЕ

I.
Усваја се Извештај Кoмисиje зa спрoвoђeњe пoступкa дaвaњa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиштa
у држaвнoj свojини Oпштинe Мaли Иђoш o поступку давања државног пољопривредног земљишта у
закуп у првом кругу.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-15/2010-02
Дана: 08.09.2010.г.

Председник Скупштине општине
Пал Карољ
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

6. szám

41.. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 127/2007 szám) 100.
szakasza és Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008- egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 113.szakasza alapján Kishegyes község Képviselı-testülete 2010
szeptember 8.-án megtartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
Kishegyes község Statútuma összehangolásáról

1. szakasz
Összehangolják Kishegyes község Statútumát (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg).
2. szakasz
Felhatalmazzák a Kishegyes község Statútuma vázlatát kidolgozó bizottságot, hogy
Kishegyes község Statútumát (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008- egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) változtassa me, olyan értelemben, hogy a montenegrói nyelvet bevesse, mint
hivatalos nyelvet, Kishegyes község területén.
3. szakasz
A Statútum módosításának folyamata: a Kishegyes község Statútumának vázlatát
kidolgozó bizottság köteles e határozat meghozatala napjától számítva 8 napon belül átadni a
vázlatot Kishegyes község Képviselı-testületének.
A község polgárainak joguk van a Statútum vázlatának betekintésére. Betekintést a vázlat
kidolgozását végzı bizottságnál nyerhetnek a községháza helyiségeiben.
Kishegyes község Képviselı-testülete legkésıbb 2010. szeptember 30-ig határozatot fog
hozni a Statútum módosításáról.
4. szakasz
E határozat a meghozataltól számított nyolc napon belül lép hatályba és meg kell jelentetni
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-13-1/2010-02
Kelt:2010 szept.8.

Pál Károly
a Képviselı-testület elnöke
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Kishegyes
___________________ .___________________
42. Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008- egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 113. szakaszának 4. bekezdése alapján Kishegyes község Képviselıtestülete 2010 szeptember 8.-án
megtartott ülésén meghozta a

VÉGZÉST
a Kishegyes község Statútumának vázlatát kidolgozó bizottság kinevezésérıl
I
Megalakul a Kishegyes község Statútumának vázlatát kidolgozó bizottság a következı
összetételben:
1. Bíró Anikó, okl. jogász elnök
2. Dabović Danilo, okl. jogász tag
3. Stojanović Blažo, okl. jogász tag
4. Dobrković Božidar, okl. jogász tag
5. Kelemen Andrea, okl. jogász tag
II
A bizottság feladata a Kishegyes község Statútumának összehangolásáról szóló határozattal
van megszabva.
III
E végzés meghozatala napján lép hatályba és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos
Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-13-2/2010-02
Kelt: 2010 szept.8.
Kishegyes

Pál Károly
a Képviselı-testület elnöke

________________ ._______________
46. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény 60. szalasza (a SZK Hivatalos
Közlönyének 62/06 száma) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1.bekezdése 14.pontja
(Kishegyes község Hivatalos Lapja 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján Kishegyes
község Képviselı-testülete a 2010 szeptemenr 9.-i ülésén meghozta az alábbi
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

6. szám

HATÁROZATOT
A MEZİGAZDASÁGI ÉS ERDEI FÖLDTERÜLETEK UTÁN 2010-BEN A
VAGYONADÓ MEG NEM MEGHATÁROZÁSÁRÓL AZ ÜZLETI KÖNYVEKET NEM
VEZETİ SZEMÉLYEK ESETÉBEN
1. szakasz
A mezıgazdasági és erdei telkek után fizetendı vagyonadóalap meghatározásának módját a
vagyonadóról szóló törvény 7. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönyének 26/01, 135/04, 61/07 és
5/09 száma) írja elı.
2. szakasz
A Köztársasági Geodéziai Intézet, Topolya ingatlanügyi szolgálata, Kishegyes
ügyosztályától kapott, bevételekre vonatozó adatok szerint, és azok elemzése alapján megállapítást
nyert, hogy a határozatok meghozatala, amelyekkel megállapítjuk a mezıgazdasági és erdei telkek
után 2010-ben fizetendı vagyonadót, azon személyek részére akik nem vezetnek üzleti
könyveket,azaz a természetes személyek részére, nem gazdaságos.
3. szakasz
Jelen rendelet alapján a Helyi Illetékügyi Szolgálat nem fog határozatokat hozni a
mezıgazdasági és erdei telkek után 2010-ben fizetendı vagyonadó megállapításáról, azon
személyek részére akik nem vezetnek üzleti könyveket,azaz a természetes személyek részére.
4. szakasz
Jelen rendelet Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik
naptól lép életbe.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-13-7/2010-02
Kelt: 2010 szept.09.
Kishegyes

Pál Károly
a Képviselı-testület elnöke

49. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Kishegyes község
Tőzvédelmi Alapjának megalakításáról szóló határozat 6. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 4/2001 szám) alapján Kishegyes község Képviselı-testülete a 2010 szeptember 08.-án
megtartott ülésén meghozta a

6.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja
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VÉGZÉST
Kishegyes község Tőzvédelmi Alapja Igazgató bizottsága elnökének felmentésérıl

I.
Sárándi István bácsfeketehegyi lakost felmentik Kishegyes község Tőzvédelmi Alapja
Igazgató bizottságának elnöki tisztsége alól.
II.

A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Szám:06-2-13-9/2010-02
Kelt: 2010 szept.08
Kishegyes

Pál Károly
a Képviselı-testület elnöke

50. Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Kishegyes község
Tőzvédelmi Alapjának megalakításáról szóló határozat 6. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 4/2001 szám) alapján Kishegyes község Képviselı-testülete a 2010 szeptember 08.-án
megtartott ülésén meghozta a

VÉGZÉST
Kishegyes község Tőzvédelmi Alapja Igazgató bizottsága elnökének kinevezésérıl

I.
Molnár Róbert kishegyesi lakost, Vadász utca 3., személyi szám: 0605961820013
kinevezzük Kishegyes község Tőzvédelmi Alapja Igazgató bizottságának elnöki tisztségére, az
igazgató bizottság megbízatási idejére.

II.

A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE
Szám:06-2-13-10/2010-02
Kelt:2010 szept.08
Kishegyes

Pál Károly
a Képviselı-testület elnöke

6. szám

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M

______________________________________________________________________________
Број
Szám

Назив
Megnevezés

Страна
Oldal

41. Одлукa о приступању промени Статута општине Мали Иђош
42. Одлукa о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од
43. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације
44. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације уређења атарског пута –
Молски пут
45. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора
мелиорационог канала Кула – Мали Иђош
46. Одлукa о неутврђивању пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта за 2010.
Годину за лица која не воде пословне књиге
47. Одлукa о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
48. Решење о именовању комисије за израду нацрта статута општине Mали Иђош
49. Решење о разрешењу председника Управног одбора фонда противпожарне заштите општине
Мали Иђош
50. Решење о именовању председника Управног одбора фонда противпожарне заштите општине
Мали Иђош
51. Решење о разрешењу председника Управног одбора JP за грађевинско земљиште и путеве Мали
52. Решење именовању председника Управног одбора JP за грађевинско земљиште и путеве Мали
Иђош
53. Решење о именовању координатора Канцеларије за младе општине Мали Иђош
54. Решење о усвајању извештаја Републичког Хидрометеролошког Завода о функционисању
система одбране од града на територији радарског центар „Бајша“
55. Решење о усвајању Извештаја o поступку давања државног пољопривредног земљишта у закуп
у првом кругу

5
____________________ . _________________

1.

8

_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:

Скупштина општине Мали Иђош
Данило Дабовић начелник Општинске управе
Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински

Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
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KIADJA:
Kishegyes község Képviselı-testülete
FELELİS SZERKESZTİ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetıje
A SZERKESZTİ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga
Az évi elıfizetési elıleg 2.000,00 dinár. Az elıfizetési elıleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselı-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

