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Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА1 

 

 

Р. бр. 

 

Назив прегледне карте 

 

Размера 

 

00 

 

Прегледна карта – Извод из Просторног плана општине Мали 

Иђош - Положај локације Измена и допуна Плана 

 

 

1:50000 

Р. бр. 

 

Назив рефералне карте 

 

Размера 

1.a Намена простора 1:25000 

2.a Мрежа насеља и инфраструктурни системи 1:25000 

3.a Туризам и заштита простора 1:25000 

4.a Карта спровођења 1:25000 

Р. бр. 

 

Назив графичког приказа 

 

Размера 

5.1. Планирана намена површина и мрежа инфраструктуре  1:2500 

5.2. План регулације, нивелације, парцелације и препарцелације  1:2500 

 

 

Д) ПРИЛОГ 

 

Списак релевантних законских и подзаконских аката 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                           
1 У графичким прилозима бр. 1, 2, 3, 4 и 5, нема измена и допуна  
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УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Просторни план општине Мали Иђош (у даљем тексту: План) донет је од стране 

Скупштине општине Мали Иђош и објављен је у „Службеном листу општине Мали 

Иђош“, број 13/14. 

 

Изради Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош (у даљем тексту: Измена и 

допуна Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Просторног 

плана општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 14/19) и 

Пројектног задатка, дефинисаног од стране Општинске управе општине Мали Иђош. 

Саставни део Одлуке о Изменама и допунама Плана је Одлука о неприступању израдe 

Стратешке процене утицаја Изменa и допунa Просторног плана општине Мали Иђош на 

животну средину, донета од стране Одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове Општинске 

управе општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 14/19). 

 

У складу са Одлуком о изради Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош, 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Мали Иђош. Послови израде Измена и 

допуна Плана поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, Железничка 6/III 

(у даљем тексту: Обрађивач). 

 

Измене и допуне Плана су урађене у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон и 9/20) и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019), као и другим 

релевантним законским и подзаконским актима (списак дат у прилогу Измена и допуна 

Плана).  

 

Поступак израде Измене и допуне Плана спроводи се по скраћеном поступку односно у 

складу са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи и члановима 72. и 73.  

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања. 

 

При изради Измена и допуна Плана уважене су обавезе, услови и смернице из планова 

вишег реда: 

-  Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 

РС“, број 88/2010);  

- Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 

АПВ“, број 22/11); 

- Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица -

Београд (Батајница) („Службени гласник Републике Србије“, број 69/03, 36/10, 143/14 

и 81/15); 

- Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 

пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) („Службени гласник РС“, број 

32/17 и 57/19). 

 

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна 

Плана заснива се на принципима одрживог просторног развоја, целокупног 

сагледавања подручја обухвата Плана као целине, интегративног просторног 

планирања, заштите природних и створених вредности, заштите животне средине, као 

и усклађеног развоја са суседним подручјима и просторно-функционалне 

интегрисаности и повезивања са окружењем. 
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Циљ израде Измена и допуна Плана је редефинисање намене и разграничење 

површина јавне намене од осталих намена, ради формирања нове радне зоне у КО 

Ловћенац, као и стварање планског основа за уређење и изградњу простора на 

предметној локацији обухваћеној Изменама и допунама Плана. 
 

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови за заштиту и уређење 

простора и изградњу објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, 

који су овлашћени да их утврђују, а који су од интереса за Измене и допуне Плана. 
 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана представља Одлука о изради Измена и 

допуна Просторног плана општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 

14/19) и Одлука о неприступању израдe Стратешке процене утицаја Изменa и допунa 

Просторног плана општине Мали Иђош на животну средину („Службени лист општине 

Мали Иђош“, број 14/19). 
 

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 
 

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана обухвата део територије катастарске 

општине Ловћенац, која се налази у оквиру општине Мали Иђош. Површина обухваћена 

Изменама и допунама Плана износи око 113,5 ha. 
 

Изменама и допунама Плана детаљно се разрађује локација новоформиране радне зоне 

и део јавних површина намењен за приступне путеве ка новоформираној радној зони. 

Површина обухваћена детаљном разрадом износи око 15,7 ha. 
 

Измене и допуне плана које се односе на текстуални део су:  

- редефинисање дела површине намењене за шуме и шумско земљиште у циљу 

формирања нове радне зоне на катастарским парцелама број 3593/1, 3593/2, 3594, 

3595 и 3597/2 КО Ловћенац и деловима катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 

3149, 3150/1, 3150/2, 3596/1, 3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац; 

- утврђивање правила уређења и грађења на грађевинском земљишту за 

новоформирану радну зону у КО Ловћенац; 

- редефинисање дела површине намењене за шуме и шумско земљиште у циљу 

формирања јавних површина за приступне путеве на катастарској парцели 3597/1 

КО Ловћенац и на деловима катастарских парцела 3597/3, 3596/2, 3597/4, 3596/1, 

3150/1, 3150/2, 3149, 3590, 3592, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3582, 3577, 3579, 

3575/3, 4429/1, 3601 и 3603 КО Ловћенац; 

- утврђивање услова заштите природе; 

- утврђивање заштите простора од елементарних непогода и ратних разарања. 

 

Измене и допуне плана које се односе на графички део су:  

Измене и допуне Плана које се односе на графички део, дефинисане су описом:  

 

1. Измене и допуне Плана на Рефералној карти бр. 1. „Намена простора“ 

 

Измена 1.: Редефинисање дела површине намењене за шуме и шумско земљиште у 

циљу формирања нове радне зоне на катастарским парцелама број 3593/1, 3593/2, 

3594, 3595 и 3597/2 КО Ловћенац и деловима катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 

3149, 3150/1, 3150/2, 3596/1, 3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац.  

Укупна површина око 10,3 ha. 

 

Измена 2.: Редефинисање дела површине намењене за шуме и шумско земљиште у 

циљу формирања јавних површина намењених приступним путевима на катастарској 

парцели 3597/1 КО Ловћенац и на деловима катастарских парцела 3597/3, 3596/2, 

3597/4, 3596/1, 3150/1, 3150/2, 3149, 3590, 3592, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3582, 

3577, 3579, 3575/3, 4429/1, 3601 и 3603 КО Ловћенац; 

Укупна површина око 9,93 ha. 
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Измена 3.: Укида се намена простора за хиподром (земљана стаза) у циљу формирања 

нове радне зоне, приступног пута и шума и шумског земљишта. Постојећи хиподром, 

односно земљана стаза, обухвата површину која се налази на целим катастарским 

парцелама број 3596/1, 3596/2, 3585 и 3588 и деловима катастарских парцела 3582, 

3583, 3584, 3587, 3597/3, 3597/4, 3149 и 3151 КО Ловћенац.  

Укупна површина око 10,66 ha. 
 

2. Измене и допуне Плана на Рефералној карти бр. 2. „Мрежа насеља и 

инфраструктурни системи“ 

 

Измена 1.: Измена се односи на редефинисање дела површине намењене за шуме и 

шумско земљиште у циљу формирања јавних површина намењених приступним 

путевима на катастарској парцели 3597/1 КО Ловћенац и на деловима катастарских 

парцела 3597/3, 3596/2, 3597/4, 3596/1, 3150/1, 3150/2, 3149, 3590, 3592, 3151, 3152, 

3153, 3154, 3155, 3582, 3577, 3579, 3575/3, 4429/1, 3601 и 3603 КО Ловћенац; 

Укупна површина око 9,93 ha. 
 

Измена 2: На карту се уцртавају планирани оптички каблови у коридорима планираних 

приступних саобраћајница наведених у Измени 1 овог поглавља. 
 

Измена 3: На карту се уцртавају планирани 20kV каблови у коридорима планираних 

приступних саобраћајница наведених у Измени 1 овог поглавља. 

 

3. Измене и допуне Плана на Рефералној карти бр. 3. „Туризам и заштита 

простора“ 
 

Измена 1.: У делу рефералне карте „Заштита животне средине – Простори под 

антропогеним утицајем“ на делу простора планираног хиподрома и редефинисањем 

дела површине намењене за шуме и шумско земљиште формира се нова радна зона на 

катастарским парцелама број 3593/1, 3593/2, 3594, 3595 и 3597/2 КО Ловћенац и 

деловима катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 3149, 3150/1, 3150/2, 3596/1, 

3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац.  

Укупна површина око 10,3 ha. 
 

Измена 2.: У делу рефералне карте „Заштита животне средине – Простори под 

антропогеним утицајем“ укида се намена простора за планирани хиподром у циљу 

формирања нове радне зоне, приступног пута и шума и шумског земљишта. Хиподром, 

односно земљана стаза, обухвата површину која се налази на целим катастарским 

парцелама број 3596/1, 3596/2, 3585 и 3588 и деловима катастарских парцела 3582, 

3583, 3584, 3587, 3597/3, 3597/4, 3149 и 3151 КО Ловћенац. 

Укупна површина око 10,66 ha. 
 

Допуна 1.: На рефералну карту се уцртавају подручја у поступку валоризације ради 

стављања под заштиту „Лесне долине Криваје“ које спајају остатке исконских степских 

и влажних станишта као и секундарна влажна станишта у локалну еколошку мрежу (на 

предметном подручју то је простор који се налази између јужне границе обухвата 

Измена и допуна Плана, главног пута и Криваје, деоницу водног земљишта Криваје око 

лесног брега, као и појас од 20m од водног земљишта Криваје уз северозападну, 

северну и североисточну обалу наведене деонице водотока. 
 

Допуна 2.: На рефералну карту се уцртава станиште заштићених и строго заштићених 

врста од националног значаја под називом „Лесне терасе код малог Иђоша“. 
 

Допуна 3.: У делу рефералне карте „Заштита животне средине – Заштитни 

инфраструктурни коридори“, а у обухвату Измена и допуна плана, врши се допуна 

заштитним саобраћајним коридорима планираних саобраћајница и заштитним 

електроенергетским инфраструктурним коридорима планиране електроенергетске 

инфраструктуре. 
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4. Измене и допуне Плана на Рефералној карти бр. 4. „Карта спровођења“ 

 

Измена 1.: Измена се односи на директно спровођење из плана, односно графички је 

приказана граница детаљне разраде Измена и допуна плана као део који се директно 

спроводи из Просторног плана општине. Диретна примена плана обухвата новоформирану 

радну зону на катастарским парцелама број 3593/1, 3593/2, 3594, 3595 и 3597/2 КО 

Ловћенац и деловима катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 3149, 3150/1, 3150/2, 

3596/1, 3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац и новоформиране јавне површине за 

приступне путеве ка планираној радној зони на катастарској парцели 3597/1 КО Ловћенац 

и на деловима катастарских парцела 3597/3, 3596/2, 3597/4, 3596/1, 3150/1, 3150/2, 

3149, 3590, 3592, 3151, 3152, 3153 и 3582 КО Ловћенац, као и катастарске парцеле 3589 

и 3148/2 на којима се налази државни пут IIа бр. 100/М-22.1. 

 

 

 

I ОПИС ГРАНИЦЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  
 

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана обухвата део територије катастарске 

општине Ловћенац. Површина обухваћена Изменама и допунама Просторног плана износи 

око 113,58 ha. 

 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана се налази на 

тромеђи државног пута IIа реда бр. 100, катастарска парцела број 3589, атарског пута, 

катастарска парцела број 4434 и границом катастарских општина Ловћенац и Мали 

Иђош. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера прати границу катастарских општина Ловћенац и 

Мали Иђош до тромеђе катастарских парцела број 3599 и 3597/3 и границе 

катастарских општина Ловћенац и Мали Иђош.  

 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати источну међу катастарске 

парцеле број 3597/1 до атарског пута, катастарска парцела 4429/1, мења правац ка 

североистоку, прати северну међу атарског пута до тромеђе атарског пута, катастарска 

парцела број 4429/1 и катастарских парцела број 3603 и 3601. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарске парцеле број 

3603 до границе катастарских општина Ловћенац и Мали Иђош, мења правац ка 

североистоку и дужином од око 380м прати границу катастарских општина, где скреће 

ја југу и преко преломних тачака број 380, 379, 376, 375, 3472, 371, 368, 367, 364, 

363, 360, 359 и 356 пресеца катастарске парцеле број 3603, 4429/1, 3576, 3577, 

3575/3, 3575/2 и 3573 и долази до тромеђе канала, катастарске парцеле број 3579 и 

3573 и катастарске парцеле број 3575/3. 

 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу канала, катастарска парцела 

број  3579, пресеца реку Кривају, катастарска парцела број 4426, мења правац ка 

западу, дужином од око 280м прати јужну међу реке Криваје, пресеца катастарску 

парцелу број 3230/1 до тромеђе атарског пута, катастарска парцела број број 3156 и 

катастарских парцела број број 3229/2 и 3230/1. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу запада, прати јужну међу катастарских парцела 

број 3229/2 и 3225, пресеца катастарску парцелу број 3229/3 и државни пут IIа реда 

бр. 100, катастарска парцела број 3496, скреће ка северу, прати западну међу 

државног пута, пресеца реку Кривају и даље пратећи југозападну међу катастарске 

парцеле број 3148/2 и долази до почетне тачке описа оквирне граница обухвата 

Измена и допуна плана. 
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II ОБУХВАТ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  
 

Површина обухваћена детаљном разрадом Измена и допуна Плана износи око 15,7 ha. 

Детаљна разрада Измена и допуна плана обухвата:  

- новоформирану радну зону на катастарским парцелама број 3593/1, 3593/2, 3594, 

3595 и 3597/2 КО Ловћенац и деловима катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 

3149, 3150/1, 3150/2, 3596/1, 3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац; 

- новоформиране јавне површине за приступне саобраћајнице ка планираној радној 

зони на катастарској парцели 3597/1 КО Ловћенац и на деловима катастарских 

парцела 3597/3, 3596/2, 3597/4, 3596/1, 3150/1, 3150/2, 3149, 3590, 3592, 3151, 

3152, 3153 и 3582 КО Ловћенац; 

- катастарске парцеле 3589 и 3148/2 на којима се налази државни пут IIа реда бр. 

100/М-22.1. 

 

Граница детаљне разраде Измена и допуна плана приказана је на графичким 

прилозима 5.1. „Планирана намена површина и мрежа инфраструктуре“ и 5.2. „План 

регулације, нивелације, парцелације и препарцелације“. 

 

 

 

III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 
У Просторном плану општине Мали Иђош („Службеном листу општине Мали Иђош“, број 

13/14) у текстуалном делу плана врше се следеће измене и допуне: 

 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ 

РАЗВОЈА“, у подтачки „1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА“, „Табела 2. Биланс 

постојеће и планиране намене за општину Мали Иђош“ мења се и гласи: 

 

Ред.бр. Намена простора Постојеће Планирано 

  Р (ha) % Р (ha) % 

1 Пољопривредно земљиште 16415,50 90,7 15242.25 84,13 

2 Шумско земљиште 60,38 0,3 128.78 0.71 

1+2 Укупно плодно 16475,88 91,00 15371,03 84,84 

3 Водно земљиште 37,71 0,2 93,43 0,52 

4 Грађевинско земљиште 1602,65 8,8 2651,78 14,64 

 Грађевинскa подручја насеља 1407,82  1408.93  

 Радна зона   728,17  

 Зона спорта и рекреације и 

туризма 

10,12  221,83  

 Саобраћајно претоварни 

терминал 

-  33,97  

 Комуналне површине и објекти 

(депонија и ТС) 

3,86  3,86  

 Саобраћајна инфраструктура 180,85  255,02  

Укупно  18116,24 100 18116,24 100 
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У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ 

РАЗВОЈА“, у подтачки „1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА“, „Табела 2а. Биланс 

постојеће и планиране намене простора за насеље Ловћенац – КО Ловћенац“ мења се и 

гласи: 

 

Ред.бр. Намена простора Постојеће Планирано 

  Р (ha) % Р (ha) % 

1 Пољопривредно земљиште 3498,17 89,0 2761,75  70,27 

2 Шумско земљиште 12,74 0,3 110,98   2,82 

1+2 Укупно плодно 3510,91 89,30 2872,73 73,1 

3 Водно земљиште 6,6 0,2 47,95   1,22 

4 Грађевинско земљиште 412,47 10,5 1009,3 25,68 

 Грађевинскo подручје насеља 360,79  361,95  

 Радна зона -  371,09  

 Зона спорта и рекреације и туризма 10,12  221,84  

 Саобраћајно претоварни терминал -  -  

 Комуналне површине и објекти 

(депонија и ТС) 

0,39  0,39  

 Саобраћајна инфраструктура 41,17  54.03  

Укупно  3929,98 100 3929,98 100 

 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ 

РАЗВОЈА“, у подтачки „1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА“, „Табела 2ц. Биланс 

постојеће и планиране намене простора за насеље Мали Иђош – КО Мали Иђош“ мења 

се и гласи: 

 

Ред.бр. Намена простора Постојеће Планирано 

  Р (ha) % Р (ha) % 

1 Пољопривредно земљиште 7402,79 91,2 7190,64 88,54 

2 Шумско земљиште 42,58 0,5 12,74 0,16 

1+2 Укупно плодно 7445,37 91,7 7203,38 88,70 

3 Водно земљиште 18,33 0,2 26,90 0,33 

4 Грађевинско земљиште 657,49 8,1 890,91 10,97 

 Грађевинскo подручје насеља 599,69  599,68  

 Радна зона -  145,39  

 Зона спорта и рекреације и туризма   -  

 Саобраћајно претоварни терминал -  33,97  

 Комуналне површине и објекти 

(депонија и ТС) 

-  -  

 Саобраћајна инфраструктура 57,81  111,87  

Укупно  8121,19 100 8121,19 100 
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У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА”, у подтачки „6.3. ЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА”, у подподтачки „6.3.3. Електроенергетска инфраструктура“ у 

петом пасусу иза речи „насеља“, додају речи “и ван насеља“. 

 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОДБРАНЕ 

ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, у подтачки „7.1. ЗАШТИТА, 

УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, у поднаслову „Заштита вода“ 

пасус 6. мења се и гласи: 

 

„Управљање, пречишћавање санитарно фекалних отпадних вода и технолошких вода, 

као и праћење квалитета подземних вода на одабраним локалитетима потребно је 

ускладити са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 

36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), 

Законом о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18), 

Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени 

гласник РС“, број 96/10), Уредбом о класификацији вода („Службени гласник СРС", број 

5/68), Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник СРС", број 5/68), 

Правилником о референтним условима за типове површинских вода („Службени 

гласник РС", број 67/11), Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса 

површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 

(„Службени гласник РС", број 74/11),  Уредбом о граничним вредностима приоритетних 

и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 

њихово достизање(„Службени гласник РС", број 24/14), Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 

роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", број 50/12) и Правилником о 

начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и 

садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС", број 33/16).“ 

 

У поглављу  „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ОДБРАНЕ 

ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, у подтачки „7.3.  Заштита, 

уређење и унапређење природних добара“, додаје се први пасус који гласи: 
 

„На простору обухвата Плана су евидентиране просторне целине од значаја за очување 

биолошке разноврсности: Подручја у поступку валоризације ради стављања под 

заштиту „Лесне долине Криваје“, подручја од међународног значаја за очување 

биолошке разноврсности ИПА подручје „Телечка III“, станиште заштићених и строго 

заштићених врста од националног значаја „Лесне терасе код Малог Иђоша“, еколошки 

значајно подручје еколошке мреже Републике Србије „Лесне долине Криваје“ (обухвата 

део подручја планираног за заштиту ПИО „Лесне долине Криваје'' и ИПА подручје 

Телечка III) као и деонице регионалног еколошког коридора „Криваја“.“ 

 

Досадашњи пасуси 1-3, постају пасуси 2-4. 

 

У поглављу  „II ПЛАНСКИ ДЕО“, после тачке „7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 

ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, додају се следеће 

тачке, са припадајућим подтачкама и текстом, „8. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС 

ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВИМ 

ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ УРЕЂЕНА ДЕТАЉНА РАЗРАДА“ и „9. РЕГУЛАЦИОНЕ 

ЛИНИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВИМ ПРОСТОРНИМ 

ПЛАНОМ УРЕЂЕНА ДЕТАЉНА РАЗРАДА“, које гласе: 

„ 
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8. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ 

И ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВИМ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ УРЕЂЕНА 
ДЕТАЉНА РАЗРАДА 

 

Парцеле површина јавне намене се образују од следећих парцела: 
 

Намена Парцеле 

целе делови 

Приступне 

саобраћајнице 

3597/1 3597/3, 3596/2, 3597/4, 3596/1, 3150/1, 3150/2, 

3149, 3590, 3592, 3151, 3152, 3153 и 3582 

 

 

9. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ ЗА 
КОЈЕ ЈЕ ОВИМ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ УРЕЂЕНА ДЕТАЉНА РАЗРАДА 

 

9.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Планом регулације су дефинисане регулационе линије површина јавне намене, као и 

површине претежне намене. 

 

Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама. 

 

Списак координата новодређених међних тачака 

 
Број тачке Y X Број тачке Y X 

1m 7398062.01 5063432.71 11m 7398069.61 5062711.31 

2m 7398125.42 5063273.15 12m 7398091.52 5062727.48 

3m 7398075.67 5062777.01 13m 7398098.03 5062726.01 

4m 7398057.78 5062779.00 14m 7398099.65 5062742.45 

5m 7398032.63 5062554.56 15m 7398144.47 5062737.10 

6m 7398022.18 5062537.32 16m 7398178.60 5062716.39 

7m 7397955.01 5062457.16 17m 7398315.45 5062582.43 

8m 7397918.48 5062452.96 18m 7397976.23 5062396.06 

9m 7397978.95 5062434.89    

10m 7398046.18 5062516.49    

 

Регулација приступних саобраћајница дефинисана је попречним профилима и тачкама 

осовинске регулације. 

 

Списак координата тачака осовинске регулације 

 
Број тачке Y X H 

1 7398086.09 5063405.23 98.50 

2 7398136.40 5063279.42 97.90 

3 7398083.63 5062756.95 88.00 

4 7398148.64 5062749.20 87.80 

5 7398186.31 5062726.33 87.70 

6 7398326.95 5062588.66 87.50 

7 7398058.51 5062696.46 88.20 

8 7398040.00 5062535.13 88.50 

9 7397965.78 5062446.49 90.40 

 

 

9.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

За израду нивелационог решења коришћен је катастарско-топографски план у размери 

1:1000. 
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Нивелационим решењем су задржани нивелациони елементи главних и приступних 

саобраћајница, док су за планиране приступне саобраћајнице приказани следећи 

елементи: 

- коте прелома нивелете осовина саобраћајница, 

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница, 

- нагиби нивелете осовина саобраћајница  
 

За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб 

саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и 

геодетског снимања терена.  
 

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће 

Државне нивелманске мреже. 
 
 

9.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

ПАРЦЕЛА 
 

9.3.1. Правила парцелације 
 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову 

намену. 
 

9.3.2. Правила препарцелације 
 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то 

су: 

- приступне саобраћајнице. 
 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове парцеле површина остале намене, а то је: 

- радна зона. 

 

Предлогом парцелације дати су елементи за образовање 10 парцела радне зоне и   

дефинисане су граничне тачке парцела радне зоне. 

 

Списак координата новодређених међних тачака 

 
Број тачке Y X 

p1 7398118.53 5063204.43 

p2 7398014.67 5063214.85 

p3 7398109.31 5063112.50 

p4 7397998.22 5063123.64 

p5 7397990.37 5063033.95 

p6 7398100.33 5063022.92 

p7 7398091.28 5062932.67 

p8 7397980.38 5062943.79 

p9 7398082.55 5062845.58 

p10 7397966.07 5062857.26 

p11 7398055.98 5062761.76 

p12 7397952.00 5062772.19 

p13 7398046.16 5062669.03 

p14 7397936.73 5062680.00 

p15 7398035.74 5062580.47 

p16 7397922.17 5062591.85 

Р17 7398025.86 5062347.64 
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За остало грађевинско земљиште предложена je парцелација као оптимална, у граници 

детаљне разраде Измена и допуна Плана, од које се може одступити приликом израде 

урбанистичког пројекта парцелације, кад ће се грађевинске парцеле формирати према 

утврђеним правилима парцелације. 

 

9.3.3. Исправке граница парцела 

 

У обухвату Плана нема исправки граница парцела.“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки, „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ“, у подтачки „1.4.2. 

Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насеља“, у 

подподтачки „1.4.2.2. Граница грађевинског земљишта изван грађевинских 

подручја насеља“, након 17. пасуса  додаје се нови 18. пасус, који гласи:  

 

Локација 17а се налази у КО Ловћенац чине је парцеле  број 3593/1, 3593/2, 3594, 

3595 и 3597/2 КО Ловћенац и делови катастарских парцела 3590, 3591, 3592, 3149, 

3150/1, 3150/2, 3596/1, 3596/2, 3597/3 и 3597/4 КО Ловћенац укупне површине око 

10,31 ha. “ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6 УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ СОБРАЋАЈНЕ И 

ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.6.3 Енергетска инфраструктура“, у 

подподподтачки „1.6.3.1. Електроенергетска инфраструктура“, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

- шеста алинеја мења се и гласи:  

„-  Око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор 25 m са обе стране вода од 

крајње фазног проводника;“  

у поднаслову „Смернице за изградњу мреже у насељима“ додају се нови поднаслови: 

„Услови за изградњу електроенергетске мреже у заштићеним подручјима и планираним за 

заштиту“, Услови за реконструкцију електроенергетске мреже и објеката ТС 20/0,4 kV“,  

„Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру“ са припадајућим 

текстом, који гласе: 

 

„Услови за изградњу електроенергетске мреже у заштићеним подручјима и планираним за 

заштиту: 

- у еколошким коридорима далеководе изоловати и обележити тако да се на минимум 

сведе могућност електрокуције (страдање услед удара струје) и колизије 

(механичког удара у жице) летећих организама. Носаче изолатора изоловати 

пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају  на доле, а жице 

обележити на упадљив начин;  

- у заштитном појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта електроенергетска  

инфраструктура се може градити уз примену посебних техничко-технолошких 

решења  која спречавају  колизију и електрокуцију птица код електроенергетских 

водова ниског и средњег напона; 

- у појасу од 50 m од еколошког коридора/станишта (пољопривредно, шумско и водно 

земљиште) може се градити надземна електроенергетска инфраструктура која 

најкраћим путем прелази преко еколошког коридора/станишта;  

- за изградњу и реконструкцију електроенергетских водова на стаништима, 

еколошким коридорима и еколошки значајном коридору у поступку валоризације, 

потребно је прибавити посебне услове заштите природе; 

- на стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја која 

се налазе ван грађевинских подручја по потреби смањити висину светлосних извора, 

применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно 

према подручјима еколошке мреже; усмерити светлосне снопове према 
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саобраћајницама и објектима и ограничити трајање осветљења на прву половину 

ноћи; 

- у еколошким коридорима избегавати директно осветљење обале и применити 

одговарајућа техничка решења заштите природних и блиско природних делова 

коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских  техничких 

решења (смањења висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према 

саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим 

локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). 

Применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно 

према осетљивим подручјима еколошке мреже; 

- у заштитном појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта морају се применити 

мере заштите коридора/станишта од утицаја светлости. 

- осветљење поставити мин. 20 m од обале, а оптимално растојање је 50 m од обале; 

- у појасу од 50 m од еколошког коридора/станишта, на грађевинском земљишту 

(насеље, радне зоне, викенд насеље, туристичко рекреативне површине и сл.)  

применити мере заштите од утицаја светлости. 

 

Услови за реконструкцију електроенергетске мреже и објеката ТС 20/0,4 kV  

 

Реконструкција постојећих електроенергетских водова свих напонских нивоа и 

трансформаторских станица вршиће се на основу Просторног плана и услова 

надлежних оператора мреже преносног и дистрибутивног система електричне енергије, 

а подразумева промену габарита, волумена, положаја или опреме постојећег објекта, 

као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента на 

постојећим линијским објектима у заштитном појасу вода/објекта, којима се не мења 

њихово целокупно функционисање. 

- приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених 

подручја, станишта заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m 

од граница наведених просторних целина, применити посебна техничко-технолошка 

решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова 

ниског и средњег напона.  

- за реконструкцију електроенергетских водова на стаништима и еколошким 

коридорима потребно је прибавити посебне услове заштите природе. 

  

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 

изградити подземни или надземни прикључак, који ће се састојати од прикључног вода 

и ормана мерног места (ОММ);  

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради 

објекат, према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;  

- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW 

прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 

трансформаторске станице;  

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће 

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

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

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

електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских 

станица на јавној површини или на парцелама остале намене.“  

 

 У поднаслову „Производни енергетски објекти обновљивих извора енергије“, у 

другом пасусу, после 17. алинеје додају се 18. и 19. алинеје, које гласе:  

„ 

- На еколошки значајном подручју (простор у поступку валоризације) забрањује се 

изградња ветрогенератора, соларних електрана, као и других производних 

енергетских објеката. 
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- У појасу од 500 m од еколошких коридора/станишта забрањује се изградња 

ветрогенератора и појединачних стубова ветрогенератора (турбина).“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6 УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ СОБРАЋАЈНЕ И 

ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.6.3 Енергетска инфраструктура“, у 

подподподтачки „1.6.3.2. Термоенергетска инфраструктура (гасоводна и 

нафтоводна инфраструктура)“, у поднаслову „Гасоводна мрежа ниског 

притиска“, текст мења се и гласи: 

 

„Гасоводна мрежа ниског притиска 

 

Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска                

до 16 бара 

 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 

 
Табела а. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 

стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи 
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 

 
Радни притисак гасовода MOP ≤ 4 bar (m)   4 bar<MOP≤10 bar (m) 10 bar <MOP≤ 16 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 

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

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

 
Табела б. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 

10 bar < MOP ≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са 
другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

 

Инфраструктурни објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,3 0,6 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5 

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

- 5 

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

- 3 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

13 
 

Табела в.  Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима 

 

Инфраструктурни објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,4 

Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1,0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,2 0,4 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,2 0,4 

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

- 5,0 

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

- 3,0 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 

Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

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

до 2 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција 

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

растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих 

течности и запаљивих гасова. 
 

Табела г.  Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне 
електромреже и стубова далековода 

 
Минимално растојање 

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

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

 

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

се не сме угрозити стабилност стуба. 
 

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

мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 

евентуалног продора гаса у канализацију. 
 

Локација МРС, МС и РС 
 
Табела д.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и 

објеката у којима стално или повремено борави већи број људи 

 
MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h 

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

до 160 
уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона 
опасности) 

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

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

од 161 до 

1500 

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

отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид 

или према зиду без отвора) 
8 m 

од 1501 до 
6000 

5 m 8 m 10 m 

Подземне 
станице 

1 m 2 m 3 m 
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Табела ђ. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

 
MOP на улазу 

Објекат 
MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar < MOP≤ 
16 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Општински пут 3 m 5 m 8 m 

Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

10 m 12 m 15 m 

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

10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 
kV 

Висина стуба + 3 m** 

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

механички и електрично појачана 

 

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима 

називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи 

између 60° и 90°. 

 

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

минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са 

углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, 

односно оператора над тим објектима. 

 

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

 
Табела е1.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње 

ивице цеви, код укрштања са другим објектима 

 

Инфраструктурни објекат 
Минимална дубина укопавања 

(cm) 

до дна одводних канала путева  100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

 

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 

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

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

 

У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је: 

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

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

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

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

 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 

пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 

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

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

обрађује дубље од 0,5 m.  
 

У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 

експропријационом појасу водотока/мелиорационих канала, по траси која је паралелна 

са каналом, инсталацију положити по линији експропријације, до 1,0 m, тако да 
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међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 m 

у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском подручју. 
 

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

захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима 

управљача јавног пута. 
 

Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

 

Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу извести у складу са условима и 

сагласностима добијеним од надлежног дистрибутера за гас ЈП“ИНГАС“ Инђија и у 

складу са одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6 УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ СОБРАЋАЈНЕ И 

ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.6.5 Услови за изградњу објеката у 

простору заштићених коридора“, у поднаслову „Електроенергетска 

инфраструктура“, у поднаслову „Зона заштите надземних високонапонских водова“, 

текст мења се и гласи:  

 

„Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 

фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  

бр. 145/14) и износи: 

 

1) за напонски ниво од 110 kV, 25 m; 
 

Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, 

број 145/14), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 

81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV 

(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о 

техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 

V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за 

уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени 

лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени 

гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: 

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, 

број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, 

врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 

104/09), SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS 

N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих 

постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени 

лист СФРЈ, број 68/86), као и SRPS N.C0.104 - Заштита телекомуникационих постројења 

од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у 

електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83). 

 

У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагласност „Електромрежа 

Србије“ АД. 
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Индуктивни утицај далековода, у случају грађења објеката од проводних материјала 

ван заштитног појаса далековода, разматра се на удаљености до 1000 m, а утицај на 

електронске комуникационе водове на удаљености до 3000 m, од осе далековода.  

 

Утицај се не разматра ако је у питању оптички кабл. 

 

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних 

објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на 

проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји 

могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода 

напонског нивоа 110 kV. 

- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 

далековода. 

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.  

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 

радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка 

стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. 

- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални 

делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о 

изједначењу потенцијала. 

- Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од 

најистуренијих делова далековода под напоном.“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ СОБРАЋАЈНЕ И 

ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“, у подподтачки „1.6.6. Одлагање отпада и други 

комунални објекти и површине“, у поднаслову „Депонија комуналног отпада“ 

пасуси 3 и 4 се бришу.  

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки, „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“ у тачки „1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, у подтачки 

„1.7.1. Услови и мере заштите, уређења и унапређења природних добара“, врше 

се следеће измене и допуне: 

 

- иза четвртог пасуса, додаје се пети пасус, који гласи:  

 

„Подручје у поступку валоризације ради стављања под заштиту „Лесне долине Криваје“ 

спада у еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике Србије. На еколошки 

значајном подручју: 

- Забрањено je: Мењати/културу површина и изградити објекте (осим у циљу еколошке 

ревитализације станишта), преоравати површине под природном вегетацијом, 

уклањати травни покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и 

ветрогенераторе, градити рибњаке, отварати површинске копове, мењати 

морфологију терена, привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје, 

уносити инвазивне врсте биљака и животиња. 

- Неопходно je: Ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, 

обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у 

складу са капацитетом станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног 

сточарства и сл), обнављати шумарке аутохтоних врста на одговарајућим ливадским 

стаништима до 20% покровности no парцели, односно до максималне величине 

појединачних површина до 0.05 ha, ускладити планске документе у газдовању 

шумама са очувањем заштићених врста путем сарадње корисника шума и Завода за 

заштиту природе. 
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- Прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: Изградња и 

реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности, 

уређење вода, радови на одржавању каналске мреже укључујући и уклањање 

вегетације и остали мелиорациони радови; геолошка и друга истраживања; подизање 

ваншумског зеленила, сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња, 

паљење вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта, 

формирање појилишта (Копање јаме. бушење новог или обнављање запуштеног 

бунара), као и за подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.).“ 

 

- додаје се нови поднаслов „Мере заштите регионалног еколошког коридора“ са 

припадајућим текстом, који гласи: 

„Мере заштите регионалног еколошког коридора 

- Деонице водотока Криваја унутар грађевинског подручја треба да постану саставни 

делови уређених зелених површина. Обале одвојити од простора на којима се 

одвијају људске активности зеленилом висине 1-3 метра. Сама обала треба да има 

травну вегетацију, чија ширина мора бити у складу са водопривредним условима 

(појас потребан за одржавање канализованих водотокова), али не може бити ужа од 

5 метара и не сме бити потпуно засенчена дрворедом. Обезбедити редовно кошење 

обала; 

- Током уређења простора обезбедити отвореност водотока по целој својој дужини. У 

случају потребе уређења водотока, обезбедити профил са природоликим обалама 

чији нагиб не може бити већи од 45°;  

- Поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких коридора 

ограничити на непосредну околину водопривредних објеката, уз примену еколошки 

повољних техничких решења; 

- Криваја и њени бочни канали са функцијом еколошких коридора не могу да служе 

као пријемници непречишћених отпадних вода;  

- Саобраћајнице треба да прелазе преко водотока и канале у облику мостова, испод 

којих треба обезбедити пролазе за животиње. Обнављање мостова/попуста за воду 

код саобраћајница треба извршити на тај начин да се обезбеди пролаз за животиње 

код свих еколошких коридора. Упутства за пролазе за животиње тражити од 

Покрајинског завода за заштиту природе;  

- Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења 

заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, 

применом одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних 

тела, усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена 

посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања 

осветљења на прву половину ноћи и сл.) Изабрати моделе расвете за директно 

осветљење са заштитом од расипања светлости према небу, односно према 

подручјима еколошке мреже; 

- Далеководнe објекте и електроенергетску инфраструктуру изоловати и обележити 

тако да се на минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) 

и колизије (механичког удара у жице) летећих организама: носаче изолатора 

изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на 

доле, а жице обележити на упадљив начин; 

- Због еколошког значаја простора, план озелењавања треба да буде саставни део 

планске и пројектне документације. Озелењавање треба да се остварује паралелно 

са изградњом објеката: 

o забрањено је сађење инвазивних врста (списак врста дат је у Образложењу) у 

простору еколошког коридора, а током уређења зелених површина, одстранити 

присутне самоникле јединке инвазивних врста; 

o обезбедити што већи проценат (најмање 50%) листопадних аутохтоних врста 

подручја;  

o обезбедити редовно одржавање зелених површина.    
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- У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се 

обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за 

слабо покретљиве ситне животиње.“  

 

- додаје се нови поднаслов „Мере за заштитну зону еколошких 

коридора/станишта“ са припадајућим текстом, који гласи: 

 

„Мере за заштитну зону еколошких коридора/станишта: 

 

У појасу од 500 m од еколошког коридора/ станишта: 

- забрањује се изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора (турбина); 

- забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког 

режима од којих зависи функционалност коридора, опстанак врста или станишних 

типова. 

 

У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта: 

- услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте 

максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим 

се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор. 

- планским решењима мора се обезбедити: 

o примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и 

загађења; 

o применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и 

електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона; 

o дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних 

врста (списак најучесталијих инвазивних врста Панонског биогеографског 

региона је у образложењу); 

o услов за изградњу објеката је да њихове граничне вредности индикаторa буке 

на граници идентификованих (означених) природних станишта заштићених 

врста са другим наменама простора не прелази  50dB(A) за дан и вече, односно 

40dB(A) за ноћ, а њихово осветљавање не делује на станиште или коридор. 

 

У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта: 

o забрањује се примена техничких решења којима се формирају  рефлектујуће 

површине (нпр. стакло, метал) усмерене према коридору или значајном 

станишту. 

   - услов за изградњу: 

o вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели 

формира уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета 

зеленог појаса коридора или тампон зоне станишта; 

o саобраћајница са тврдим застором за моторна возила је примена техничких мера 

којима се обезбеђује безбедан пролаз за ситне животиње и смањују утицаји 

осветљења, буке и загађења коридора/станишта. 

- примењују се следеће мере: 

o очувати проходност еколошког коридора површинских вода: забраном 

ограђивања појаса уз обалу или применом типова ограде које омогућују кретање 

ситних животиња; 

o обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора људских 

активности и коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, а 

20 m код планираних објеката и то у складу са типом вегетације 

коридора/станишта. Овај појас графички приказати у планској и пројектној 

документацији;  

o објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 m 

удаљености од границе коридора/станишта. 
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Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 

која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да 

пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме 

мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.“         

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, у 

подподтачки „1.7.3. Услови и мере заштите, уређења и унапређења заштите 

животне средине“, мења се текст и гласи: 

 

„Делимично деградиран квалитет животне средине општине Мали Иђош захтева 

примену одређених просторно-планских мера у контексту заштите животне средине и 

становника предметне општине. 

 

1.7.3.1. Опште мeре у току изградње појединачних објеката 

 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи нових објеката потребно је 

планирати и применити следеће мере заштите: 

- носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи, као и 

подзаконска акта донета на основу овог Закона; 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта; 

- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 

разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена 

сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која 

поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 

радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе; 

- ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 

типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има 

својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести 

надлежну организацију за заштиту природе. 

 

1.7.3.2. Мере заштите природних ресурса  
 

Опште мере заштите природних ресурса односе се на: 

- вођење регистра извора загађивања животне средине од стране надлежне 

општинске управе за послове заштите животне средине општине Мали Иђош, као 

дела интегралног националног регистра извора загађивања који води Агенција за 

заштиту животне средине; 

- успостављање континуиране контроле и систематско праћење квалитета параметара 

животне средине (ваздуха, воде, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења) од 

стране овлашћених организација; 

- идентификација привредних субјеката - оператера на простору обухвата Просторног 

плана који су у обавези да поднесу Захтев за издавање интегрисане дозволе у 

складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине („Службени гласник РС“, брoј 135/04 и 25/15) и пратећим подзаконским 

актима - уколико дође до изградње ових објеката у планском периоду;  

- идентификација севесо постројења на основу Закона о заштити животне средине, 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и 

пратећих подзаконских аката - уколико дође до изградње ових објеката у планском 

периоду; 
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- формирање заштитних појасева зеленила у оквиру саобраћајне и водне 

инфраструктуре и пољопривредног земљишта, у циљу заштите од еолске ерозије - 

одношења површинског слоја земљишта и усева у фази семена. 

 

Посебне мере за постројења и радне садржаје2 

 

Услови који се односе на сва постојећа и планирана постројења и радне садржаје на 

простору у обухвату Просторног плана су:  

- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим 

прописима, којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене 

услове/сагласности надлежних органа и организација; 

- фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму (као прелазно 

решење) корисника где не постоји изграђен ППОВ или одводити интерном 

канализацијом у јавну канализациону мрежу; 

- све технолошке отпадне воде, преко сливних решетки, сакупљати и одводити у 

водонепропусну септичку јаму, уз претходан третман на таложнику и сепаратору или их 

упуштати у јавну канализацију, а по извршеном одговарајућем третману, којим се 

обезбеђује прописани квалитет за испуштање у канализациону мрежу односно 

реципијент; 

- спроводити мере заштите животне средине (ваздуха, воде, земљишта, заштите од 

буке) и адекватно управљање насталим отпадом. 

 

У складу са Законом о заштити животне средине, примениће се прописани систем мера 

и услова за одрживо управљање, очување и унапређење природне равнотеже и услова 

за живот, као и за спречавање и смањење загађивања животне средине.  

 

1.7.3.3. Мере заштите ваздуха 

 

Заштита ваздуха ће се обезбедити кроз примену следећих мера: 

- поштовати Закон о заштити ваздуха и пратећа подзаконска акта; 

- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести 

одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности; 

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање 

технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво 

прописаних вредности; 

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера 

заштите или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења 

граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај 

отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки 

процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 

- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу 

емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до 

редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод 

граничне вредности емисије; 

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који 

није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени 

утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу; 

- коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енергија, енергија 

ветра, биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих туристичких капацитета и 

мањих производних погона; за све нове привредне објекте, као потенцијалне 

загађиваче и постојеће загађиваче, уколико не поштују правило употребе 

                                           
2  Према Упутству о минималним условима за заштиту животне средине, објављеним од стране надлежног министарства за 

послове заштите животне средине 2010. године. 
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еколошких енергената ради задовољавања нивоа квалитета ваздуха обавезна је 

уградња филтера у димњацима; 

- успостављање мониторинга квалитета ваздуха на основу утврђене мреже мерних 

станица и/или мерних места у државној и локалној мрежи мерних станица на 

простору обухвата Просторног плана;  

- вршење сталног и/или повременог мерења/узимања узорака на фиксним локацијама 

и повремена мерења на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга 

квалитета ваздуха; 

- реконструкција постојеће путне мреже и успостављање заштитних зона са 

заштитним зеленилом уз саобраћајнице за све категорије путева у складу са 

Законом, као мера заштите од буке и аерозагађења; 

- дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха, кроз поступак процене 

утицаја на животну средину. 

 

1.7.3.4.  Мере заштите вода 

 

У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере 

заштите: 

- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 

граничне вредности емисије - квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати 

прописане критеријуме за упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи 

реципијент;  

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

- отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета 

који задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, 

односно за пречишћавање на ППОВ; 

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

- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода; 

- дефинисати зону изворишта и одредити зону и мере санитарне заштите свих 

изворишта висококвалитетних површинских и подземних вода;  

- земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају 

бити заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу 

неповољно деловати на издашност извора и здравствену исправност воде, забраном 

активности које утичу на промену квалитета воде у водоносним слојевима или 

површинским токовима;  

- обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном 

класом;  

- забрана неконтролисаног каптирања извора без обзира на издашност; 

- забрана неадекватног каптирања и експлоатације термоминералних вода у циљу 

заштите формирати зоне санитарне заштите издани термоминералних вода 

(елиминација појединих активности по зонама);  

- контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) од 

стране стручних служби на локалном нивоу; 

- поштовање услова и критеријума за унапређење и заштиту животне средине при 

уређењу водотока, а у зонама посебних природних вредности тежити остварењу 

„натуралне регулације“; 

- приликом непосредне реализације пројеката изградње водопривредних и других 

објеката и захвата у коришћењу водних ресурса или коришћењу водних система, 

обавезна је израда студије о процени утицаја на животну средину, а пре свега са 

становишта: процене ризика од свих врста и степена загађења вода и тла и процене 

и прогнозе „оводњености“ као основног чиниоца опстанка живота у постојећим 

екосистемима, у зонама утицаја;  

- санација и ревитализација објеката и опреме водоводне инфраструктуре и изградња 

нових објеката у складу са санитарно-техничким условима изградње и уређења; 

- решавање снабдевања становништва водом у насељима упоредо са решавањем 

питања одвођења и третмана отпадних вода; 
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- сакупљање и евакуација отпадних вода преко сепарационог канализационог система 

(раздвајање колектора за отпадне воде од колектора кишне канализације) за 

постојеће и планиране туристичке локалитете; 

- строго контролисана примена хемијских средстава у пољопривреди у циљу заштите 

површинских и подземних вода од загађивања; 

- забрана трајног депоновања отпада у зонама изворишта;  

- увођење систематског мерења и осматрања квалитета површинских вода; 

- развијање културе становништва о потреби чувања водних ресурса. 

 

1.7.3.5. Мере заштите земљишта 

 

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од 

загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.  
 

Посебни услови и мере у функцији заштите земљишта су:  

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, 

улица и манипулативних платоа; 

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја 

и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања: 

o У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени 

слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може 

празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети 

нови, незагађени слој земљишта; 

o заштита функције земљишта, заустављање деградације земљишта и 

рекултивација деградираних површина; 

o примена концепта органске пољопривреде и замена конвенционалне методе 

примене хемијских средстава заштите и агротехничких мера у пољопривреди; 

o рекултивација и ревитализација свих површина деградираних услед коришћења 

минералних сировина; 

o забрана стихијског одлагања отпада на простору обухвата Просторног плана и 

санација неуређених одлагалишта отпада - дивљих депонија, у циљу заштите 

земљишта;  

o сакупљање, прерада или уништавање анималног отпада у објектима намењеним 

за прераду, обраду или уништавање лешева животиња и других отпадака 

животињског порекла, у складу са Законом о ветеринарству; 

o спречавање непланског претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, 

чиме је иницирана нежељена промена намене простора. 
 

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем 

отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару 

материја које имају загађујући карактер. 
 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности 

утичу или могу утицати на квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за 

спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате 

утицај своје делатности на квалитет земљишта и обезбеде друге мере заштите у складу 

са Законом о заштити земљишта и другим законима. 
 

Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност 

може да буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка 

обављања активности изврши испитивање квалитета земљишта. 
 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и 

отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се 

мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 
 
 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

23 
 

1.7.3.6. Остале посебне мере заштите 
 

Мере заштите од буке 
 

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе, 

односе се на акустичко зонирање на територији локалне самоуправе, одређивање мера 

забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог Плана 

заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у 

животној средини и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у 

животној средини. 
 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, број 75/10) прописани су индикатори буке у животној 

средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке на здравље људи.  

 

Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 

Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим 

подзаконским актима. 

 

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

- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, 

која се емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и 

опреме, не прелази прописане граничне вредности; 

- након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно 

мерење нивоа буке на граници комплекса и извршити оцену ефикасности 

примењених мера заштите, при чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, 

будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада погона (у 

случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну 

изолацију према осетљивим и угроженим објектима). 

 

Мере заштите при управљању отпадом 

 

Концепцију одлагања комуналног отпада треба усагласити са принципима Стратегије 

управљања отпадом 2010-2019. године. 

 

Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију 

отпада код надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим 

поступа у складу са законским прописима. Обавеза генератора отпада је да, у складу 

са Законом о управљању отпадом и осталим законским и подзаконским актима, који 

непосредно регулишу ову област обезбеди потребан простор за одлагање отпада, 

потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување 

различитих отпадних материја, а да секундарне сировине, опасан и други отпад, 

предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за управљање отпадом (складиштење, 

одлагање, третман и сл.). 

  

Посебне мере и услови су: 

- комунални отпад потребно је сакупљати и обезбедити његову редовну евакуацију на 

локацију која је утврђена од стране комуналне службе; 

- привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада вршити у складу са 

чл. 36 и 44. Закона о управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен и 

привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања; 

- разношење чврстог отпада спречити његовим систематским прикупљањем и 

депоновањем на за то уређеним локацијама; 
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- на свакој грађевинској парцели обезбедити посебан простор, тако да се омогући лак 

приступ надлежне службе, као и потребне услове и опрему за сакупљање, 

разврставање и привремено чување различитих отпадних материја, у складу са 

Законом и другим прописима; 

- примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене Законом и другим 

прописима којима се уређују послови санитарног надзора. 

 

У случају потребе за простором за селективно сакупљање отпада који се не може 

чувати у контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави 

услове, односно дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења или 

коришћења наведеног простора. 

 

Општина Мали Иђош потписала је споразум о формирању регионалне депоније на 

територији Града Суботице. За предметни регион израђен је План управљања отпадом, 

којим су дефинисане све активности везане за регионално депоновање отпада са 

територије општина потписница. 

 

Третман животињског отпада ће се спроводити у складу са Законом о ветеринарству, 

који подразумева нешкодљиво уклањање лешева животиња и других отпадака 

животињског порекла до објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада 

животињског порекла на начин који не представља ризик по животиње, људе или 

животну средину. С обзиром на то да ће се разрада појединих планских решења 

вршити израдом одговарајуће планске документације, за наведене планове орган 

надлежан за њихову припрему, може донети Одлуку о изради стратешке процене, 

према критеријумима, прописаним Законом о стратешкој процени, ако утврди да 

постоји могућност значајних утицаја на животну средину. 
 

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора 

прописати израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 

заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

број 114/08).“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки, „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, у 

подподтачки „1.7.4. Услови и мере заштите, уређења и унапређења простора од 

интереса за одбрану земље“, у поднаслову „Коришћење и уређење простора од 

интереса за одбрану земље“, после другог пасуса, додају се трећи и четврти пасус, 

који гласе:  

 

„Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Плана, не воде се 

површине као системски загађене минама (минским пољима), касетном муницијом или 

другим неексплодираним убојитим средствима. 

 

У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору 

обухваћеним Планом обавезна је претходна процена ризика на могуће постојање 

неексплодираних, убојитих средстава, имајући у виду чињеницу да су се на подручју 

Републике Србије одвијали оружани сукоби током Другог светског рата. Пре почетка 

извођења земљаних радова, у складу са резултатима процене ризика, проверава се 

постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.“ 
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У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки, „1. ПРАВИЛА 

УРЕЂЕЊА“, у подтачки „1.7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ“, додаје 

се нова подподтачка „1.7.7. Услови и мере заштите живота и здравља људи“, са 

припадајућим текстом, који гласи: 

 

„1.7.7. Услови и мере заштите живота и здравља људи 

 

Услови живота становништва умногоме зависе од читавог низа утицаја природног и 

антропогених фактора који, појединачно али и синергијски, делују на појединца и 

заједницу људи.  

 

Адекватна имплементација планских решења у области заштите животне средине, пре 

свега, препоруке и обавеза израде студија процена утицаја пројеката на животну 

средину, студија утицаја на здравље људи и др. и стратешких процена планова на 

животну средину, као и успостављање мониторинга параметара животне средине и 

инспекцијски надзор имају важну улогу у очувању квалитета живота и здравља људи 

на подручју Просторног плана. 

 

Планске активности и мере предвиђене Просторним планом, које је неопходно 

континуално спроводити су у потпуности у складу са позитивном законском 

регулативом и стратегијама развоја у свим областима на територији Републике Србије, 

АП Војводине, као и низа националних програма и акционих планова. Приоритетну 

меру у циљу заштите живота и здравља људи на територији обухвата Просторног плана, 

представља одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине.  

 

У Републици Србији, заштита здравља дефинише се са пет нивоа мера и активности 

усмерених на: унапређење и очување здравља, спречавање и сузбијање обољења, 

рано откривање болести, благовремено лечење и рехабилитацију. 

 

Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све 

грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине.  

 

Мере заштите живота и здравља људи могу се поделити у неколико кључних области 

дејства, према доминантном утицају у складу са законском регулативом из појединих 

области: 

- обезбеђење околине неопходне за здрав живот становништва, посебно деце, кроз 

заштиту и очување квалитета животне средине; 

- елиминисање загађења ваздуха које настаје као продукт сагоревања чврстих горива 

и услед егзистенције постојећих привредних комплекса у обухвату Просторног плана 

и контактној зони, које може бити у вези са многим обољењима; 

- благовремено упозоравање и превенција од штетних ефеката дејства хемикалија 

које представљају потенцијални ризик за здравље људи;  

- заштита здравља људи од електромагнетног зрачења; 

- заштита живота и здравља људи у ванредним ситуацијама планирањем превенције и 

адекватним реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се смртност и болести од 

последица ванредних ситуација, несрећа и избијања епидемија који су повезани са 

факторима ризика животне средине значајно смањили;  

- заштита живота и здравља људи од последица климатских промена као глобалне 

опасности по здравље људи, које изазивају оштећења озонског омотача, губљење 

биодиверзитета и др. 

 

Такође, као мера заштите живота и здравља људи дефинисана је и неопходност 

вршења систематских испитивања животних намирница, предмета опште употребе, 

минералних вода за пиће, воде за пиће и других вода које служе за производњу и 

прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе, ради 

утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета 

(мониторинг).  
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Законом о заштити животне средине дефинисано је да је ризик одређени ниво 

вероватноће да нека активност, директно или индиректно, изазове опасност по 

животну средину, живот и здравље људи, а удес - изненадни и неконтролисани догађај 

који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја, обављањем 

активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или 

дуготрајном неадекватном чувању (у даљем тексту: хемијски удес).  

 

Поштовање законских одредби и спровођењем планских решења дефинисаних овим 

Просторним планом, индиректно ће се очувањем животне средине и природних ресурса 

(воде, ваздуха и земљишта), позитивно утицати и на квалитет живота и здравље 

становништва.“ 
 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.4.2. 

Правила грађења за радне зоне“, у поднаслову „Радне зоне“, први пасус мења се и 

гласи:  

 

„Омогућена је изградња производних објеката на земљишту од 6. катастарске класе 

(осим за Локацију 17а), као и пренамена у производне постојеће пољопривредне 

објекте ради груписања објеката, односно комплекса који у погледу простора, 

саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса, могу потенцијално да угрозе стање 

животне средине у насељима.“ 

 

У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА“, у подподтачки „2.4.2. 

Правила грађења за радне зоне“, после поднаслова „Радне зоне“ додаје се нови 

поднаслов „Правила грађења за радну зону на Локацији 17а“, са припадајућим текстом, 

који гласи:  

 

„Правила грађења за радну зону на Локацији 17а 

 

При пројектовању и грађењу објеката на Локацији 17а придржавати се одредби 

техничких прописа и услова који конкретну област регулишу. 
 

а)  Врста и намена објекта 
 

Врста објекта: објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у 

зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних 

услова заштите. 
 

Намена објекта: дозвољена је изградња главних објеката, стамбених објеката 

(ограничено само за потребе радника) и помоћних објеката. 

1. главни објекат: пословни, производни и складишни објекат као и изградња у 

комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, 

производно-складишни објекат, пословно-производно-складишни објекат; 

2. стамбени објекат, само као пратећи објекат у зони радних садржаја за потребе 

привременог боравка радника. У овој зони стамбени објекат је у функцији главног 

објекта и гради се ако на парцели постоји главни објекат, ако постоји издата 

грађевинска дозвола или је започета изградња главног објекта; дозвољена је 

изградња и једне стамбене јединице у оквиру пословног објекта; 

3. помоћни објекат: портирница, чуварска кућица, вагарска кућица, гаража, остава, 

магацин, надстрешнице и објекти за машине и возила, ограде, инфраструктурни 

објекти: колске ваге, трансформаторске станице, производни енергетски објекти 
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обновљивих извора енергије3 снаге испод 10 MVA, објекти за смештај електронске 

комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне септичке јаме (изузетно, као 

прелазно решење до изградње насељске канализационе мреже), сепаратор уља и 

брзоталоживих примеса, бунари, и сл.; помоћни објекат је у функцији главног објекта и 

гради се ако на парцели постоји главни објекат или постоји издата грађевинска дозвола 

или је започета изградња главног објекта. 
 

Дозвољене су све производне, пословне и услужне активности већег обима, 

укључујући и складишне и индустријске производне погоне и капацитете, уз 

обезбеђивање услова заштите животне средине.  
 

Дозвољена је изградња и више главних и помоћних објеката на парцели, уз напомену 

да је неопходно да се испуне сви остали услови дефинисани овим Планом. 

  

На парцели у овој зони дозвољена је изградња само једног породичног стамбеног 

објекта, као пратећег објекта главном објекту. 
 

У радној зони могу да се граде и енергетски производни објекти (биомаса, биогас, 

соларне електране и др.) капацитета мањих од 10 MVA, а који ће се прикључити на 

јавну електроенергетску мрежу према условима надлежног предузећа (ЕД), или 

користити за сопствене потребе. 

У радној зони могу да се граде комплекси са енергетским објектима, као садржај у 

функцији насеља. У функцији енергетског производног објекта као пратећи садржаји могу 

да се граде: објекат који производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, 

трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни 

водови. Комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта. 

Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног 

енергетског објекта каблирати. 

 

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

 

б) Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
 

У радној зони дозвољено је образовање грађевинских парцела намењених за пословно-

производно складишни комплекс и пословно-производно складишну зону. 

 

Величина парцеле намењене изградњи у пословно-производно складишној зони мора 

бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким 

процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости 

земљишта или индекса изграђености. 
 

Површина грађевинске парцеле износи минимално 1500 m2 са ширином уличног 

фронта од минимално 16 m. Парцела мора да излази на јавну саобраћајну површину у 

складу са мером о минималној ширини појаса регулације у којој је изграђена или је 

планирана минимално водоводна електроенергетска мрежа. 

 

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

 

У зависности од технолошког процеса обављања конкретне пословне делатности у 

оквиру радне зоне грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или може, 

у односу на њу, да буде одмакнута минимално 5,0m. Минимална удаљеност објеката од 

границе суседне парцеле са источне, односно јужне и северне стране је 3,5m.  

 

                                           
3  Производни енергетски објекти могу бити и главни објекти на парцели. 
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Грађевинска линија за неке помоћне објекте (ограда, портирница, чуварска и вагарска 

кућица, канцеларијски и продајни простори и сл.) може да се поклапа са регулационом 

линијом. 

 

г) Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости је 60% (сви објекти и саобраћајно - 

манипулативне површине). Највећи дозвољени индекс изграђености радне зоне је 1,5.  

 

д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

 

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

спратности: 

- пословни: П, П+1, П+1+Пк; укупна висина објекта не може прећи 12 m; 

- производни и складишни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки 

процес производње; висина објекта у зависности од технолошког процеса 

производње (силоси, торњеви и сл. објекти); 

- стамбени: П, П+1; укупна висина објекта не може прећи 9 m; 

- помоћни и инфраструктурни објекат (гаража, остава, кућица уз колску вагу, кућица 

за бунар, трансформаторске станице и сл.) је макс. спратности П; укупна висина 

објекта не може прећи 6 m; 

- за све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже (По), односно 

сутеренске етаже (Су) ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, односно према нултој коти објекта и то:  

- кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута; кота приземља за главне објекте је максимално 0,2 m 

виша од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша од 

0,2 m онда се денивелација решава у оквиру габарита објекта; 

- кота приземља за стамбене објекте на равном терену може бити највише 1,2 m виша 

од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша од 1,2 m 

онда се денивелација решава у оквиру габарита објекта;  

- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, а кота пода је на макс. 2,2 

m од постојеће/планиране коте уличног тротоара; 

- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа 

од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити нижа од нулте коте највише 

½ спратне висине; 

- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,6 m (висина од коте готовог 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

 

ђ) Правила за ограђивање:   

 

Грађевинске парцеле радне зоне могу се ограђивати зиданом или другом врстом ограде 

до висине 2,20m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију 

тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. 

 

е) Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Други објекти на парцели (породични стамбени објекат и помоћни објекти) се по 

правилу граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености од главног објекта.  

 

Дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, 

односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном 

јединицом. При одређивању локације на парцели за породични стамбени објекат, 

односно пословно-стамбени објекат са једном стамбеном јединицом, водити рачуна да 
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објекат буде у мирнијем делу парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза стамбеном 

делу објекта, без укрштања са прилазом радном делу. У оквиру овог објекта дозвољена 

је изградња простора - гараже за гаражирање возила корисника стамбеног простора. 

 

Ограда на регулационој линији може бити транспарентна, комбинација транспарентне и 

нетранспарентне ограде или нетранспарентна ограда. Укупна висина ограде од коте 

тротоара не сме прећи висину од h=2,2 m. Капије на регулационој линији се не могу 

отварати ван регулационе линије.  

 

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m. Код 

комбинације, нетранспарентни део ограде може ићи до висине од максимално 0,9 m. 

Нетранспарентна ограда на углу се може градити само ако је регулација улице ≥ 20 m 

и то до висине од 0,9 m од коте тротоара. 

 

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

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом 

оградом, транспарентном оградом или нетранспарентном оградом до висине макс. 

h=2,2 m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске 

парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да 

су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите. 

 

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

 

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 

објекта с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4 m. 

 

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0 m, тј. за ширину 

дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су 

задовољени услови противпожарне заштите.  

 

Пословни и помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0 m, ако су 

задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови односно, међусобни 

размак не може бити мањи од 4 m ако пословни објекат има отворе са те стране тј., 

међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта. 

 

При изградњи силоса морају се испоштовати противпожарни услови (обезбеђивање 

прилаза противпожарног возила са све четири стране силоса, удаљеност од других 

објеката је мин. половина висине вишег објекта). 

 

Удаљеност објекта у којем се складишти запаљиви материјал од других објеката не 

може бити мања од 6 m. 

 

Водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње јавне 

канализационе мреже у улици) лоцирати на парцели на којој се гради објекат, на мин. 

3 m од границе парцеле и других објеката. 

 

Трансформаторске станице за сопствене или дистрибутивне потребе градити на 

минимално 3 m од других објеката. Трансформаторска станица се може градити/ 

инсталирати и у оквиру других објеката уз обезбеђивање услова противпожарне 

заштите. 

 

Минимална удаљеност антенског стуба од осталих објеката је једнака висини стуба. 

 

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

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину (улица, парк и сл.) и 

обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини (постојећој или планираној, која је већ у 
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јавној својини). За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне обезбедити колски и 

пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је мин. ширине 3,5 m, са минималним 

унутрашњим радијусом кривине од 7 m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 

1,5 m. При обезбеђивању прилаза парцели не дозвољава се било каква градња на 

траси отворених уличних канала, која може довести до њиховог рушења и затрпавања. 

Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према 

важећим прописима и стандардима. 

 

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса 

изводити различитих ширина, у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте 

очекиваних возила и расположивог простора, са свим потребним елементима за комфорно 

кретање.  

 

У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1 m, а ширина колске 

саобраћајнице мин. 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5 m, односно мин. 7 m, 

тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите. Коловозну 

конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних комплекса 

димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују, а препорука је за средње 

тешки саобраћај. 

 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле 

обезбедити одговарајући паркинг простор за очекивани број путничких/теретних возила. 

Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m х 5 m, за теретно возило 

мин. 3 m х 6 m, док је за аутобус мин. 3,5 m х 10 m. Оквирно се рачуна једно паркинг 

место на 70 m2 пословног/производног простора тј. једно паркинг место на 100 m2 

корисног простора за трговине на мало, за угоститељски објекат једно паркинг место на 

користан простор за 8 столица, али се за конкретне случајеве паркинзи димензионишу у 

зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине очекиваних возила, 

претпостављеног броја корисника и расположивог простора, као и у складу са важећим 

прописима који одређену делатност уређују. Уколико се паркирање не може у потпуности 

решити унутар комплекса, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити 

изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете коришћење јавне површине, 

функционисање саобраћаја и услови окружења. 

 

Паркинзи за бицикле се изводе по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин. 

0,6 - 0,7 m2 по бициклу. 

 

з)  Заштита суседних објеката 
 

Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити 

животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и 

њихово нормално функционисање.  

 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

грађевинској парцели. Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских 

вода решити у оквиру парцеле на којој се гради.  

 

Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом риголама према 

зеленим површинама на парцели, а остале површинске воде прво пречистити на 

сепаратору уља и масти. 

 

На грађевинској парцели обезбедити мин. 30% зелених површина уз одговарајуће 

хортикултурно уређење. У постојећим комплексима где ободно нису изграђени објекти, 

а у новим комплексима обавезно, уз бочне границе парцеле формирати ободне зелене 

површине, које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних 

парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио би 

буку и задржао издувне гасове и прашину. У склопу радних комплекса који се граниче 
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са парцелама у зони становања/пољопривредног земљишта, у контактном делу, 

формирати заштитни зелени појас ширине мин. 10 m. 

 

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 

декоративним својствима. Зеленилом обезбеди изолација административних, односно 

стамбених објеката од производних (складишних) објеката, изолацију пешачких од 

моторних токова, као и заштиту паркинг простора од утицаја сунца. 

 

Уз објекте повећаног ризика од пожара испројектовати и извести приступни пут, 

окретнице и платое за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. 

 

Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6 m од 

објекта или дела објекта у ком бораве или се дуже задржавају људи, уколико то 

техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се 

складишти и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа 

и др.) обезбедити слободне пролазе и прилазе справама и уређајима за гашење 

пожара. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно 

прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач. 

 

ј) Архитектонско обликовање и материјализација 
 

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на 

традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих 

елемената, укључујући и готове монтажне хале). При обликовању објеката тежити ка 

савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и 

естетског изгледа. 

 

Кровови могу бити коси или равни, а нагиб крова ускладити са врстом кровног 

покривача. Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона. 

 

Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених 

материјала. Ускладити архитектонски израз (примењене облике, боје и материјале) 

свих објеката у оквиру радног комплекса, а слободне површине парковски озеленити.  

 

Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе 

и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају 

саобраћај, висине макс. 10 m. За постављање истих на јавној површини потребна је 

посебна дозвола надлежних служби Општине. 

 

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која 

уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду 

специфичну намену објекта/простора, са становишта коришћења, одржавања и 

обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о 

њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.  

 

При пројектовању и изградњи радних комплекса поштовати важеће прописе за громобран, 

електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима.  

 

Остали услови (за испаде на објекту, отворене спољне степенице и друге грађевинске 

елементе објекта) су исти као у оквиру зоне становања.“ 
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У поглављу „III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, у тачки „2. ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА“, у подтачки „2.6. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА 

ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА“, у 

подподтачки „2.6.2. Зона заштите надземних високонапонских водова“, текст 

мења се и гласи: 

 

„Заштитни појас за надземне електроенергетске водове дефинисан је Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи 25 m, са обе стране вода од 

крајње фазног проводника, за напонски ниво од 110 kV.“  

 

У поглављу „IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, у тачки „1. СМЕРНИЦЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА“, 

у другом пасусу, четврта алинеја тексту мења се и гласи: 

 

„- Планиране зоне економије и радних садржаја осим за радну зону под називом 

„Локација 17a“ у КО Ловћенац која ће се спроводити директно из Просторног плана 

општине.“ 

 

 

 

IV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
 

У Просторном плану општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 

13/14) у графичком делу Плана, мењају се и допуњују следећи графички прилози, у 

делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана : 

 

Измена графичких прилог 

Р. бр. Назив рефералне карте Размера 

1.a Намена простора 1:25000 

2.a Мрежа насеља и инфраструктурни системи 1:25000 

3.a Туризам и заштита простора 1:25000 

4.a Карта спровођења 1:25000 

Допуна новим графичким прилозима 

Р. бр. Назив графичког приказа Размера 

00 Прегледна карта – Извод из Просторног плана општине Мали 

Иђош - Положај локације Измена и допуна Плана 

1:50000 

5.1. Планирана намена површина и мрежа инфраструктуре  1:2500 

5.2. План регулације, нивелације, парцелације и препарцелације  1:2500 

 

 

 

V ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Доношењем Измена и допуна Плана, Просторни план општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“, број 13/14) остаје на снази и примењује се у свему, осим у 

деловима за које се доносе Измене и допуне Плана. 

 

Доношењем Измена и допуна Плана, важећи урбанистички планови: План генералне 

регулације радне зоне уз аутопут Е-75 на територији општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“, број 3/08) и План детаљне регулације инфраструктурног 

коридора мелиорационог канала Кула – Мали Иђош („Службени лист општине Мали 

Иђош“, број 6/10) се стављају ван снаге у делу који се односи на детаљну разраду 

Измена и допуна Плана. 
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План генералне регулације радне зоне уз аутопут Е-75 на територији општине Мали 

Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 3/08),  престаје да важи у делу на 

којем се обухват наведеног плана преклапа са обухватом детаљне разраде Измена и 

допуна Плана, односно на катастарским парцелама број 3597/3, 3596/2, 3597/4, 

3596/1, 3150/1, 3150/2, 3590, 3591, 3592, 3593/1, 3594 и 3589 КО Ловћенац и на 

деловима катастарске парцеле број 3149 КО Ловћенац (у складу са графичким 

прилогом 4а „Карта спровођења“).  

 

План детаљне регулације инфраструктурног коридора мелиорационог канала Кула – 

Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 6/10) престаје да важи у делу 

на којем се обухват наведеног плана преклапа са обухватом детаљне разраде Измена и 

допуна Плана, односно на деловима катастарских парцела број 3149, 3150/1, 3150/2, 

3151, 3152, 3153, 3596/1, 3597/4 и 3582 КО Ловћенац (у складу са графичким 

прилогом 4а „Карта спровођења“). 

 

Доношењем Измена и допуна Плана, важећи урбанистички планови: План генералне 

регулације радне зоне уз аутопут Е-75 на територији општине Мали Иђош „(Службени 

лист општине Мали Иђош“, број 3/08) и План детаљне регулације инфраструктурног 

коридора мелиорационог канала Кула – Мали Иђош („Службени лист општине Мали 

Иђош“, број 6/10) чији се обухват налази изван границе детаљне разраде Измена и 

допуна плана, а у обухвату Измена и допуна Плана, остају на снази и примењују се у 

свему осим у делу који је у супротности са Измена и допуна Плана. 
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Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д) ПРИЛОГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

ПРИЛОГ 1 

Релевантни законски и подзаконски акти: 

 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон и 
9/20); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 32/19); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 

95/18-др. закон); 
- Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон 

и 99/11-др. закон); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  

- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07, 18/16 
и 47/18); 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-
УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 

- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 
41/18); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 

47/18); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број 

99/09 и 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-

др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, 

број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18-др. закон); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 41/09, 10/13-др. закон и 

101/16); 
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, број 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон); 

- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ број 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-исправка, 

67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредби чл. 9. до 
20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18-др. закон); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 

95/18-др. закон); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, број 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19); 
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19); 

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15 и 95/18-др. 

закон); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 
23/19); 

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, број 104/13, 

66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. тачка 5) подтачка (1)); 
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао 

да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 

14. став 2.); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13-УС и 62/14); 
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НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

 
 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник 

РС“, број 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 

88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09), 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“ 

број 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 

54/15 - др. закон); 
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС", број 87/18); 

- Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10, чл. 37. које 
настављају да се примењују на транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66-73, 
члана 84. став 1. тачка 17) и тач. 24)-32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11)-21) и 
став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34)-53); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", број 104/16, 83/18, 95/18-др. закон 
и 10/19-др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон,  

10/15 и 36/18); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве , окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 
8/95); 

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15); 

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 

- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и 

заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним 

зонама („Службени гласник РС“, број 34/13) и др. 
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