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УВОД  
 

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу дела 

канала Мали Иђош–Његошево-Чик1 подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на 

територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 

12/14), као и на основу програмског задатка добијеног од стране ЈВП „Воде Војводине“, 

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ приступило се изради нацрта Плана детаљне 

регулације. 

 

„Генерално решење система за снабдевање водом Северне Бачке“ израђено је од 

стране РО „Хидрозавод ДТД“ још 1985. године. Овим решењем предвиђено је да се 

целокупно подручје Северне Бачке снабдева водом из више изворишта и то из: канала 

ДТД, реке Тисе и делимично унутрашњих вода. „Регионални систем за снабдевање 

водом Северне Бачке“ подељен је на седам подсистема, а један од ових подсистема је и 

подсистем „Мали Иђош“. 

 

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

на карактеристичне зоне, а дефинисана је и детаљна намена површина и објеката, 

површине јавне намене, услови за прикључење објеката (садржаја) на мрежу 

комуналне инфраструктуре, услови и мере заштите, правила грађења по зонама и др. 

 

На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога, 

прикупљених података са терена, достављених програмских циљева (од стране 

инвеститора ЈВП „Воде Војводине“) и дефинисаних интереса појединачних корисника 

простора на предметном простору, те прибављених услова од надлежних органа и 

јавних служби и предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних 

могућности, дати су циљеви, правила и услови уређења и изградње. 

 

Упоредо са израдом Плана формирана је аналитичко - документациона основа планског 

документа. 

 

 

                                           
1  У "Генералном решењу система за снабдевање водом Северне Бачке" део канала Мали Иђош-Његошево-Чик на територији 

општине Бачка Топола који је предмет овог плана се састоји од дела канала Мали Иђош-Његошево и канала од 

акумулације Светићево до споја са каналом Мали Иђош-Његошево који се зове Светићево-Његошево. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана је Одлука о приступању изради Плана детаљне 

регулације за изградњу дела канала Мали Иђош–Његошево-Чик2 подсистема за 

снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, број 12/14). 

 

Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), приступило се припреми Материјала за 

рани јавни увид. Материјал за рани јавни увид Плана је, након добијања позитивног 

мишљења од стране Комисије за планове општине Бачка Топола, изложен на рани јавни 

увид у мају 2016. године. Органи, организације и јавна предузећа, која су овлашћена да 

утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су били обавештени 

о одржавању раног јавног увида и том приликом су позвани да дају мишљење у погледу 

услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.  

 

План је урађен 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 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15), као и са 

другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област. 

 

Законски оквир: 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15-УС и 96/15); 

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

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

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  

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

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

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16); 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др. 

закон, 41/09 и 112/15); 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

10/13-др. закон и 101/16); 

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“,  

број 128/14); 

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

и 104/13); 

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

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

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

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

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

бр. 135/04 и 88/10); 

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

36/09); 

                                           
2  У "Генералном решењу система за снабдевање водом Северне Бачке" део канала Мали Иђош-Његошево-Чик на територији 

општине Бачка Топола који је предмет овог плана се састоји од дела канала Мали Иђош-Његошево и канала од 

акумулације Светићево до споја са каналом Мали Иђош-Његошево који се зове Светићево-Његошево. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk72/09
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ttomin/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/27008.htm%23zk18/10


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА КАНАЛА МАЛИ ИЂОШ–ЊЕГОШЕВО-ЧИК  
ПОДСИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ „МАЛИ ИЂОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
3 

 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

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

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

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

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

88/10); 

- Закон о заштити земљишта (''Службени гласник РС'', број 112/15); 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15) 

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

и 62/14); 

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

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

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

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

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

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

- Закон о туризму („Службени гласник РС“,бр.36/09,88/10,99/11-др.закон,93/12 и 84/15); 

- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 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 одредаба чл. 9. до 20.); 

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

и 14/16); 

- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 

119/13 и 93/15); 

- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12) и др. 
 
 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Полазна основа за израду Планa детаљне регулације за изградњу дела канала Мали 

Иђош–Његошево-Чик подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 12/14) је усвојена 

планска документација:  

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, 

број 88/10);  

- Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", 

број 22/11); 

- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-

Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15); 

- Просторни план општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 

20/15). 
 

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени 

гласник РС“, број 88/10) 
 

Као последица глобалних климатских промена очекују се неповољни процеси: 

смањивање укупних падавина, посебно у јужном и источном делу, и у Војводини; 

погоршавање екстремних феномена услед утицаја климатских промена-дужи 

маловодни периоди, брже концентрације и већи максимални протицаји и водостаји 

током поводња. Једини могући одговор на такав развој процеса јесу акумулације са 

годишњим изравнањем протицаја, као и другачије вођење електроенергетског система, 

као и система за наводњавање и водоснабдевање. 
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РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АПВ („Службени лист АПВ“, број 22/11) 

 

Наводњавање 

 

Концепција развоја у области наводњавања заснована је на обезбеђењу услова за 

повећање површина са наводњавањем, што подразумева:  

- редовно одржавање и уредно функционисање до сада изграђених хидротехничких 

система за макрорасподелу воде по простору Бачке и Баната (Хс ДТД и до сада 

изграђени делови регионалних хидросистема); 

- повећање водозахватног капацитета на Дунаву (црпна станица „Бездан I“ ради 

обезбеђења воде за магистралне канале Хс ДТД у Бачкој при ниским водостајима у 

Дунаву, наставак изградње започетих регионалних хидросистема у северној Бачкој и 

Банату до завршетка прве фазе и изградња прве фазе регионалних система у Срему); 

- прилагођавање постојећих система за одводњавање за микрорасподелу воде по 

подручју за наводњавање, где је то хидротехнички могуће и оправдано са становишта 

водног режима и економије; анализе указују да се на тај начин може наводњавати (уз 

мање улагање у адаптацију постојећих одводних система) и до 80 000 ha; 

- поправка и ревитализација постојећих заливних система; 

- заснивање (изградња) нових савремених заливних система: водозахвати из 

магистралних канала гравитационим или мехaничким путем; 

- повећање ефикасности одводњавања цевном дренажом, где је то потребно. 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75 

СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 

143/14, 81/15) 

 

ПОЛОЖАЈ МАГИСТРАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У ИНФРАСТРУКТУРНОМ 

КОРИДОРУ 

 

1. Положај коридора магистралних инфраструктурних система 

 

1.1. Положај коридора аутопута Е-75 и пута Келебија - аутопут Е-75 

 

3) Деоница Жедник – Врбас 

 

Деоница Жедник-Врбас је дужине 43 269 m и пружа се од стационаже km 37+690 до 

стационаже km 80+959. Аутопут на овој деоници има испружену трасу по 

равничарском терену, обликовану у благим кривинама које пружају угодност и комфор 

вожње. Обликованост трасе и елементи пута у потпуности задовољавају све параметре 

вожње дуж аутопута (рачунска брзина, прегледност, као и одличне услове за ноћну 

вожњу). 

 

1.1.1. План размештаја пратећих садржаја у коридору аутопута Е-75 

 

САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА ДРЖАВНОГ ПУТА 
 

План денивелисаних укрштања и њихове стационаже на аутопуту Е-75: 
 

Натпутњак/надвожњак Стационажа19 Град/општина 

натпутњак km 52+464 Бачка Топола 

натпутњак km 54+340 Бачка Топола 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЈА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА 

5. Правила за усаглашавање инфраструктурних система у коридору 

 

Основна правила за међусобно усклађивање положаја планираних коридора 

магистралних инфраструктурних система у инфраструктурном коридору произилазе из 

њиховог односа у простору (укрштање или паралелан положај), као и из важећих 

Закона, техничких прописа и услова заштите животне средине и утврђују се овим 

Просторним планом за следеће инфраструктурне системе: 
 

1) Водопривредна инфраструктура 

 

- сва укрштања планираних инфраструктурних система (аутопут, пруга, гасовод, 

оптички кабл) са површинским водотоцима (природним и вештачким) изводиће се уз 

поштовање услова да се не ремети основна намена и функција водотока и да се 

осигура нормалан протицај водотока у свим условима (у току извођења и трајно), 

- по правилу, положај трасе инфраструктурног система биће ван зоне непосредне и 

уже заштите подземних и површинских изворишта водоснабдевања, а када то није 

могуће, заштита изворишта обезбедиће се посебним пројектом заштите и 

континуалне контроле квалитета вода, 

- пропусти и мостови димензионисаће се на стогодишње воде, а да се при томе не 

угрози безбедност функционисања инфраструктурног система; док ће се на местима 

укрштања обезбедити заштита обала и корита (обалоутврда узводно и низводно 

према хидрауличком прорачуну) од ерозије, уз одводњавање у зони мостова, 

- положај трасе површинског или подземног линијског инфраструктурног система, по 

правилу је ван водног земљишта, а на местима укрштања са водотоком, када је год 

могуће, под углом од приближно 90°, под условом да се подземни инфраструктурни 

системи на месту укрштања са водотоком обезбеђују путем објеката (моста) за веће 

водотоке, или заштитним цевима испод дна корита мањих водотока, на минималној 

дубини од 0,8 до 1,5 m, 

- препоручује се типизирање изгледа пропуста тако да димензионисање отвора 

задовољи хидрауличке елементе за поједине водотоке и канале, 

- обезбедиће се контролисано прикупљање и евакуација атмосферских вода дуж 

трупа аутопута и пруге и њихово одвођење у постојеће ретенционе просторе по 

принципу брже евакуације (риголе, пропусти и др.), 

- на местима укрштања аутопута и пруге са постојећим трасама водовода и 

канализације предвидеће се пропусти са заштитним цевима, 

- све радње на усаглашавању саобраћајних система са водопривредном 

инфраструктуром обављаће се уз сагласност и контролу надлежних органа за 

послове водопривреде. 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 1/10, 20/15) 

 

Хидротехничке мелиорације (одводњавање и наводњавање) 

 

Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих 

система за одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.  

 

Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је 

ревитализација постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег 

заостајања Србије у домену наводњавања изградњом нових система на земљиштима 

највиших бонитетних класа. Будући системи се планирају као интегрални 

мелиорациони системи (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са 

свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација. 
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Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног 

уређења простора, при чему се води рачуна о потреби касније доградње и система за 

наводњавање. 

 

Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три 

параметра: 

 рељеф терена; 

 могућност довода воде и 

 квалитет земљишта. 

 

На територији општине Бачка Топола, у наредном планском периоду планира се 

изградња нових секундарних разводних објеката за наводњавање путем отворених 

обложених канала и цевовода у складу са пројектом „Северна Бачка“. За облагање 

канала користити материјале чија примена не угрожава биодиверзитет. За трасе 

разводних канала ће се користити локални коридори путне мреже (леније), те је исте 

потребно сачувати у постојећим ширинама и по могућству ускладити са планом 

пошумљавања и ветрозаштитних појасева. 

 

До тада ће се активности у водопривреди сводити на одржавање постојећих система. 

Под појмом одржавања система за одводњавање подразумева се комплексна и редовна 

примена одређених мера, које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката у 

одвођењу сувишне воде за одређене сливне површине, ради испуњења прописаних 

критеријума на успостављању оптималног водног режима земљишта. 
 

У зависности од карактеристика земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по 

правилу, треба да је у спрези са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног 

подручја.  
 

Посебну пажњу треба поклонити ревитализацији и бољем коришћењу постојећих 

система за наводњавање. 
 

Окосницу раста површина под системима за наводњавање чине регионални 

водопривредни системи чији ће се фазни развој интензивирати у наредном периоду. 

Приоритет припада површинама ближим већим природним водотоцима, изграђеној 

основној каналској мрежи (ДТД).  
 

Подручје општине Бачка Топола припада регионалном хидросистему „Северна Бачка“, а 

територија Општине делом припада подсистему „Телечка“, а делом подсистему „Мали 

Иђош“, који треба да обезбеди и воду за наводњавање око 11.000 ha пољопривредних 

површина на подручју општина Србобран и Врбас. Додатне количине вода за 

наводњавање обезбедиће се и из планираних акумулација „Моравица 2“ и „Мали Иђош“ и 

планираним каналима са свим припадајућим објектима (канал Његошево – Мали Иђош. 
 

Нови системи за наводњавање, градиће се на земљиштима I, II, IIa, IIIa и IIIb класе 

погодности за наводњавање. Предвиђа се да ће се највећи део система изградити 

применом вештачке кише као начина наводњавања (преко 90%) површина. 

Наводњавање капањем примењиваће се у вишегодишњим засадима (воћњаци и 

виногради), и то искључиво новопројектованим. Површински начин (браздама, 

преливањем) биће заступљен на мањим поседима локалног наводњавања, а 

субиригација у долинама већих река, нарочито на оним деловима алувијалних равни 

(ритова) који су под утицајем успора на тим рекама. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

На основу Закона о пољопривреди, ради очувања расположивог пољопривредног 

земљишта, потребно је да се доносу пољопривредне основе заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта као плански документ.  
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Пољопривредна основа се доноси у складу са просторним и урбанистичким плановима 

који морају бити међусобно усаглашени. У складу са смерницама за уређење и 

изградњу пољопривредног земљишта, датим овим Просторним планом, скупштина 

јединице локалне самоуправе доноси пољопривредне основе ради очувања 

расположивог пољопривредног земљишта, по претходно прибављеном мишљењу 

надлежног министарства. 
 

Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта на 

пољопривредном земљишту се могу градити: 

- објекти за потребе пољопривредног домаћинства - салаши; 

- пољопривредни објекти и радни садржаји у функцији пољопривреде - за потребе 

примарне пољопривредне производње, за потребе складиштења и прераде 

пољопривредних производа; 

- објекти за експлоатацију минералних сировина; 

- саобраћајни, водопривредни, комунални, енергетски, телекомуникациони објекти и 

инфраструктура у складу са Просторним планом; 

- објекти за потребе привреде, туризма, рекреације и др, у складу са Просторним 

планом. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 

природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава 

биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.  
 

Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу 

градити следећи садржаји: 

- oбјекати у функцији водопривреде, одржавања и реконструкције водотока, пловних 

путева, речног и каналског саобраћаја; 

- објекти инфраструктуре; 

- објекти туризма и рекреације, риболова и др. 

 

Хидротехнички објекти и системи 

- Изградњу хидротехничких објеката (акумулације, мелиорациони канали), вршити на 

основу претходно прибављених услова и сагласности ЈВП „Воде Војводине“-Нови 

Сад; 

- Улив атмосферских вода у мелиоративне канале извести путем уређених испуста 

који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала; 

- Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа 

воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у 

земљишту; 

- Уређење отворених канала и регулационих радова на коритима мелиоративних 

канала, биће дефинисано израдом одговарајуће пројектно-техничке документације и 

претходним условима ЈВП „Воде Војводине“-Нови Сад; 

- Одбрамбени насип мора бити заштићен тако да се у брањеном појасу ширине 100 m 

и небрањеном појасу ширине 60 m не могу градити никакви објекти, копати канали, 

садити дрвеће и сл. у смислу члана 69. Закона о водама; 

- Дуж обала водотока и канала, са обе стране обезбедити по минимум 14,0 m (у 

грађевинском подручју мин. 7,0 m) слободног простора преко којег ће се вршити 

одржавање канала; 

- Код укрштања објеката (енергетских и ЕК водова, водовода, канализације, гасовода 

и др.) са каналом подземним путем, обезбедити заштитну дубину од 1,50 m испод 

пројектоване нивелете дна канала и спровести одговарајућу заштиту (заштитна цев, 

заштитни слој бетона и сл.); 

- Паралелно вођење објеката инфраструктуре предвидети на минимално 10,0 m од 

горње ивице канала. Изузетно ови услови у насељима могу бити блажи, уз 

предузимање одговарајућих мера безбедности; 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА КАНАЛА МАЛИ ИЂОШ–ЊЕГОШЕВО-ЧИК  
ПОДСИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ „МАЛИ ИЂОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

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

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
8 

 

- Код укрштања објеката (далековода, ЕК вода, гасовода) са каналима надземним 

путем, потребно је обезбедити слободну висину минимално од 7,0 m изнад терена у 

најнижој тачки вода, при чему стубови који носе водове треба да буду минимално 

7,0 m удаљени од ивице канала, мерено управно на канал; 

- Када кроз уже градско подручје пролазе канали, могуће је њихово зацевљење уз 

прибављање одговарајућих услова и сагласности; 

- Нове канале градити на основу одговарајућег урбанистичког плана; 

- Улична кишна канализација се може прикључити на постојеће мелиорационе канале 

али под условом да сакупљају само условно чисте атмосферске воде чији квалитет 

одговара II класи вода; 

- Све друге отпадне воде прикључити на јавну канализацију са њиховим 

пречишћавањем на заједничком уређају за пречишћавање до нивоа секундарног 

третмана и са њиховим препумпавањем у канал ДТД. Тамо где јавна канализација 

није изграђена, отпадне воде могу се прикључити на водонепропусне септичке јаме, 

без упијајућег бунара које ће празнити месно комунално предузеће; 

- У појасу ширине 14,0 m поред обала мелиорационих канала не могу се лоцирати 

никакви објекти и овај појас мора бити стално проходан за механизацију која 

одржава канале; 

- Сва укрштања саобраћајница са овим каналима решити са одговарајућим каналским 

мостовима или пропустима и при том код локалних (атарских) путева тежити да 

највеће удаљење пропуста по каналу буде 800 m, а најмањи унутрашњи пречник 

1,00 m. У насељима угроженим подземним и површинским водама кроз отворену 

мрежу потребно је омогућити што ефикасније одвођење површинских вода са 

забраном израде кућних прелаза са високим прагом и пречника мањег од 1,00 m; 

- Сва укрштања инсталација са овим каналима (водовод, гасовод, канализација и др.) 

решити њиховим полагањем мин. 1,0 m испод дна канала и 1,0 m испод терена на 

обалама канала или 0,5 m изнад максималне воде за мрежу нижег реда;  

(задњи услов не важи за ОКМ). У случају израде детаљних урбанистичких планова, 

као и техничке документације потребно је прибавити водне услове за предметно 

подручје у смислу Закона о водама. 

 

 

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА  
 

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА) 
 

Почетна тачка описа границе обухвата Плана детаљне регулације за изградњу канала 

Мали Иђош – Његошево – Чик подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на 

територији општине Бачка Топола се налази на тромеђи атарских путева, парцеле 8384 

(КО Мали Иђош) и 5020 (КО Бачка Топола) и границе катастарских општина Мали Иђош 

и Бачка Топола. 

Од тромеђе граница у правцу севера прелази у катастарску општину Бачка Топола, 

пресеца атарски пут, парцела 5020 (КО Бачка Топола), дужином од 45 m прати западну 

међу парцеле 4159/2, мења правац ка западу и на одстојању од 45 m северно прати 

атарски пут, парцела 5020 и пресеца парцеле 4159/2, 4159/1, 5027, 4141, 5021 и 4140, 

поново мења правац ка северу и наодстојању од 45 m прати западну међу атарског пута, 

парцеле 5019 и 4989, пресеца парцеле 4140, 4711/7, 5022, 4711/8, 4139/1, 4735, 3789, 

4986, 4708 и 4938, скреће ка западу и пратећи северну међу атарског пута, парцела 4938 

долази до тромеђе атарских путева, парцеле 4938 и 4935 и парцеле 3122. 

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, пресеца атарски пут, парцела 4935, 

државни пут А1, парцела 4711/4, прати северну међу атарског пута, парцела 4911, 

пресеца државни пут 2а реда бр.109, парцела 4711/3 и даље ка истоку прати северну 

међу атарског пута, парцела 4910 и долази до тромеђе атарских путева, парцеле 4910 

(КО Бачка Топола) и 3840 (КО Ново Орахово) и границе катастарских општина Бачка 

Топола и Ново Орахово. 
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Од тромеђе граница у правцу истока прелази у катастарску општину Ново Орахово и  

на одстојању од 5 м северно прати северну међу парцеле 3787, пресеца парцеле 3730, 

3738, 3739, 3916, 3743, 3855, 3790, 3909, 3745/1, 3745/2, 3745/3, 3745/4, 3745/5, 

3745/6, 3745/7, 3745/8, 3745/10, 3745/11, 3745/12, 3745/12, 3745/14, 3745/14, 

3745/16, 3745/17, 3745/18, 1745/19, 2745/20, 2745/21, 2745/22, 3745/23, 2745/24, 

3745/13, 3796, 3746, 3874, 3788, 3749, 3875 и 3754 и долази до међе парцела 3754 и 

3785/13, мења правац ка северу, дужином од 40 m прати међу парцела 3754 и 

3785/13, скреће ка истоку и пресеца парцеле 3785/13, 3785/6, 3785/14 и реку Чик, 

парцела 3918 и долази до границе катастарских општина Ново Орахово и Торњош. 

Од ове тачке граница дужином од 80 m у правцу југа прати границу катастарских 

општина Ново Орахово и Торњош, мења правац ка западу и пресеца парцеле 3918, 

3785/14 3785/15 и 3785/13 и долази до међе парцела 3785/13 и 3758, где наставља у 

правцу запада и пратећи на одстојању од 5 м јужно од парцеле 3787 пресеца парцеле 

3758, 3900, 3759, 3797, 3765/1, 3765/2, 3789, 3907, 3766/16, 3766/15, 3766/14, 

3766/12, 3766/11, 3766/10, 3766/9, 3766/8, 3766/7, 3766/6, 3766/5, 3766/4, 3766/3, 

3766/2, 3766/1, 3908, 3767/9, 3767/8, 3767/7, 3767/6, 3767/5, 3767/3, 3767/2, 3767/1, 

3917, 3772/1, 3772/2, 3772/4, 3772/5, 3776, 3777, 3791, 3779 и 3841 и долази до 

тромеђе атарских путева, парцела 3841 (КО Ново Орахово) и 4994 (КО Бачка Топола) и 

границе катастарских општина Ново Орахово и Бачка Топола. 

Од тромеђе граница у правцу истока прелази у катастарску општину Бачка Топола и 

прати јужну међу атарског пута, парцеле 4994, пресеца га и пресецајући државни пут 

2а реда бр.109, парцела 4711/3, наставља да прати јужну међу атарског пута, парцела 

4990, пресеца га, наставља у правцу запада, пресеца државни пут А1, парцела 4711/4, 

мења правац ка југу и пратећи источну међу државног пута А1 долази до тромеђе 

државног пута, атарског пута, парцела 5019 и границе катастарских општина Бачка 

Топола и Мали Иђош. 

Од тромеђе граница скреће ка западу и прати границу катастарских општина Бачка 

Топола и Мали Иђош и долази до почетне тачке описа границе обухвата Плана. 

 

Укупна површина обухвата Плана износи око 73,27 ha. 

 

Предметна локација се налази на територији катастарских општина Бачка Топола и 

Ново Орахово. 

 

У обухвату Плана се налазе следеће катастарске парцеле: 5020, 4159/2, 4159/1, 5027, 

4141, 5021, 4140, 5019, 4711/7, 5022, 4711/8, 4139/1, 4989, 4735, 3789, 4986, 4708, 

4938, 4711/4, 4990, 4709, 4711/3, 4914, 4994, 4910, 4710 (КО Бачка Топола), 3787, 

3840, 3730, 3738, 3739, 3916, 3743, 3855, 3790, 3909, 3745/1, 3745/2, 3745/3, 3745/4, 

3745/5, 3745/6, 3745/7, 3745/8, 3745/10, 3745/11, 3745/12, 3745/14, 3745/15, 

3745/16, 3745/17, 3745/18, 3745/19, 3745/20, 3745/21, 3745/22, 3745/23, 3745/24, 

3745/13, 3796, 3746, 3874, 3788, 3749, 3875, 3754, 3785/12, 3785/6, 3785/14, 3948, 

3785/15, 3758, 3759, 3797, 3765/1, 3765/2, 3789, 3907, 3766/16, 3766/15, 3766/14, 

3766/12, 3766/11, 3766/10, 3766/9, 3766/8, 3766/7, 3766/6, 3766/5, 3766/4, 3766/3, 

3766/2, 3766/1, 3908, 3767/9, 3767/8, 3767/7, 3767/5, 3767/3, 3767/2, 3767/1, 3917, 

3772/1, 3772/2, 3772/4, 3772/5, 3776, 3777, 3791, 3779 и 3841 (КО Ново Орахово). 

 

 

2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  
  

У обухвату Плана постојеће грађевинско земљиште чине: 

- државни пут Iа реда А1 (аутопут Е-75), део катастарске парцеле 4711/4 (КО Бачка 

Топола), 

- државни пут IIа реда бр.109, део катастарске парцеле 4711/3 (КО Бачка Топола), 

- локални пут, део катастарске парцеле 3875 и 3900 (КО Ново Орахово). 
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2.3. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  
 

У обухвату Плана планирано грађевинско земљиште чине: 

- канал:целе парцеле: 4709, 4710 (КО Бачка Топола), 3787 (КО Ново Орахово) 

 делови парцела: 5020, 4159/2, 4159/1, 5027, 4141, 5021, 4140, 4711/7, 5022, 

4711/8, 4139, 4735, 3789, 4986, 4708 (КО Бачка Топола) 

- приступни пут: делови парцела 3754 и 3758 (КО Ново Орахово) 

- црпна станица: део парцеле 3785/13 (КО Ново Орахово) 

- уливна грађевина: део парцеле 3785/13 (КО Ново Орахово) 

 

 

2.4. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
 

У обухвату Плана пољопривредно земљиште чине атарски путеви и то: 

- постојећи: 5020, 5027, 5021, 5019, 5022, 4735, 4986, 4708, 4938, 4911, 4990, 4910, 

4994 (КО Бачка Топола), 3738, 3916, 3855, 3909, 3796, 3874, 3797, 3907, 3908, 

3917, 3791 и 3841 (КО Ново Орахово) 

- планирани: 4159/2, 4159/1, 4141, 4140, 4139, 3789 (КО Бачка Топола) 3730, 3739, 

3743, 3790, 3745/1, 3745/2, 3745/3, 3745/4, 3745/5, 3745/6, 3745/7, 3745/8, 

3745/10, 3745/11, 3745/12, 3745/14, 3745/15, 3745/16, 3745/17, 3745/18, 3745/19, 

3745/20, 3745/21, 3745/22, 3745/23, 3745/13, 3746, 3788, 3749, 3759, 3765/1, 

3765/2, 3789, 3766/16, 3766/15, 3766/14, 3766/12, 3766/11, 3766/10, 3766/9, 

3766/8, 3766/7, 3766/6, 3766/5, 3766/4, 3766/3, 3766/2, 3766/1, 3767/9, 3767/8, 

3767/7, 3767/5, 3767/3, 3767/2, 3767/1, 3772/1, 3772/2, 3772/4, 3772/5, 3776, 3777 

и 3779 (КО Ново Орахово). 

 

  

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
  

Општина Бачка Топола се налази у северном делу АП Војводине и Бачке. Површина 

територије коју заузима Општина износи око 596 km2 и по томе је у групи општина АП 

Војводине средње величине. Својим северним делом Општина се граничи са општином 

Суботица, североисточним и источним делом са општином Сента, на истоку са 

општином Ада, на југоистоку са општином Бечеј, на југу са општином Мали Иђош, на 

југозападу са општином Кула и северозападу са општином Сомбор.  
 

Саобраћајно-географски положај општине Бачка Топола је веома повољан с обзиром на 

то да преко њене територије пролазе саобраћајни правци међународног значаја, 

државни пут Iа реда бр. 1 Аутопут Е-75/М-22, државни пут Iб реда бр. 100/M-22.13 

железничка магистрала Будимпешта–Суботица-Београд (Е-85), као и државни путеви 

IIа реда бр. 105/Р-108 и Р-119, бр. 108/Р-119, бр. 109/Р-108, бр. 106/Р-1052, који 

повезују веће градске центре у окружењу. Такође значајан је и број општинских 

(локалних) путева којим је обезбеђена комуникација 22 насеља општине са 

општинским центром.  

 

Простор обухвата Плана у постојећем стању је испресецан са постојећом атарском 

путном мрежом, која је у функцији приступа парцелама пољопривредног земљишта, 

као и са категорисаном путном мрежом (канал се укршта са аутопутем А1 / Е-75 

(изграђени пропуст) и са ДП бр. 109 (Р-108) такође преко изграђеног пропуста).  

 

                                           
3 Донета је Уредба о категоризацији државних путева па је направљена паралела са некадашњим ДП: М-22/Е-75 је ДП Iа 

реда бр.1 (А1), М-22.1 је државни пут Iб реда бр.100, док ДП IIa реда бр.105 чине некадашње деонице Р-108 и Р-119, ДП 

IIa реда бр.108 чине некадашње деонице Р-119, ДП IIa реда бр.109 чине некадашње деонице Р-108 и ДП IIa реда бр.106 

чине некадашње деонице Р-105. 
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На подручју Општине постоји традиција примене наводњавања обрадивих 

пољопривредних површина у производњи повртарских и ратарских култура. Довољна 

количина квалитетне воде обезбеђена је на сваком делу територије Општине 

захватањем из ОКМ хидросистема ДТД, мелиоративних канала (ДКМ), Криваје или из 

прве фреатске издани. Подручје Општине пружа максимално покривање са системима 

за наводњавање с обзиром на могућност обезбеђења довољне количине воде, ниво 

подземне воде, урађен терен са каналском мрежом и друго. 

 

Одводњавање сувишних вода дренажом или путем отворених мелиоративних канала у 

најближе реципијенте (Кривају и канал ДТД), је у ранијим периодима решено у 

потпуности. Међутим, током времена ова мрежа одводних канала није довољно 

одржавана, па се мора планирати њихово редовније одржавање уз могућност изградње 

нових или измештање постојећих траса. 

 

На подручју општине Бачка Топола не постоји потреба за одводњавањем 

пољопривредних површина, већ напротив, свака количина влаге је добродошла са 

аспекта пољопривредне производње и обраде земљишта. Изградњом акумулација 

„Зобнатица“, „Панонија“, „Пачир“, „Стара Моравица“ и „Светићево“ створене су 

могућности за наводњавање належућих пољопривредних површина, а поред ове 

основне намене, отварају се и могућности обезбеђења биолошког минимума у 

водотоковима на подручју у критичним сушним периодима, као и за развој туризма, 

спорта и рекреације. 

 

Основни потенцијал у водопривредном смислу представља могућност наводњавања у 

долини Криваје и на належућим површинама акумулационих језера код насеља 

Панонија, Стара Моравица, Криваја и Светићево, затим могућност одвијања активности 

на овим акумулацијама (туризам, спорт и рекреација) и изграђеној мелиоративној 

каналској мрежи за одводњавање.  

 
У обухвату Плана налази се изграђен прикључни гасовод притиска већег од 16bar за 

Бачку Тополу ДГ 04-02 изграђен од челичних цеви пречника DN200, са којим ће се 

планирани канал укрштати. Гасовод је изграђен и пуштен у рад 1996 год. 

  

У обухвату Плана изграђена је електроенергетска преносна и дистрибутивна 

средњенапонска мрежа са којом ће се планирани канал укрштати. 
 

У делу обухвата Плана постоји изграђена електронска комуникациона инфраструктура-

оптички кабл транспортне мреже са којим ће се укрштати планирани водни објекат. 

 

На предметном простору нема плански формираног зеленила, а поједине деонице су 

обрасле самониклом инвазивном вегетацијом.  

 

Предметни простор се налази у зони непосредног утицаја на еколошки коридор Чика 

(укључујући и акумулацију као станиште). 

 

Сагледавањем капацитета животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 

документацију, утврђено је да на подручју плана нема доступних података о квалитету 

параметара животне средине. 

 

Изградња планираног канала имаће позитивног утицаја на развој пољопривредних 

активности на подручју Плана. 
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ПЛАНСКИ ДЕО  
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1.  ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
ИЛИ ЗОНЕ  

 

Очекивани ефекти планирања, односно израде Плана су: 

- привођење земљишта планираној намени; 

- реализација планираних садржаја; 

- прилагођавање простора глобалним потребама; 

- координирање и усклађивање интереса приватног и јавног сектора; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја; 

- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и 

квалитета живота. 

 

 

1.1. ЗОНА КАНАЛА 
 

Дужина канала на територији општине Бачка Топола износи око 7.3 km, док је укупна 

дужина, рачунајући и општину Мали Иђош око 11.3 km. Из канала је могуће 

наводњавати око 12000 ha обрадивог пољопривредног земљишта. Отворени канал 

омогућава наводњавање околног пољопривредног земљишта путем стабилних црпних 

станица изградњом водозахватне грађевине на каналу.  

 

Зону канала, поред планиране трасе канала, чине постојећи и планирани атарски 

путеви којима се обезбеђује приступ пољопривредном земљишту, као и део трасе ауто-

пута Е-75/ДП А1 и део трасе државног пута II реда број 109. 

 

 

1.2. ЗОНА АКУМУЛАЦИЈЕ СВЕТИЋЕВО 
 

У оквиру зоне акумулације Светићево налази се: акваторија акумулације Светићево, 

уливна грађевина и црпна станица. 

 

 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 

 

2.1. ХИДРО МЕЛИОРАТИВНИ КАНАЛ И АКУМУЛАЦИЈА 
 

Регионални подсистем „Мали Иђош“ се снабдева водом из ХС ДТД. Кључни елементи на 

подручју овог подсистема су: магистрални канал „Кула-Мали Иђош“, акумулација и 

црпна станица Мали Иђош и канал „Мали Иђош – Његошево“.  

 

Предмет овог плана детаљне регулације је канал Мали Иђош-Његошево на делу 

територије Бачка Топола као и део канала у наставку истог до водотока Чик, односно 

акумулације Светићево.  

 

Изградњом црпне станице „Мали Иђош II“, потисног цевовода и свих потребних 

објеката, на њему се снабдева водом канал „Мали Иђош – Његошево“ из кога се, опет, 

снабдевају належући системи за наводњавање, на површини од око 2500 ha. 

Планирани капацитет црпне станице и канала је 1.2 m3/s.  
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Отворени канал Мали Иђош-Његошево је на територији општине Мали Иђош дужине око               

4 km, док је дужина канала на територији општине Бачка Топола око 7.3 km.  

 

Укупна дужина канала је око 11.3 km. Траса канала се продужава до водотока Чик, 

односно акумулације Светићево, још додатних 8.2 km. Продужењем канала Мали Иђош – 

Његошево омогућава се снабдевање водом и из правца акумулације Светићево, односно 

из регионалног подсистема Тиса-Палић.  

 

Тада је укупна дужина планираног канала cca 19.5 km, односно на територији општине 

Бачка Топола је око 15,5 km.  

 

Ширина дна канала је 1 m, нагиби косине су 1:1.5, а дубина воде у каналу је од 1 до                  

1.5 m. 

 

 

2.2. ПОСТОЈЕЋИ АТАРСКИ ПУТЕВИ 
 

Постојећи атарски путеви се задржавају у оквиру својих парцела са основном функцијом 

обезбеђења приступа свим парцелама пољопривредног земљишта у обухвату. 

 

 

2.3. ПЛАНИРАНИ АТАРСКИ ПУТЕВИ 
 

Планирани атарски путеви ће се формирати ради обезбеђења приступа свим парцелама 

пољопривредног земљишта у обухвату. 

 

 

2.4. ПРИЛАЗНИ ПУТ ПРЕМА АКУМУЛАЦИЈИ СВЕТИЋЕВО 
 

Основну везу комплекса црпне станице и акваторије акумулације Светићево са 

категорисаном путном мрежом и насељским системом саобраћајница чиниће планирана 

приступна саобраћајница која се налази унутар планиране радне зоне, са својим 

везама на општински пут Л-1. ДП бр.108 – Гунарош – Светићево – Кавило - гр. 

општине. 

 

 

2.5. ДЕО ТРАСЕ АУТО-ПУТА Е-75/ДП А1 
 

Један део трасе планираног канала, у дужини од око 3 km, иде паралелно са аутопутем. 

Део трасе ауто-пута Е-75/ДП А1, где се ауто-пут укршта са трасом хидро-мелиоративног 

канала налази се у обухвату, а укрштање са планираним каналом је решено пропустом 

за канал који је изведен испод ауто-пута.  

 

 

2.6. ДЕО ТРАСE ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БРОЈ 109  
 

Део трасе државног пута IIа реда број 109, где се државни пут укршта са трасом хидро-

мелиоративног канала налази се у обухвату, а укрштање са планираним каналом је 

решено пропустом за канал који је изведен испод државног пута.  
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2.7. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Намена површина 
постојеће 

Намена површина 
планирано 

ha ar m2 % ha ar m2 % 

Пољопривредно земљиште  
71 33 06 97,3 

Грађевинско 
земљиште 

53 09 80 72,4 

 
- обрадиво пољопривредно 

земљиште 
- атарски путеви 

 
64 
 
7 

 
29 
 

03 

 
07 
 

99 

 
87,7 

 
9,6 

 
 

 
- траса канала 
- део трасе општинског 

пута 
- прилазни пут 

 

 
52 
- 
 
- 

 
62 
2 
 

44 

 
85 
25 
 

70 

 
71,8 

- 
 

0,6 

Пољопривредно 
земљиште 

18 02 11 24,6 

-атарски путеви 18 02 11 24,6 

Водно земљиште 1 39 34 1,9 
Грађевинско 
земљиште 

1 60 22 2,2 

- акумулација Светићево 1 39 34 1,9 

-акумулација Светићево 1 39 34 1,9 

-уливна грађевина  - 9 33 0,1 

-црпна станица - 11 55 0,2 

Грађевинско земљиште - 54 98 0,8 
Грађевинско 
земљиште 

- 54 98 0,8 

- део трасе ауто пута - 25 84 0,4 - део трасе ауто пута - 25 84 0,4 

- део трасе државног пута II 
реда број 109 

- 29 14 0,4 
- део трасе државног 

пута II реда број 109 
- 29 14 0,4 

Укупна површина обухвата  73 27 38 100  73 27 38 100 

 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 
ПЛАНИРАНО 

ha a m2 % 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 55 25 27 75,4 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 18 2 11 24,6 

УКУПНА ПОВРШИНА 73 27 38 100 

 

 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

Планом детаљне регулације за изградњу дела канала Мали Иђош–Његошево-Чик 

подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији општина Бачка Топола 

као постојеће и планиране површине јавне намене дефинисане су:  

- каналско земљиште са планираном трасом канала: катастарске парцеле број 5020, 

4159/2, 4159/1, 4141, 4140, 4711/7, 5022, 4711/8, 4139, 3789, 4986, 4708, 4938, 

4709 и 4710 КО Бачка Топола, 3787 КО Ново Орахово; 

- акваторија акумулације Светићево, катастарске парцеле број 3918, 3785/13,3785/14 

КО Ново Орахово; 

- уливна грађевина, катастарска парцела број3785/13 КО Ново Орахово; 

- црпна станица, катастарска парцела број 3785/13 КО Ново Орахово; 

- прилазни пут, катастарска парцела број 3758 и 3754 КО Ново Орахово; 

- део трасе ауто-пута, катастарска парцела број 4711/4 КО Бачка Топола; 

- део трасе државног пута II реда број 109, катастарска парцела број 4711/3 КО Бачка 

Топола; 

- постојећи атарски путеви, катастарске парцеле број 5020, 5027, 5021, 5019, 5022, 

4989, 4735, 4986, 4938, 4990, 4911, 4910 и 4994 КО Бачка Топола, 3840, 3841, 

3791, 3738, 3916, 3917, 3908, 3855, 3909, 3907, 3796, 3797, 3874, 3875 и 3900 КО 

Ново Орахово; 

- планирани атарски путеви, катастарске парцеле број 4159/2, 4159/1, 4141, 4140, 

4139, 3789 и 4708 КО Бачка Топола, 3730, 3739, 3743, 3790, 3745/1, 3745/2, 

3745/3, 3745/4, 3745/5, 3745/6, 3745/7, 3745/8, 3745/11, 3745/12, 3745/14, 

3745/15, 3745/16, 3745/17, 3745/18, 3745/19, 3745/20, 3745/21, 3745/22, 3745/23, 

3745/24, 3745/13, 3746, 3788 и 3749 КО Ново Орахово. 
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4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Регулационе линије парцела - површина јавне намене су дефинисане постојећим 

међним тачкама и аналитичким елементима који дефинишу новоодређене међне тачке 

(графички прилози број 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8.) 

 

 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

За израду нивелационог приказа коришћена је следећа документација: катастарско - 

топографски план у размери Р=1:1000. 

 

Нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 

- коте прелома нивелете осовина приступних саобраћајница; 

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница; 

- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,19-7,46%). 

 

Кота круне бране акумулације, као и коте припадајућих објеката су преузети из 

пројектне документације. 

 

За израду пројектне документације за приступне саобраћајнице, 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. 

 

 

4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

4.3.1. Правила парцелације 

 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

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

 

4.3.2. Правила препарцелације 

 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне 

намене и то је канал као и планирани атарски путеви. 
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5.  КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ  

  ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
  

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА   
 

5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 

 

Поред деонице канала Мали Иђош–Његошево-Чик који је предмет Плана, у обухвату се 

налазе и следећи капацитети саобраћајне инфраструктуре: 

- државни пут Ia реда А1 (Е-75), државна граница са Мађарском (гранични прелаз 

Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом 

(гранични прелаз Прешево) – стационажа укрштања са каналом km 54+507; 

- државни пут IIa реда бр.109 (Р-108), Бачка Топола - Бечеј– стационажа 

укрштања са каналом km 5+198; 

- планирана приступна саобраћајница до акумулације Светићево; 

- планирани општински пут. 

 

Саобраћајно решење у оквиру овог Плана је конципирано тако да се задржавају сви 

саобраћајни капацитети уз одговарајуће решавање укрштаја предметног канала са 

путевима. Планирана траса канала у зони укрштања са ДП (А1 и бр.109) се задржава 

на већ дефинисаним местима (укрштаји су дефинисани са пропустима испод 

саобраћајница), стога није потребно посебно обрађивати сам укрштај, већ је потребно 

примењивати све рехабилитационе мере одржавања самог објеката - пропуста. 

 

Осим саобраћајница које су горе наведене и које припадају категорији високо 

хијерархијски рангираним, у обухвату Плана налази се атарска путна мрежа која 

омогућава функционисање атарског саобраћаја и приступ парцелама пољопривредног 

земљишта, као и приступ за редовно одржавање канала у свим временским условима. 

 

Сви укрштаји канала са саобраћајницама ће бити решени на одговарајући начин 

(подбушивање-пропусти) уз придржавање законских и подзаконских прописа као и 

правила и услова надлежних управљача над предметном саобраћајном 

инфраструктуром.  

 

5.1.2. Услови за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре 

 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (површине јавне намене) je 

израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне 

капацитете уз придржавање одредби: 

- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 

93/12 и 104/13); 

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

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

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, 

број 50/11); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 

 

Планирани општински пут 

 

Програмско-пројектни елементи: 

 коридор ширине мин. 20 m,  

 рачунска брзина Vrac = (50)60 km/h,  

 коловоз ширине 6,5 m тј. ( 2 х 3,0 m саобр.траке + 2 х 0,25 m ивичне траке), 

 ширина банкине 1,0 m,  
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 носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 60 kN по осовини), 

 једнострани нагиб коловоза. 

 

Планирана приступна саобраћајница до акумулације 

 

Програмско-пројектни елементи: 

 коридор ширине мин. 6,0 m,  

 коловоз ширине 4,0 m, 

 носивост коловоза у складу са очекиваним саобраћајем (за лак/средњи саобраћај). 

 

Укрштања канала са саобраћајницама дефинисати: 

 задржавањем постојећег пропуста на укрштању са ДП А1/Е-75, уз реконструктивне 

мере за одржавање функционалности самог објекта, 

 задржавањем постојећег пропуста на укрштању са ДП бр. 109, уз реконструктивне мере 

за одржавање функционалности самог објекта, 

 подбушивањем - зацевљењем одговарајућим бетонским пропустима са општинским и 

атарским путевима, 

 

Атарски путеви  

 

Атарски путеви имају ширину коридора 4-6 m, у којима се одвија 

једносмерни/двосмерни саобраћај (коловоз 3,0 – 5,0 m), са мимоилазницама где је 

коловоз 3,0 m. 

 

5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

 

Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре се 

односи првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања 

саобраћаја, као и обезбеђивање основних – минималних елемената проходности у 

складу са меродавним возилом. 

 

 

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 

 

На основу детаљних геомеханичких и хидрогеолошких истраживања тла дуж трасе, као 

и услова извођења и експлоатације, добијени су параметри за димензионисање 

попречног профила канала. На целој деоници канала са противфилтрационом облогом, 

корито је трапезастог пресека. 

-  нагиб косине канала 1:1,5 

-  ширина круне насипа 4,0m 

-  ширина заштитних појасева од ножице насипа/ивице канала 5,0+5,0 m 

-  нагиб спољних косина насипа 1:1,5-1:3 

-  нагиби кохерентног тела 1:1,5 

-  нагиб косине усека изнад банкине 1:1 

-  минимална висина депоније 3,0 m 

-  максимална висина депоније 4,0 m 

-  минимална ширина круне депоније 4,0 m 

-  нагиб унутрашње косине депоније 1:3 

-  нагиб спољашње косине депоније 1:1 

-  дебљина слоја разастирања хумуса 0,3 m 

-  дебљина слоја разастирања ископаног материјала 0,3 m 

-  дебљина слоја скидања хумуса у усеку 0,5 m испод насипа 0,3 m 

-  израда насипа од хумуса за висине h≤0,5 m. 
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5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 

 

Облагање фолијом се годинама успешно примењује на каналима у Војводини, а 

искуства у експлоатацији су повољна. Нови материјали су значајно продужили век 

трајања фолије, па је тако планирано решење облагања косине канала у зони уреза 

хоризонталног нивоа. Најчешће осцилације нивоа воде изнад хоризонталног, могу бити 

реда величине 10-20 cm. Kруне насипа су димензионисане и лоциране према следећим 

захтевима: 

- обезбеђење против преливања воде из канала; 

- опслуживање механизације за измуљивање и чишћење канала, кошење траве, 

оправке и транспорт; 

- инспекција. 

 

5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 

 

Прикључење појединачних корисника на канал се уређује и утврђује путем водних 

услова, сагласности и водне дозволе у поступку исходовања локацијских услова и 

грађевинске дозволе за сваког корисника понаособ. Канал за наводњавање је основни 

водозахват будућих корисника који ће путем планираних црпних станицама воду 

захватати и дистрибуирати до крајњег корисника и заливног система. Положај будућих 

црпних станица за наводњавање ће се лоцирати ван водног земљишта на парцелама 

корисника система за наводњавање.  
 

 

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 

За потребе напајања електричном енергијом нових корисника у обухвату Плана 

потребно је изградити нову трансформаторску станицу 20/0,4 kV напонског преноса.  
 

20 kV мрежу за напајање трансформаторске станице обезбедити подземним/надземним 

водом од постојећих 20 kV извода, односно из ТС 110/20 kV „Бачка Топола2“, у складу 

са условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.  
 

Од трансформаторске станице вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до 

планираних потрошача.  
 

У обухвату плана се налази 400 kV далековод бр. 444 Нови Сад 3-Суботица 3 и 110 kV 

далековод бр. 133/1 ТС Србобран-ТС Бачка Топола 2, са којим ће се укрштати 

планирани канал.  

 

5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 

Правила за изградњу електроенергетске мреже  
 

- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким 

нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона  

1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", брoj 65/88 и "Службени лист СРЈ", брoj 

18/92); 

- стубове надземног вода градити као слободностојеће; 

- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница; 

- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 

- подземна дистрибутивна мрежа система електричне енергије ће бити грађена у 

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

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

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

ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање; 
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- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

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

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

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

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

горње коте заштитне цеви; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

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

заштитне цеви износи 1,0-1,2 m; 

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација 

на мин. 10,0 m; 

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

- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских 

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

каблове напона преко 10 кV; 

- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90; 

- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање 

мора бити 0,5 m; 

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 

веће од 0,5 m; 

- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 

или канализације; 

- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 

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

 

Правила за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV 

 

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

бетонску или стубну у складу са важећим законским прописима и техничким 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 

слободан простор макс. димензија 5,8х6,3 m; 

- за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице 

се мора обезбедити слободан простор димензија 4,2х2,75 m за изградњу темеља 

портала и постављање заштитног уземљења;  

 

Зона заштите електроенергетских водова и објеката 

 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно 

закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 

радови, нити садити дрвеће и друго растиње. 
 

Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, 

дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које 

угрожава рад енергетског објекта. 
 

Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод 

или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се 

онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског 

субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.  
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Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 

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

број 145/14) и износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

 - за голе проводнике 10,0 m; 

 - за слабо изоловане проводнике 4,0 m; 

 - за самоносеће кабловске снопове 1,0 m. 

2) за напонски ниво 35 kV, 15 m; 

3) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 

4) за напонски ниво 400 kV до 30 m. 
 

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

износи: 

 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1,0 m. 
 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10,0 m. 
 

У случају градње у близини или испод далековода у заштитном појасу далековода (400 
kV и 110 kV) потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије“ при чему важе следећи 

услови: 

- Сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да 

изради, у коме je дат тачан однос далековода и објеката чија je изградња 

планирана, уз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити 

пројектна организација која je овлашћена за те послове. Трошкови израде 

Елабората падају у целости на терет инвеститора планираних објеката. 

- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 

температуру проводника од +80°С, у складу са техничким упутством ЈП EMC ТУ-ДВ-

04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода 

који се достављају на захтев инвеститора и податке добијене на терену геодетским 

снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката; 

- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном 

власништву ЈП „Електромрежа Србије“), као и у дигиталној форми. 

- У Елаборату се морају приказати и евентуални радови који су потребни да би се 

међусобни однос ускладио са прописима. У случају потребе за 

адаптацијом/реконструкцијом далековода потребно je доставити предмет и 

предрачун радова. 

- Елаборатом мора бити обрађена комплетна градња свих објеката (стамбених 

објеката, саобраћајница, јавног осветљења и друго), нивелација терена, уређење 

простора, изградња пратећих садржаја и друго. 

 

Претходно наведени услови важе приликом израде: 

 

а) Елабората утицаја далековода на планиране објекте од електропроводног 

материјала 

 

У зависности од насељености подручја, потребно je анализирати утицај далековода на 

планиране објекте од електропроводног материјала, на цевоводе. Постављати их на 

максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.  

 

б) Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове 

 

Утицај далековода на телекомуникационе водове, у зависности од специфичне 

отпорности тла и у зависности од насељености подручја, потребно je анализирати на 

максималној удаљености до 3000 m од осе далековода. 
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У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са 

пратећом инфраструктуром потребно je да се: 

- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања 

међусобних права и обавеза између ЈП "Електромрежа Србије" и свих релевантних 

правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције 

далековода, у складу са Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи, 

- о трошку инвеститора планираних објеката, a на бази пројектних задатака усвојених 

на Стручном савету ЈП „Електромрежа Србије“, уради техничка документација за 

адаптацију или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност, 

- евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих 

колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на 

планираним објектима у непосредној близини далековода, о трошку Инвеститора 

планираних објеката. 

 

5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 

- За прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је 

изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног 

места (ОММ) у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система 

електричне енергије; 

- Електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити у складу са датим 

условима за изградњу електроенергетске мреже.  

 

 

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 

 

У обухвату Плана налази се изграђен прикључни гасовод притиска већег од 16bar за 

Бачку Тополу ДГ 04-02 изграђен од челичних цеви пречника DN200, са којим се 

планирани канал укршта. 

 

На простору у обухвату Плана се планира изградња дистрибутивног гасовода притиска 

до 16 bar, који се укршта са планираним каналом.  

 

5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 

 

 За уређење и изградњу гасоводне инфраструктуре испоштовати услове који су дати 

у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса 

гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 37/13, 87/15). 

 

У појасу ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, забрањено је градити зграде 

намењене за становање или боравак људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим 

је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан. 
 

Табела 1. Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или 

објеката паралелних са гасоводом 
 

Радни притисак 
ПРИТИСАК 16 
ДО 55 bar (m) 

Пречник гасовода 150<DN≤ 500 

Нерегулисан водоток (рачунајући од уреза Q100god воде мерено у 
хоризонталној пројекцији) 

10 

Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа 
мерено у хоризонталној пројекцији) 

10 
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Приликом изградње канала мора се извршити етажирање постојећег гасовода притиска 

већег од 16 bar. Трошкови етажирања падају на терет инвеститора. Услове етажирања 

тражити од надлежног предузећа ЈП „Воде Војводине“. Услови етажирања треба да 

садрже: дубину укопавања, ширину етажирања и начин заштите.  

 

Приликом израде пројекта реконструкције, од надлежног водопривредног предузећа 

морају се прибавити водопривредни услови за укрштање гасовода са каналом. 

 

Приликом извођења радова потребно је да се формира радни појас, тако да тешка 

возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен. 

 

Забрањено је изнад гасовода градити и постављати, привремене, трајне, покретне и 

непокретне објекте. 

 

У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се 

поправити о трошку инвеститора. 

 

Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.  

 

Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се 

вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре 

почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом 

обавестити ЈП „Србијагас“. 
  

 За уређење и изградњу гасоводне инфраструктуре испоштовати услове који су дати 

у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

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

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 2. Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима 
 

Објекат Минимална дубина укопавања (cm) 

до дна регулисаних корита водених токова 100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 

 

У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 

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

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

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

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

У заштитном појасу гасовода 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. 
 

5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 

У случају потреба за прикључењем на гасоводну инфраструктуру, прикључење извести 

у складу са условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас и у складу са 

одредбама Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, брoj 86/15). 
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5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА  
 

5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 

 

За потребе корисника у окружењу планског простора потребно је изградити 

електронску комуникациону мрежу, како би се створили услови за примену и 

коришћење широкопојасних сервиса, којим ће се омогућити брзи приступ интернету, 

као и мултимедијални сервиси. Електронску комуникациону мрежу у потпуности 

каблирати.  

 

5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 
 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др);  

- eлектронска комуникациона мрежа се може градити и у коридору канала уз 

сагласност власника земљишта; 

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

ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров 

у коловозу, тротоару и сл.; 

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 

провлачење електронских комуникационих каблова;  

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

ров; 

- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, 

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

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

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

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

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

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

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

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

горње коте заштитне цеви; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 

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

заштитне цеви износи 1,0-1,2 m; 

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација 

на мин. 10,0 m; 

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

- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 

каблова до 10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 

преко 10 кV;  

- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора 

бити 0,5 m, а угао укрштања око 90; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m 

при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

канализацијом; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 

вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у 

зависности од притиска гасовода. 
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5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 

 

У обухвату плана неће бити објеката који изискују прикључење на електронску 

комуникациону мрежу. 

 

 

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

Травну површину уз инспекционе стазе формирати сејањем аутохтоних врста трава и 

одржати редовним кошењем. Обезбедити проходност приобалног појаса уништавањем 

инвазивних врста. 

 

 

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

6.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе Суботица су изласком на терен 

извршили проверу и констатовали да је површинском проспекцијом трасе на делу уз 

акумулацију прикупљена одређена количина покретног археолошког материјала- 

керамике који припадају античком периоду (Сармати) и позном средњем веку, што упућује 

на постојање вишеслојног археолошког налазишта. У овом делу предметне трасе потребно 

је извести археолошка истраживања. 

 

У осталом делу трасе канала уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка 

налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 

прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме 

мере да се налаз не уништи или не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен (чл. 109 Закона о културним добрима). 

 

 

6.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА  
 

С обзиром на то да се планирани канал налази у зони непосредног утицаја на 

еколошки коридор Чика (укључујући и акумулацију као станиште), неопходно је 

реализовати следеће мере: 

 

1. У појасу од 200 m од еколошког коридора/акумулације: 

- изградња нових објеката се ограничава на објекте унутар планом/пројектом 

предвиђених грађевинских зона, на водопривредне објекте везане за функције 

акумулације, на подземну и надземну инфраструктуру, која не угрожава 

функционалност еколошког коридора. Траса саобраћајница треба да прелази 

преко водотока Чик / акумулације најкраћим путем, 

- планским/пројектним решењима обезбедити примену мера заштите 

коридора/акумулације од утицаја светлости, буке и загађења, 

- дефинисати посебна правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних 

врста. 

 

2. У појасу од 50 m од еколошког коридора/ акумулације као станишта: 

забрањује се: 

- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. 

стакло. метал) усмерене према коридору или значајном станишту, 

- ограђивање појаса уз обалу применом типова ограде које спречавају кретање 

ситних животиња (примена вертикалних елемената са отворима већим од  

10 cm), 
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- услови за изградњу на грађевинском земљишту: 

o применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет травне 

вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо покретљиве ситне 

животиње, 

o применити одговарајућа техничка решења заштите еколошког коридора/ 

акумулације од утицаја светлости, применом 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, примена застора којима се спречава расипање светлости према небу и 

сл.. 

 

3. У појасу од 50 m од еколошког коридора/ станишта на грађевинском земљишту 

услов за изградњу саобраћајница са тврдим застором за моторна возила je примена 

техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и смањују 

утицаји осветљења, буке и загађења коридора/станишта. 

 

4. Забрањено je сађење инвазивних врста у простору и у зони утицаја еколошког 

коридора. 

 

5. Ради заштите дивљих врста (укључујући и заштићене и строго заштићене врсте) 

подручја далеководне објекте и 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, a жице обележити на упадљив начин. 

 

6. Приликом захватања вода из акумулације низводно од бране обавезно обезбедити 

еколошки прихватљив проток воде у водотоку Чик. 

 

7. Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких 

решења којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за 

израду техничке документације приликом: 

 изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким 

коридорима; 

 изградње нових и обнављања старих мостова. 

 

8. Канали треба да омогућују безбедно кретање животиња свих величина. 

 

8.1.   За безбедно кретање свих врста, косина канала не сме буде већа од 45°. 

 

8.2.  Еколошке особине обложеног канала побољшати постављањем перфорираног 

геоћелијског система GEOVVEB облоге са унутрашње стране канала: 

 за заштиту ситне дивљачи постављати GEOWEB облоге на сваких 40 (максимум 

45) метара. Оптимална ширина GEOVVEB облоге треба да буде 10 m (минимална 

ширина 5 m); 

 нa сваких 500 метара обезбедити излаз за срнећу дивљач постављањем 

GEOVVEB облоге ширине од најмање 20 m. Ради усмеравања срнеће дивљачи 

према обали приликом препливавања канала, поставити усмеривач на средину 

облоге (на 10. метру); 

 Код излазака за срнећу дивљач створити малу ремизу на обали од жбунастих и 

дрвенастих врста која je видљива из воде и може привући дивљач према обали. 

Ширина ремизе треба да дозвољава несметано одржавање канала (заузетост 

заштитне зоне канала ремизом ускладити са интересима водопривреде). Предлаже 

се проширење ремизе на водно земљиште применом брзорастућих жбунастих врста 

са плитким кореном (нпр. зова) у зони додира GEOWEB-a и ремизе. 
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 Обезбедити контролу предатора, првенствено паса луталица, на целој дужини 

канала са посебном освртом на мостове и ремизе. 

 

9. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и 

др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да 

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

предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

 

10.  Изградњу објеката и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како 

би се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха. 

 

 

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ  

 

На подручју у обухвату Плана и у непосредном окружењу, вредноване су 

карактеристике животне средине, тј. кумулативни утицај низа природних и 

антропогених фактора, као и еколошки проблеми пре свега у домену водопривреде 

који су се у претходном периоду манифестовали на посматраном Подручју. 

 

Сагледавањем капацитета животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 

документацију, утврђено је да на подручју плана нема доступних података о квалитету 

параметара животне средине. 
 

Изградња планираног канала имаће позитивног утицаја на развој пољопривредних 

активности на подручју Плана. 
 

Изградња објеката у појединим деловима Плана, а у складу са правилима 

дефинисаним у предметном Плану, извођење радова, као и вршење других 

планираних активности, може се изводити под условом да се не изазову трајна 

оштећења, загађивање или деградација животне средине на други начин.  
 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане 

су законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и 

заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација. За инфраструктурне 

објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и стандардима, 

мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно 

изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.  

 

 

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

8.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ  
 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 

могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 

проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 

мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 

 

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава: 

атмосферског пражњења, ветрова, града, пожара, ратних разарања.  

 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 

повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VI-VII степен сеизмичког 

интензитета.  
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У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно 

очекиване деформације. За VI степен сматра се да ће се у смислу интензитета и 

очекиваних последица манифестовати „врло јак земљотрес“, односно „силан 

земљотрес“ за VII степен сеизмичког интензитета.    

 

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 

објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког 

интензитета према Европској макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално 

предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством. Мере заштите од 

земљотреса подразумевају строго поштовање и примену важећих грађевинско-техничких 

прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. 

 

Заштита од сувишних вода обезбеђује се путем дренаже или отворених мелиоративних 

канала у најближе реципијенте (Кривају и канал ДТД). 

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 

инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом. 

 

Најучесталији ветрови на подручју су из северозападног и југоисточног правца 

(кошава) правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које 

подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице, 

канале и као заштиту пољопривредног земљишта. 

 

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама, које се налазе 

у непосредном окружењу обухвата Плана. На овом подручју број дана са градом није 

велики, али ова непогода може да нанесе велике штете пољопривреди.  

  

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се 

искључити, без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 

заштите. 

 

 

8.2. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова 

и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни 

органи. 

 

 

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 

Да би се постигао степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, потребан 

за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно за све планиране 

садржаје обезбедити адекватне парцеле и њихово прикључење на јавну површину.  
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II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 

критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја: 

- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS 

(Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије); 

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од 

пожара;  

- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине 

у складу са Законом о заштити животне средине;  

- поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите 

(„Службени гласник РС“, брoj 21/92). 

 

 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА  
 

2.1. ЗОНА КАНАЛА  
 

Канал је једним делом трасе у насипу, а у другом делу у усеку. На каналу се налазе 

пропусти и мостови за прелаз возила, пољопривредне механизације и дивљачи. Канал 

се облаже фолијом-геомембраном од ХДПЕ читавом дужином. На сваких 40 m и 500 m 

се постављају GEOWEB мреже, ширине 10 m и 20 m, са испуном од туцаника за 

потребе евентуалног изласка животиња које упадну у канал. Излаз за животиње 

формира се тако што се преко водонепропусне облоге канала – HDPE фолије 

(геомембране) постави GEOWEB мрежа на банкини и по косини канала покривајући 

зону осцилације нивоа воде и испод воде тако да се животиња може при изласку 

ослонити на испуњену ћелију. Ћелије се изнад нивоа воде пуне хумусом и затрављују, 

а испод нивоа воде се пуне туцаником гранулације 30-45 mm. Туцаник и хумус су 

добра подлога за излазак животиња из канала. 

 

Канал има капацитет од 1.2 m3/s.  

 

Канал обложен фолијом треба да је током целе године напуњен водом у режиму који је 

претходно дефинисан. При таквим нивоима воде животиње могу без проблема да 

користе излазе из канала. Пре почетка сезоне наводњавања, која почиње 1. априла, 

канал треба очистити и проверити стање облоге и излаза за животиње и по потреби 

извршити поправке. Треба проверити да ли се вода губи из канала одржавањем нивоа 

константним и праћењем количине воде која се пумпа у канал. Током целе године је 

потребно, у договору са ловачким друштвом, водити бригу о животињама тако што ће 

се организовати осматрања да ли у каналу страдају животиње, обезбедити да се лов не 

врши у зони канала и да животиње неузнемираване прелазе преко канала. Обавезно 

наставити мониторинг осматрања прелаза животиња преко мостова и улажења и 

излажења животиња из канала, како би се дошло до ваљаних закључака о 

прилагођавњу кретања животиња насталој препреци (канал) и колико су постављени 

излази из канала успешни и да ли су довољни за безбедност животиња.  

 

За обезбеђење функционалности канала, али и постојећих саобраћајних веза, 

пројектована је изградња или реконструкција одговарајућих објеката. Сви пропусти су 

пројектовани као монолитне армирано бетонске конструкције са водонепропусним 

дилатационим спојницама, чиме се смањује опасност од провлаживања тла у зони 

објеката. Фундирање свих пропуста је предвиђено у отвореној грађевинској јами уз 

стабилизацију тла у зони фундирања збијањем.  
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2.2. ЗОНА АКУМУЛАЦИЈЕ СВЕТИЋЕВО 
 

На месту споја канала са акумулацијом Светићево планира се простор за изградњу 

црпне станице која има основну намену да у недостатку воде из правца црпне станице 

Мали Иђош надокнади потребну количину воде у циљу несметаног снабдевања водом. 

Капацитет црпне станице је cca 0.5 m3/s. За изградњу црпне станице се планира 

подземно надземни објекат спољних димензија до 12x25 m. Положај црпне станице је у 

непосредној близини акумулације Светићево. За рад црпне станице се планира и довод 

потребне енергије. Црпна станица је опремљена уливном грађевином, приступним 

путем и свим пратећим хидромашинским арматурама и опремом. За обезбеђење 

функционалности канала, али и постојећих саобраћајних веза, пројектована је 

изградња или реконструкција одговарајућих објеката. Сви пропусти су пројектовани 

као монолитне армирано бетонске конструкције са водонепропусним дилатационим 

спојницама, чиме се смањује опасност од провлаживања тла у зони објеката. 

Фундирање свих пропуста је предвиђено у отвореној грађевинској јами уз 

стабилизацију тла у зони фундирања збијањем. 

 

 

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи Геолошки 

завод Србије, која на територији АПВ доноси Покрајински секретаријат за енергетику и 

минералне сировине, као надлежни орган, а у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима. 
 

Када су у питању примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких 

ресурса, она обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања ресурса и 

услова њиховог коришћења, као и истраживања геолошке средине за потребе 

урбанистичког и просторног планирања, пројектовања и изградње грађевинских, 

рударских и других објеката. Примењена геолошка истраживања која се врше за 

потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 

грађевинских, рударских и других објеката врше се у циљу упознавања геолошке 

грађе терена, односно инжењерско-геолошких карактеристика и геодинамичких 

својстава геолошке средине, и иста обухватају стадијум детаљних истраживања.  
 

Геолошки и геотехнички услови изградње водопривредних објеката 
 

У складу са пројектним задатком за овај ниво документације, геолошки и геотехнички 

услови и подлоге су преузете из доступне документације.  
 

Карактеристике терена Северне Бачке 
 

Телечка висораван, која доминира подручјем Северне Бачке, морфолошки је 

формирана од лесне заравни, лесних тераса, алувијалне равни и пешчаре. Највећа 

површина терена је у лесном материјалу. Карактеристика леса је да има примарну – 

интергрануларну, цевасту и секундарну – пукотинско-кавернозну порозност. С обзиром 

на то да му порозност иде и до 40%, одликује га велика вертикална водопропустност. У 

сувом стању лес је изузетно повољан за земљане радове, док у присуству воде лес 

прелази у течни муљ мале унутрашње чврстоће са углом унутрашњег трења мањим од 

100 без кохезије. Вода која улази у лес отвара нове прслине и пукотине у вертикалном 

правцу, па и каверне. Попречни профил се тада хоризонтално шири и постаје плићи 

таложењем материјала са косина. На основу података о тестирањима канала на лесу у 

Бачкој, њиховим карактеристикама и губицима, може се очекивати издизање нивоа 

подземне воде у широј зони канала. Таква појава би имала озбиљне последице на 

деградацију земљишта (заслањивање), али и на пољопривредну производњу уопште. 

 

Закључено је и у овом случају да је континуално облагање профила канала „Мали 

Иђош-Његошево“ водонепропусном облогом, обавезно. 
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4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз 

поступак издавања локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом, 

као и израдом пројекта парцелације- препарцелације. 

 

 

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА  

 

Нумерички показатељи заступљености појединих зона претежне намене површина дати 

су и процентуално су приказани у табели са билансом површина. 
 

Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних 

садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама претежне намене 

дати су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ.  

 

Планом је предвиђено да траса канала заузме површину од око 52 ha, односно 71,8% 

заузимањем пољопривредног земљишта које у постојећој организацији простора 

заузима око 64 ha, односно 97,73%. Анализом биланса намене површина установљава 

се и да је површина под атарским путевима повећана са 7 ha, на 18 ha, односно 24,6%. 

 

 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 

Издавање локацијских услова као и информације о локацији, за водопривредне 

објекте: канала Мали Иђош–Његошево-Чик подсистема за снабдевање водом „Мали 

Иђош“, акваторију акумулације Светићево и црпну станицу вршиће се директно из 

Плана.  
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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