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31.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 
83/2018), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 42. тачка 6. Статута општине Бачка Топола („Службени 
лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014), по прибављеном 
мишљењу Комисије за планове општине Бачка Топола, са XV седнице одржане 11. јануара 2019. 
године, Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 21. марта 2019. године 
доноси,

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи (у даљем 
тексту: План), који је израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 
6/111, под бројем Е -2632, а који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“ уз ову 
Одлуку.

Графички део Плана садржи:

Ред.
бр.

Назив карте Размера

1. Графички прилози постојећег стања
1.1 Извод из Плана вишег реда (ГП Бачка Топола) --

1.2. Граница Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана Р 1:1000

2. Графички прилози планираног решења

2.1. Граница Плана и подела на карактеристичне зоне Р 1:1000

2.2. Планирана намена површина и природна добра Р 1:1000

2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским Р 1:1000

елементима за обележавање и грађевинске линије

2.3а Карактеристични профили јавних саобраћајних површина Р 1:100

2.4. Водна, комунална и термоенергетска инфраструктура Р 1:1000

2.5. Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура Р 1:1000

2.6 План површина јавне намене Р 1:1000

2.7. Начин спровођења Плана Р 1:1000

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.
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Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном

облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка бр. 6/111.

Пет примерака донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и пет примерака 
у дигиталном облику чувају се у надлежним службама.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“.

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Скупштина општине Бачка Топола 
Број: 350-13/2019-У 
Дана: 21.03.2019. године 
Бачка Топола

Председник 
Скупштине општине 

Саша Срдић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за просторно планирање, урбанизам, 
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове и привреду: Золтан Кишкарољ, с.р., дипл. инж. арх.

(потпис овлашћеног лица)

Комисија за планове: Јанош Балањи, с.р., дипл. инж. геодезије
(потпис председника Комисије)

Број: 350-62/2018-1 
Дана: 11.01.2019.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД

Е - 2632

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА ДИРЕКТОР

Радованка Шкрбић, с.р., дипл.инж.арх. Предраг Кнежевић, с.р., дипл.правник

БАЧКА ТОПОЛА, март 2019. година
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НАЗИВ ПЛАНСКОГ 
ДОКУМЕНТА: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Одељење за просторно планирање, урбанизам, 
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално- 
стамбене послове и привреду

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
Нови Сад, Железничка 6/111

ДИРЕКТОР: Предраг Кнежевић, дипл.правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.

Е -  БРОЈ: 2632

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ: Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх. 
Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
Далибор Јурица, дипл. инж. геод.
Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелиор. 
Зорица Санадер, дипл.инж.ел.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
Тања Топо, маст.дипл.инж.зашт.жив.сред. 
Теодора Томин Рутар, дипл. правник 
Марина Митровић, мастер проф.геогр. 
Аљоша Дабић, ел.техничар 
Драгана Митић, админ.техн.секретар 
Драгана Матовић, оператер 
Ђорђе Кљаић, геод.техничар 
Душко Ђоковић, копирант
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

Ред.
бр. Назив карте Размера

1. Графички прилози постојећег стања

1.1 Извод из Плана вишег реда (ГП Бачка Топола) --

1.2 Граница Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана
Р 1:1000

2.
Графички прилози планираног решења

Граница Плана и подела на карактеристичне зоне
2.1

Планирана намена површина и природна добра
Р 1:1000

2.2
Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским

Р 1:1000

2.3 елементима за обележавање и грађевинске линије

Карактеристични профили јавних саобраћајних површина Р 1:1000

2.3а Водна, комунална и термоенергетска инфраструктура
Р 1:100

Електроенергетска и електронска комуникациона
2.4 инфраструктура Р 1:1000

2.5 План површина јавне намене
Р 1:1000

Начин спровођења Плана
2.6 Р 1:1000

2.7 Р 1:1000

Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи и Одлука о изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 
Тополи на животну средину;

2. Извод из плана вишег реда;
3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа;
4. Прибављене и коришћене подлоге и карте, припремљене тематске карте и други графички 

прилози;
5. Извештај о обављеном Раном јавном увиду;
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана;
7. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана детаљне регулације за део блока 2 у 

Бачкој Тополи после извршеног јавног увида;
8. Друга документација и подаци од значаја за израду Плана.
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А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА



Рапу&шк* СђСијч
8000049940499

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ
Подацн оснивања
Датум оснивања 16. фебруар 1959
Времс трајања

Време трајања привредног субјекта Неограничено
Претежна делатност
Шифра делатности 7111

Назив делатности Архитектонска делатност
Остали идент ификациони подаци
Порески Идентификадиони Број (ПИБ) 100482355 1

Дана 28.11.2017. године у 11:49:10 часова Страна 1 од 12

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА
Адреса седишта
Општина Нови Сад - град

Место Нови Сад, Нови Сад - град

Улица Железничка

Број и слово 6/Ш

Спрат, број стана и слово / /

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име 

Скраћено пословно име

ЈАУГЈО РКЕБ1Ј2ЕСЕ 2А  РКОбТОЕИО I №ВА№5Т1СКО 
РГАШКАШЕ 1РЕОЈЕКТОУАХЈЕ 2А У 00 2А Ш ВАМ 2АМ  
УОЈУОРШЕ КОУ1 5АО

ЈР 2А У 0Р 2А ЦКВ АИ12АМ УОЈУОБЖП НОУ1 5АЕ)

извод о
РЕГИСТРЛЦИЈИ Аа-оидвја за цриврсдис рогамре

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

СТАТУС

Статус привредног субјекта Активно привредно друштво

ПРАВНА ФОРМЛ

Правиа форма Јавио иредувеие
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Матични / Регистарски број 08068313
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Подаци од значаја за правни промет
Текући рачуни

355-0003200607844-83
355-0003200607846-77
355-0003200229149-07
840-0000000714743-84
355-0003200222069-04
355-0003200314850-51
160-0000000416883-48
160-0050370002379-64

Подаци о статуту /  оенивачком акту

Датум важећег статута 20. октобар 2017

Датум важећег оснивачког акта 9. новембар 2017

Надзорни одоор
Председник надзорног одбора

Име младен Презиме Тадић

ЈМБГ 240 981300078

Чланови надзорног одбора

Име Бранка Презиме Митровић

ЈМБ1 1802958805015

Име [икола Презиме Крнета

Р201983800047ЈМБЈ

Чланови / Сувласннци

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА СЕЧАЈЊ

—

Дана 28.11.2017, године у 11:49:10 часова Страна 2 од 12

Законски (стагутарни) заступници
Физичка лица

Име Предраг Презиме Кнежевић

ЈМБГ 1611976820129

[ЦиректорФункција

Ограничење
е постоји ограничењ е супотписомсуногмиеом



Новчат
Подаци окапиталу

износ „хл; датум

®ј: 8 * 0 2 ,7 1  К50

изнрс1 датум

Угтаћ^ГбО.042,71 КбО 30. маЈ 2017

износ{%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА СЕНТА

Подаци о капиталу

Новчани
износ датум

Уписан: 80.042,71 КбП

износ датум

Уплш1ен: 80.042,71 КбИ 11. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Пазив ОПШТИНА СРБОБРАН

Подаци о каниталу

Новчани
износ датум

Угшсан: 80.042,71 КбР

износ датум

Уплаћен: 80,042,71 КбВ 5. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Дана 28,11.2017. године у 11:49:10 часова Страна 3 од 12
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датум

Подаци о капиталу

Новчани
изиос

Уписан; 80.042,71 К 5П

кчнос датум

Уплаћен: 80.042,71 КбО 8. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удсла од 0,20000

I Тодаци о члану

Назив ОПШТИНА ТИТЕЛ

Подаци о капиталу

Новчани
изное датум

Уписан: 80,042,71 К5П

износ датум

Уплаћен: 80,042,71 К5П 4. мај 2017

износ(%)
Сувлаеништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА ЧОКА

Подаци о капиталу

Новчани
износ датум

Уписан: 80.042,71 К50

износ датум

Уплаћен: 80,042,71 К5П 26. мај 2017

износ(%)
Сувласннштво удела од 0,20000

Подаци о члану

Страна 4 од 12Дана 28.11.2017. године у 11:49:10 часова
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Подацрр 6дсаниталу

април

Назив ОПШТИНА БАЧ

датум

УГтис-а&р^б.042,71 К5Г>

износ датум

Уплапен: 80.042,71 К5П 12. ма| 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Нодаци о члану

Назив ОПШТИНА БЕОЧИН

Подаци о капиталу

Новчанн

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплапен: 80,042,71 КбО
2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

Подаци о капигалу

Новчани
износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

И31ШС датум

Уплаћен: 80.042,71 КбО 24. мај 2017

износ(%)

Дана 28.11.2017. године у 11:49:10 часова Страна 5 од 12
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Сувласништво удсла од 0 20000

Подаци о члану

Пазив ОПШТИНА БЕЧЕЈ

Подаци о капиталл

Новчани

дагум

Уписан: 80.042,71 КЗО

износ датум

Уплаћсн: 80.042,71 КбВ 17. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Подаци о капиталу

Иовчани
износ датум

Уписан: 80,042,7 ! КбБ

датум

Уплапен: 80.042,71 КбО 2. јун 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА ВРБАС

Подаци о капиталу
Новчани

износ датум

Уписан: 80.042.71 КЗО

изиос дагум

Уплаћен: 80.042,71 КбВ 29. мај 2017
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износ (%)
Сувласништво удела од 0,20000

Нодаци о члану

Назив о ОПШТИНА ЖАБАЉ

Подадого капиталу

Новчани

износ датум

Уписан; 80.042,71 К.5П

датуми:н-к>с

Уплаћен: 80.042,71 К5П 3, мат 2017

износ(%)
Сувласииш гво удела од 0,20000

Подаци о члану

На:шв ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

Подаци о капиталу

Новчани
датумнзнос

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 К50 26. мат 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИ11А ИНЂИЈА

Подаци о капиталу

Новчани
датумизнос

Уписан: 80.042,71 К5П

износ дагум
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Сувласништво удела од 0,20000

април

Уплаћен; 80,042,71 К.80 12. мај 2017

изиос(%)

Подаци о члану

Назив ОПШ ИНА ИРИГ

Подаци о капнталу

Повчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 К8П

ичнос датум

Уплаћен: 80.042.71 К5П
2017

износ(%)
Сувласништво удсла од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА КАЊИЖА

Подаци о капиталу
Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 К$П

итиос датум

Уплаћен: 80.042,71 К5И 26. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ,ОПШТИНА МАЈТИ ИЂОШ

Подаци о капиталу
Повчани
износ дагум
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Уписан: 80.042,71 КбО

датумизнос

Уплапен;, 80,042,71 К50 2. јун 2017

износ(%)
Сувлас«иштвс»уде.1а од 0,20000

Нодаци о члану

Назив ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Подаци о капиталу

Новчани

износ дагум

Уписан: 80.042,71 КбИ

изгшс дагум

Уплаћен: 80,042.7 КбП 16. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Подаци о капиталу

Новчани
износ датум

Уписан: 80.042,71 КбП

износ датум

Уплаћен: 80,042.71 КбП 10. мај 2017

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Назив ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Подаци о капиталу
Новчаии
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Подаци о капиталу
Новчани

т-пнос цатум

Уписан:Ж 042,71 КбО

износ датум

Уплаћен: 80.042,71 КбБ 31. август 
2017 ’

износ(%)
Сувласништво удела од 0,20000

Подаци о члану

Пословно име ГРАд  КИКИНДЛ

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

Уписан: 80.042,71 КбО

износ датум

Уплаћеи: 80.042.71 КбО 21 . август 
2017 ’

износ(%)
Сувласништво удела од о,20000

Основни капитал друштва

Новмани
износ датум

Уписан: 659.968,59 ЕШ1, у противвредности од
40.021.353,26 Р.8П

износ датум

Уписан: 1.680.896,91 К5В 1-------------------- 1

износ датум

Уписан: 240.128,13 К5Б

износ датум

Уплаћен: 1.680.896,91 КЗО
г ....... ...  "" "' 1

износ датум
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Уплаћен: 240.128ДЗ КбБ
| 1

износ датум

Уплаћен: 659.968,59 Е1ЈК, у противвредности од 30. јун 2002
40.021.353,26 КМЗ

Забележбе
1 Тшт -------------------------------------------------------------------------------------------------- (

Датум 21. септембар 2005

Текст

На основу Одлуке Скупштине АП Војводине од 27.06.2002. године 
овај субјект уписа променио је облик и организује се као Јавно 
предузеће за просторпо и урбанистичко планирање и пројектовање 
УАУОН 2А 1ЈКВЛМ17.ЛМ УОЈУООША, УОУ1 5АР.

Регистратор, Миладин МагЛов

Дана 28.11.2017. годинс у 11:49:10 часова Страна 12 од 12
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Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

УВОД

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи 
(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/17) приступило се изради Плана детаљне регулације за 
део блока 2 у Бачкој Тополи (у даљем тексту: План). Саставни део ове Одлуке је и Одлука о изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи 
на животну средину („Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/17).

Носилац израде Плана је Општинска управа Бачке Тополе, Одељење за просторно планирање, 
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, а 
обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи одржан је у Услужном 
центру општинске управе Бачка Топола, у периоду од 18. октобра 2017. године до 2. новембра 2017. 
године.

План се састоји од текстуалног и графичког дела. Планом је извршена подела простора на 
карактеристичне зоне, те су дефинисане: детаљна намена површина и објеката, регулационе линије 
саобраћајних коридора и осталих површина јавне намене, површине јавне намене, услови за 
прикључење објеката (садржаја) на мрежу комуналне инфраструктуре, услови и мере заштите, 
правила грађења по зонама. У

У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, организација и јавних 
предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу 
објеката, који су уграђени у плански документ.
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ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представља Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за 
део блока 2 у Бачкој Тополи („Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/17).

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“, број 64/15), као и са другим прописима који непосредно или 
посредно регулишу ову област.

Релевантни законски и подзаконски акти су:
- 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 - одредбе чл. 81. до 96.);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.закон, 41/09, 

112/15 и 80/17);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 

101/16);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18);
- 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, 36/09-др. закон, 

72/09 - др.закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник 

РС“, 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 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 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.);
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- 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).
- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову 

област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Плана је Генерални план Бачке Тополе („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број 3/97 и 10/03).

Извод из Генералног плана Бачке Тополе

Регулациони планови и урбанистички пројекти, којима се разрађује и спроводи Генерални план, 
морају да обезбеде реализацију концептуалних поставки тог плана и да буду довољно флексибилни 
према конкретним захтевима потенцијалних корисника.

Урбанистичким пројектима се, пре свега, разрађују значајни јавни простори као што су: тргови, 
паркови, рекреативни центри, школе, пијаце и слично.

Израда регулационих планова и урбанистичких пројеката за све намене мора да буде у складу са 
„Основним условима за уређење простора према намени површина“.

Основ за израду регулационих планова чини подела грађевинског подручја на блокове, а израда 
истих мора бити у складу са важећим законима у области планирања и грађења.

Блок бр. 2 -  блок је намењен парковској површини, спортско-рекреативним садржајима и делом 
становању. Уређење овог блока вршити на основу урбанистичких пројеката. За уређење парка 
обавезно прибавити услове Завода за заштиту природе Србије, одељење Нови Сад.

Планирана насељска путна мрежа треба да омогући апсорпцију свих моторних кретања на нивоу 
насеља, на задовољавајућем нивоу стабилности саобраћајних токова и задовољавајућем нивоу 
саобраћајне услуге. Реализацијом обилазних саобраћајница (источна и јужна обилазница), као и 
кружног прстена око центра насеља доћи ће се до зацртаног циља - стабилизације токова кроз 
насеље и високог нивоа услуге. Немоторни саобраћај (пешачки и бициклистички) морају постати 
доминантни начини насељског комуницирања, док ће простори за стационарни саобраћај испунити 
дефинисане циљеве: индивидуално паркирање у стамбеним зонама на површинама уз објекте 
(унутарблоковски и улични паркинг простори), колективно (вишепородично) становање по 
принципу 1 стан -1 паркинг место, паркирање у радним зонама унутар радних садржаја или у 
оквиру попречног профила саобраћајница и паркирање уз пословне, трговачке и друге садржаје у 
складу са важећом регулативом и нормативима.

Снабдевање водом биће обезбеђено из насељског водоводног система. Одвођење отпадних вода 
биће решено сепарационим системима, којима ће се посебно одводити комуналне отпадне воде, а 
посебно сувишне атмосферске воде.

Напајање електричном енергијом обезбедиће се из постојећих трансформаторских станица 110/35 кУ 
„Бачка Топола 1“ и 110/20 кУ „Бачка Топола 2“, преко 20 кУ мреже и дистрибутивних 
трансформаторских станица 20/0,4 кУ. Мрежа напона 10 кУ ће се реконструисати за рад на 20 кУ 
напону, а трансформаторске станице 10/0,4 кУ на 20/0,4 кУ напонску трансформацију.

Одлуком из 1995. године, СО Бачка Топола се определила за гасификацију целог подручја општине
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Бачка Топола. У погледу испоруке гаса, стамбени регион града подељен је у четири целине, под 
једнаким условима испоруке. Довод гаса граду обављаће се изградњом прикључка од магистралне 
транспортне мреже високог притиска. При пројектовању гасне инфраструктуре потребно је руководити 
се основним принципом да су сви планирани потрошачи равноправни у остваривању својих потреба за 
овим енергентом.

Систем фиксне телефоније ће функционисати преко примарне мреже, аутоматских телефонских 
централа и удаљених претплатничких степена од којих ће се изградити мрежа електронских 
комуникација до свих објеката на подручју.

Планира се даље проширење капацитета у постојећој мрежи и изградња подземних водова дуж 
постојећих и планираних саобраћајница. У склопу децентрализације мреже планира се постављање 
мултисервисних платформи и друге телекомуникационе опреме у уличним кабинетима.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних 
оператера и мрежом кабловског дистрибутивног система.

Потребно је решити питање одвођења атмосферских вода на нивоу целог града (зацевљеном 
мрежом).

У циљу заштите животне средине неопходно је решити проблем снабдевања водом на нивоу целог 
насеља.

Гасификација целог насеља поправиће квалитет ваздуха.

Формирање заштитних појасева уз саобраћајнице (где то простор дозвољава) утицаће на 
побољшање микроклиматских услова. Повећањем површина под зеленилом формирањем, пре 
свега, заштитног и уличног зеленила, зеленило ће се повезати у систем, чиме ће се унапредити 
санитарно-хигијенски услови у насељу.

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ 
ПАРЦЕЛА)

Почетна тачка описа границе обухвата Плана се налази, у КО Бачка Топола -  град, на тромеђи 
улице Светозара Марковића, парцела број 7446 и парцела број 4600 и 4597/1.

Од тромеђе граница у правцу истока сече парцелу број 7446 (ул. Светозара Марковића), наставља 
северном међном линијом парцеле број 7447 (ул. Нушићева), сече парцелу број 7300 (корито реке 
Криваје), наставља северном међном линијом парцеле број 7451 (ул. Нушићева) до тромеђе парцеле 
број 7451 (ул. Нушићева), парцеле број 7308 (ул. Маршала Тита) и парцеле број 4518.

Од тромеђе граница у правцу севера дужином од 9 т  прати западну међну линију парцеле број 7308 
(ул. Маршала Тита), мења правац ка истоку пресеца улицу Маршала Тита а затим у правцу југа 
дужином од око 227 т  прати источну међну линију улице Маршала Тита, где под правим углом 
скреће ка западу и пресецајући улицу долази до тромеђе парцеле број 7308 (ул. Маршала Тита) и 
парцела број 5323 и 5324/2.

Од тромеђе прати северну и западну међну линију парцеле број 5324/2 до тромеђе парцела број 
5324/2, 5325 и 5327 и даље ка југу прати источну међну линију парцеле број 5327 до четворомеђе 
парцела 5327, 5334, 5335 и 5333/2.

Од четворомеђе граница прати јужну међну линију парцеле број 5327, сече парцелу број 7300
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(корито реке Криваје) до тромеђе парцеле број 7300 (корито реке Криваје), парцеле број 5309 и 
парцеле број 5310.

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међну линију парцела број 5309 и 5307, пресеца 
парцелу број 7315 (ул. Петефи бригаде), мења правац ка југозападу, дужином од око 44 т  прати 
јужну међну линију улице, поново мења правац ка северу и пресецајући улицу долази до тромеђе 
парцеле број 7315 (ул. Петефи бригаде), парцеле број 7446 (ул. Светозара Марковића) и парцеле 
број 5254.

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међну линију парцеле број 7446 (ул. Светозара 
Марковића) до почетне тачке описа обухвата Плана.

Површина обухвата Плана је око 12,40 ћа.

У обухвату Плана се налазе следеће целе катастарске парцеле: 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 
5313, 5314, 5315, 7447, 7451, 5316, 5327, 5326, 5323, 5317/5, 5317/3, 5317/4, 5317/7, 5322, 5321/2, 
5321/1, 5320, 5319/2, 5319/1, 5318/1 и 5318/2 (КО Бачка Топола -  град), као и делови следећих 
катастарских парцела: 7308, 7315, 7446 и 7300 (КО Бачка Топола -  град).

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

Опис грађевинског подручја идентичан је опису границе обухвата Плана, као и попису 
катастарских парцела из тачке 2.1.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Начин коришћења простора

Простор обухваћен Планом налази се у западном делу грађевинског подручја насеља Бачка Топола 
и заузима већи део блока 2 (према ГП Бачка Топола). Простор се састоји од: спортско-рекреативних 
садржаја (градски стадион, простор на ком је некада био изграђен базен и терен за кошарку), парка, 
породичних стамбених објеката, уличних коридора (приступне саобраћајнице и део државног пута), 
дела речног тока реке Криваје и неизграђеног грађевинског земљишта.

Саобраћајна инфраструктура

Простор предвиђен за урбанистичку разраду је грађевинско подручје, у западном делу насеља 
Бачка Топола, наслоњено својим источним делом на државни пут 11а реда бр.100/М-22.1, Хоргош - 
Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара 
Пазова - Београд.

Од садржаја саобраћајне инфраструктуре постоје изграђене саобраћајнице (главна, сабирна и 
приступна) које су у функцији приступа поменутим садржајима и веза са насељем и категорисаном 
путном мрежом.

Саобраћајна доступност овог простора остварена је преко државног пута 11а реда бр.100/М-22.1, 
као главне насељске саобраћајнице (источна страна) у улици Маршала Тита. Из правца запада 
могуће је прићи преко сабирне насељске саобраћајнице у улици Светозара Марковића док је са 
севера приступ омогућен из Нушићеве улице, преко приступне саобраћајнице.
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У оквиру предвиђеног локалитета преовладавајућа намена површина (по важећем ГП-у) су 
централни садржаји, део становања са спортско-рекреативним садржајима и парковска површина.

Комунална инфраструктура

Водоснабдевање становништва Бачке Тополе и дела индустрије врши се из три изворишта 
централног водовода. Захваћене су подземне воде из основног водоносног комплекса. Процењена 
експлоатација износи око ^=80 1/б. Квалитет подземних вода не задовољава у потпуности 
нормативе за воду за пиће - повећан садржај гвожђа изнад МДК. Индустријски погони имају 
сопствена изворишта на којима се захватају подземне воде такође из водоносних средина основног 
комплекса.

Постојећи вод градске водоводне мреже 0200 т т ,  положен је у појасу између тротоара и 
бициклистичке стазе у улици Маршала Тита, а на простору се налази и постојећи водомерни шахт 
бившег рекреационог центра, у којем се налази прикључна цев 0 150 т т ,  а преко којег је могуће 
прикључење новопланираног објекта. Такође, у Фрушкогорској улици положена је водоводна 
мрежа 0110 т т ,  која се налази на око 70 т  од границе обухвата плана са западне стране.

У Бачкој Тополи канализација је изграђена као сепаратни систем. У обухвату Плана налазе се 
постојећи колектори 0200 т т ,  у улици Маршала Тита и Нушићевој.

Прихват сувишних атмосферских вода решен је комбинацијом отворених и затворених канала 
положених уз уличне саобраћајнице са уливима у Кривају.

Водоток Криваја пролази кроз предметни локалитет блока 2 у градском парку у Бачкој Тополи, у 
укупној дужини од 400 т ,  тј. од стационаже водотока к т  70+400 до к т  70+800. Пројектована кота 
дна водотока на стационажи к т  70+650 на месту могућег упуштања пречишћених отпадних вода и 
отпадне воде из базена, спортско-рекреативног комплекса и стадиона је 90.89 тАНВ. Размак 
између леве и десне обале износи 9 т ,  ширина дна канала је 2 т ,  кота терена на десној обали је 
94.32 тАНВ, а на левој обали 93.73 тАНВ.

Електроенергетска инфраструктура

У обухвату Плана налази се 20 кУ и 0,4 кУ дистрибутивна средњенапонска електроенергетска 
мрежа и 20/0,4 кУ трафостанице преко којих је обезбеђено снабдевање електричном енергијом 
постојећих корисника. За планиране садржаје потребно је обезбедити одговарајућу 
електроенергетску инфраструктуру (средњенапонску и нисконапонску мрежу и објекте 
трафостаница).

Термоенергетска инфраструктура

У насељу Бачка Топола постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. Дистрибутер природног 
гаса је „Родгас“ АД Бачка Топола, који је надлежан за издавање услова за прикључење на 
дистрибутивну гасоводну мрежу у насељу.

На простору обухвата Плана постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа радног притиска од 
1-4 ђаг, која својим положајем и капацитетом пружа могућност проширења и прикључена нових 
корисника природног гаса на предметном простору.

Електронска комуникациона инфраструктура

На простору обухвата Плана постоји електронска комуникациона инфраструктура, изграђена 
подземно у уличним коридорима, за потребе постојећих корисника простора.

Заштићена и евидентирана природна добра
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Део површине коју обухвата блок број 2 чини заштићено подручје, Градски парк у центру насеља (у 
даљем тексту: Парк), који је стављен под заштиту 1974. године као Споменик вртне 
архитектуре (Решење о заштити парка Скупштине општине Бачка Топола, бр. 633/9-04-1974.).

Кроз пејзажно уређени део Парка пролази река Криваја која представља регионални еколошки 
коридор, утврђен Регионалним просторним планом АП Војводине („Службени лист АП 
Војводине“, број 22/11). Овај еколошки коридор повезује остатке природних станишта лесног 
платоа, међу којима су и станишта приоритетна за заштиту у Републици Србији на основу 
Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 
угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово 
очување („Службени гласник РС“, број 35/10), а и у Европи.

Парк има и улогу заменског станишта шумским врстама и доприноси функционисању еколошког 
коридора водотока Криваје, пружајући станиште за одмор, исхрану и/или размножавање дивљим 
врстама. Због повољне структуре и присуства старих стабала има значајну улогу у очувању 
популација заштићених и строго заштићених врста шумских и шумостепских станишта (међу 
којима су најбројније птице), које су проглашене на основу Правилника о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник 
РС“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16).

Зеленило

У обухвату Плана највећи део зелених површина чини парковски простор. Парк је пројектован и 
подигнут у 19. веку у стилу историцизма (еклектике), односно у „мешовитом стилу“. Пространа 
површина Парка је у највећем делу била уређена у необарокном стилу са геометријски 
обликованим мањим правоугаоним површинама, раскошним цветним партерима, у којима је 
сезонско цвеће сађено у правилним геометријским шарама и правилним стазама, дуж којих су на 
једнаким растојањима била засађена стабла лишћара кугласте форме.

У периоду изградње Парка, преко реке Криваје је водило више мостова, а ограда од дрвета је била 
обојена у бело. Стазе и њихова проширења - одморишта су били насути каменом ризлом, а 
Парк је био опасан зиданом оградом од опеке. На делу Парка је било и језеро.

Од периода када је уживао пун сјај, Парк је претрпео веће концепцијске измене и промене 
дендрофонда. Површина Парка је сукцесивно смањивана изградњом објеката. На делу Парка је 
изграђен ватрогасни дом, купалиште „Венус“, дом здравља, стамбени објекти и део саобраћајних 
површина. Део Парка на коме се налазило језеро је насут земљом, а површина је изнивелисана са 
околним тереном.

Од источног улаза Парка до стадиона сада води асфалтирани пут који је нераван, испуцао и 
без ивичњака. Код улаза је формирано проширење пута предвиђено за паркирање возила. Уз 
северну ивицу овог колског пута су постављени канделабри и корпе за отпатке.

Стаза која прати Кривају са источне стране, насута је ризлом, а уз стазу је постављена расвета, 
клупе и корпе за отпатке. Вртни мобилијар је оштећен и делимично ван фунције. Кроз 
остали део Парка воде шире или уже земљане стазе, а слабо коришћени правци су зарасли у траву 
и бршљан. На Криваји постоје два моста са металном оградом, а обала Криваје није уређена.

У југозападном делу Парка су смештени терени за тенис и помоћне просторије. Тениски
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терени су ограђени од остатка парковског простора оградом од плетене жице. Мања површина 
у североисточном делу Парка је преуређена у дечије игралиште са дрвеним реквизитима за игру 
деце.

Вегетацију Парка у Бачкој Тополи чини 27 врста са ретким капиталним примерцима лишћарских 
врста дендрофлоре из времена пуног сјаја парка и већи број сађених стабала, или случајно унетих 
примерака дрвећа из околине (РГаШпш асеп/оНа, ^иетсш гоћиг, Штш хрр., 8орћога јаротса, Асег 
хрр., РориГш аЊа, ТШа $рр., Ргахтш апдшпјоћа и др. врсте). Присутан је и мањи број четинарских 
врста дрвећа (Ргсеа рипдеш, Ртш тдга и један примерак ТахоШит Шшсћит). У Парку је у малом 
броју присутна партерна вегетација (Бихш хетретгеш као остатак некадашњег цветног партера, а 
доминирају Согпш хапдитеа, Затћисш тдга и пузавице СГетаШ  хћаЊа и ИеЛега ћећх). Цветни 
елементи више нису заступљени, а мноштво самониклог жбуња, коров и бршљан у парку су 
типични за шумске заједнице.

У доњем спрату лишћара доминира самоникли подраст дрвећа који је затворио и прекинуо некада 
осмишљене визуре. Стабла у Парку су различите старости и виталности, са фитопатолошким и 
ентомолошким обољењима, што умањује његову декоративност. Травњаци су присутни само на 
малим површинама које имају довољно сунчеве светлости.

У обухвату Плана се налази и линијско зеленило у оквиру уличних коридора и зеленило на 
парцелама породичног становање.

Заштићена и евидентирана културна добра

Према подацима Међуопштинског Завода за заштиту споменика културе Суботица унутар простора 
обухваћеног Планом нису регистрована културна добра, као ни археолошки локалитети.

Заштита животне средине

Према подацима Одељења за инспекцијске послове општине Бачка Топола, за територију општине 
се води евиденција о загађивачима у оквиру локалног регистра извора загађивања. На простору 
обухвата Плана нису регистровани привредни субјекти који представљају извор загађивања 
животне средине.

За насеље Бачка Топола, као и за територију целе општине није извршено акустично зонирање.

Општина Бачка Топола је приступила суботичком региону за управљање отпадом, који чине 
општине: Суботица, Сента, Кањижа, Чока, Бачка Топола, Мали Иђош и Нови Кнежевац, при чему 
се комплекс регионалног центра за управљање отпадом налази у Суботици.

Отпад животињског порекла прерађује се у оквиру кафилерије „Жибел“ са територије општине 
Бачка Топола, као и суседних општина.

Према евиденцији Министарства заштите животне средине Р.Србије, на простору у обухвату Плана 
се не налазе севесо постројења/комплекси (постројење/комплекс у којем се обављају активности у 
којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од 
прописаних), као ни на територији целе општине.

ПЛАНСКИ ДЕО
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I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ

Простор обухваћен Планом налази се у центру насеља Бачка Топола и обухвата део блока број 2 
(према блоковској подели у ГП Бачка Топола). Постојећа функционална организација простора дата је 
у графичком прилогу број „1.2 Границе Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана“.

При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су утицали 
следећи фактори:
- поштовање смерница датих Генералним планом Бачке Тополе,
- уважавање развојних циљева који се односе на предметни простор,
- поштовање изражених захтева будућих корисника простора, усклађених са стручним мишљењем 

обрађивача Плана,
- поштовање претходних услова добијених од надлежних органа и установа.

У будућој просторно-функционалној структури предметног подручја, као резултат усклађивања 
наведених фактора, биће заступљене функционалне зоне, које су приказане на графичком прилогу број 
„2.2 Граница Плана и подела на карактеристичне зоне“.

Простор у обухвату Плана намењен је формирању функционалних зона:
- зона спорта и рекреације,
- зона становања,
- зона парка,
- зона заштитног зеленила,
- зона водне и комуналне инфраструктуре,
- зона саобраћајне инфраструктуре.

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 
КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

Детаљна намена површина обухвата: спортско-рекреативне садржаје (изградњу новог стадиона и 
затвореног базена, на месту некадашњих), градски парк и становање (у северо-западном делу 
обухвата Плана) који задржавају постојећу намену, уличне коридоре, јавне паркинг површине (у 
северном, источном и јужном делу простора обухваћеног Планом) и реку Кривају.

Ради потребе уређења и физичког одвајања простора стадиона и парка, извршена је модификација 
облика границе између ових функционалних целина, тако да је укупна површина Парка остала 
непромењена (графички прилог „2.2. Планирана намена површина и природна добра“).

2.1. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

Садржаји спорта и рекреације планирани су на за то већ утврђеној површини, у северном делу 
предметног простора. Постојећа намена се задржава уз могућност реконструкције и нове изградње, 
и уз планирање јавних паркинг површина чији ће капацитети задовољити потребе јавних окупљања 
на градском стадиону, затвореном базену и тениским теренима (који егзистирају у оквиру градског 
парка).

Фудбалски стадион
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На месту некадашњег градског стадиона потребно је изградити нови фудбалски стадион (уз 
проширење на источну страну), чији ће капацитет бити до 3500 људи. У склопу стадиона 
предвидети све пратеће садржаје у складу са међународним УЕФА стандардима. Са источне стране 
предвидети улаз домаћих навијача, као и пратеће садржаје (бифе, санитарни блокови). Гостујући 
навијачи имаће приступ у објекат са северне стране.

Са западне стране предвидети улаз играча. На овом делу зграде такође предвидети: свлачионице, 
економат, просторије за делегате и судије, амбуланту.

Јужни блок фудбалског стадиона треба да има првенствено угоститељску и административну 
функцију (изградња ресторана, кафића, административних просторија, конференцијске сале). У 
приземљу овог дела објекта предвидети стонотениски клуб, а на спратовима хотел са двокреветним 
собама. У овом делу предвидети и посебан ше11пебб блок. Спратност објекта је П+31.

Између објекта стадиона и затвореног базена предвидети могућност изградње затвореног пешачког 
моста, са циљем спајања објеката, чиме ће се створити могућност коришћења велнес садржаја за 
купаче, као и коришћење базена за госте хотела и за спортисте без напуштања објеката.

Између објекта базена и јавне паркинг површине (северно у односу на базен), предвиђа се 
хидротермална бушотина (за добијање топле воде) и бунар (за добијање хладне воде).

Базен

На месту некадашњег отвореног базена планира се изградња затвореног базена. Диспозиција 
објекта је проистекла из просторно-функционалних захтева колског и пешачког приступа, као и 
због повољне оријентације према странама света. Главни улаз у комплекс базена предвидети са 
источне (уличне) стране. Затворени базен треба да служи како за спортске тако и за рекреативне 
сврхе. У том погледу, предвидети један базен за пливање димензија 25x33 т ,  дубине 2,00 т ,  као и 
један мали базен за децу димензија 8x12 т ,  дубине од 0,90 т  до 1,30 т .  На јужној страни објекта 
предвидети базен кружног облика, са термалном водом, дубине 0,90 т .  Максимални једновремени 
капацитет базена је 270 људи. Спратност објекта је Су+П+2. Техничке просторије које су намењене 
за управљање техничким садржајима планиране су у техничкој етажи. Уз објекат затвореног базена, 
са његове северне стране, планира се јавни паркинг за потребе посетилаца спортско-рекреативних 
објеката у обухвату Плана (затвореног базена, градског стадиона и тениских терена у градском 
парку). Са уличног коридора, тј. са државног пута, предвиђена су два саобраћајна прикључка (један 
са северне, а други са јужне стране планираног затвореног базена). Између објекта базена и уличног 
тротоара предвиђа се простор са поплочаним и зеленим површинама, обогаћеним урбаним 
мобилијарима савременог дизајна.

2 .2 . Г Р А Д С К И  П А Р К

Планирана је реконструкција Градског парка, која подразумева обнову партерног и хортикултурног 
решења и њихово усклађивање са концепцијом изградње из периода настанка парка, уз помоћ 
расположиве архивске грађе и услова Покрајинског завода за заштиту природе, с обзиром да се 
ради о заштићеном подручју.

При томе је потребно узети у обзир садашње стање дендрофлоре, потребе савремених корисника 
парка и ограничења која намећу услови средине (првенствено клима, земљиште и ниво

Спратност фудбалског стадиона је П+3, уз могућност изградње техничке етаже са јужне стране објекта
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подземних вода) и створена ограничења (постојеће грађевине у парку и трасе подземне и 
надземне инфраструктуре).

У оквиру парковске површине не могу се градити објекти чија је функција супротна основној 
функцији парка.

Препорука је да у укупном билансу Парка алеје, путеви и стазе заузму од 5-20% површине, дечја 
игралишта од 2-5% и објекти спорта од 5-7%. Од зелених површина парка, најмање 25% треба да 
буде отворени простор.

2.3. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Јужно од градског парка, на к.п. број 5309 КО Бачка Топола (град), Планом је предвиђено заштитно 
зеленило око планираног јавног паркинга и ради заштите еколошког коридора, применом садница 
које су препоручене за Парк, (тачка 6.6.).

2.4. СТАНОВАЊЕ

У северо-западном делу предметног простора налази се неколико приватних парцела чија је намена 
породично становање. Ова намена се и у будуће задржава са могућношћу изградње стамбених објеката, 
стамбено-пословних, или чисто пословних објеката.

2.5. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ВОДНИ ОБЈЕКТИ

На месту некадашњег спортско-рекреационог центра „Венус“ планира се изградња спортско- 
рекреационо-туристичког центра. Према идејном пројекту предвиђена је изградња разних спортско- 
туристичких садржаја: СПА и ^е11пебб блокова са отвореним и затвореним базенима, спортским 
теренима, балнеотерапеутским центром и др. У центру би се користиле термалне и хладне воде. У циљу 
добијања довољних количина воде пројектована је изградња једне хидротермалне бушотине за 
добијање термалне воде и једног бунара за добијање хладне пијаће воде. Термална вода би се користила 
за потребе базена, за грејање и климатизацију објеката и др. Хладна вода би се користила уместо воде из 
градског водовода, чиме би се постигле значајне уштеде. За потребе хладне пијаће воде пројектован је 
бунар дубине 125 т . Очекује се капацитет бунара 10 - 15 1/б.

Извориште некадашњег спортско-рекреационог центра „Венус“ има скучен и неповољан положај. 
Са три стране ограничено је градским улицама, а са четврте градским стадионом. На том простору 
седамдесетих година прошлог века избушена је хидротермална бушотина „Венус“, коју је урадио 
„Југофунд“ из Београда и хидротермална бушотина са ознаком БТ-2/Х коју је деведесетих година 
прошлог века избушио „Нафтагас“ из Новог Сада. Циљ је обезбеђење довољних количина термалне 
и пијаће воде за потребе будућег спортско-рекреационо-туристичког центра у Бачкој Тополи. Када 
су у питању количине и квалитет подземних вода, како термалних, тако и хладних пијаћих вода, 
степен истражености је доста висок, тако да се пројектовање може спровести са доста високим 
степеном сигурности. Наиме, количине и квалитет термалних вода упознате су на бушотинама 
„Венус“ и БТ-2/Х, а хладних пијаћих вода на већим бројем бунара на ширем простору Бачке 
Тополе.

Локација бушотине предвиђена је у оквиру истражног простора у близини градског стадиона. 
Положај бунара унутар водозахвата ускладити са Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08). Положај 
објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар) утврдити у складу са 
примењеним савременим технолошким решењима.
На основу резултата на бунарима са околних локалитета, степена истражености терена, 
хидрогеолошких услова на истражном простору и предвиђене конструкције бунара, на овим 
бунарима се могу очекивати следећи прогнозни хидрогеолошки параметри:
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- Издашност бунара: 10 - 15 1/8;
- Статички ниво: 8 - 10 т  од површине терена;
- Динамички ниво: 15 - 17 т  од површине терена.

Водни објекти у обухвату Плана представљени су реком Кривајом. Водно земљиште текуће воде, у 
смислу Закона о водама, јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Приобално земљиште, 
у смислу овог закона, јесте појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који 
служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које 
се односе на управљање водама. Водоток Криваја пролази кроз предметни локалитет блока 2 у 
градском парку у Бачкој Тополи, у укупној дужини од 400 метара, тј. од стационаже водотока к т  
70+400 до к т  70+800.

Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са Законом о 
водама и актима донетим на основу овог закона а посебно за:
- изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката,
- одржавање корита водотока и водних објеката,
- спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, 

уређење и коришћење вода и заштиту вода.

Водоток Криваја представља реципијент за прихват и одвођење атмосферских вода и третираних 
зауљених атмосферских вода, које гравитирају предметној деоници водотока, само под условом да не 
дође до преливања воде по околном терену услед уливања целокупног меродавног протицаја 
атмосферске канализације и да не дође до нарушавања или угрожавања функционалности, стабилности 
и услова одржавања водних објеката.

Пројектована кота дна водотока на стационажи к т  70+650 на месту могућег упуштања 
пречишћених отпадних вода из базена, спортско-рекреативног комплекса и стадиона је 90.89 
тАНВ, размак између леве и десне обале износи 9 т ,  ширина дна канала је 2 т ,  кота терена на 
десној обали је 94.32 тАНВ, а на левој обали 93.73 тАНВ.

Дуж обала водотока, са обе стране обезбедити по минимум 5,0 т  слободног простора преко којег ће 
се вршити одржавање канала и у том појасу забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и 
копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност 
мелиорационих канала за одводњавање и предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових 
канала и овај појас мора бити стално проходан за механизацију која одржава канале.

Изливну грађевину за испуст воде у водоток дефинисати тако да високи водостаји реципијента не 
спречавају евакуацију воде и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и 
свим режимима изливања атмосферске канализације. На месту улива у водоток предвидети 
осигурање канала од ерозије, облагањем косине каменим или бетонским елементима и то по 
минимално 3,0 т  узводно и низводно од места улива. Извођењем изливне грађевине не сме се 
нарушити континуитет радно-инспекционе стазе. Изливна грађевина не сме да задире у протицајни 
профил и мора бити на минималном одстојању 5,0 т  од пропуста/моста.

У Кривају и друге водотоке забрањено је испуштање било каквих вода осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених вода, које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
РС“, број 50/12) омогућују одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класе вода) и које по 
Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), задовољавају прописане вредности.

2.6. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Главна насељска саобраћајница -  трасе ДП
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Главна насељска саобраћајница чини основу саобраћајне мреже дела блока 2 у центру Бачке 
Тополе, на коју се везују приступне саобраћајнице и представља директну везу са државном путном 
мрежом -  ДП 11а реда бр. 100, на утврђеној микролокацији.

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза
Главна насељска саобраћајница мин 20 т 6,5 т

Главна насељска саобраћајница представља јавну површину у утврђеној ширини која служи за 
постављање саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре.

Приступне насељске саобраћајнице

Приступне саобраћајнице представљају директну везу комплекса и садржаја са саобраћајном 
мрежом дела блока 2, са одговарајућим саобраћајним прикључцима на категорисану путну мрежу 
вишег нивоа -  ДП 11а реда бр. 100 и бр. 105.

Приступне саобраћајнице чине јавне површине са свим потребним елементима попречног профила 
захтеваних за ову категорију саобраћајница.

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза
приступне саобраћајнице мин 10 т 6,0 т  (мин 5,5 т )

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине (паркинг површине и прилазне 
саобраћајнице до паркинг места) обезбеђују прилаз свим садржајима и објектима (стадион, базен, 
парк), као и стационирање возила корисника. Димензије и начин њихове реализације зависи од 
услова приступачности самом садржају и/или објекту.

2.6. БИЛАНС ПОВРШИНА

НАМЕНА ПОВРШИНА Површина %ћа а т 2
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 02 79 57 22,54
- Фудбалски стадион 02 26 95 18,30
- Базен 00 52 62 4,24
ПАРК 05 51 52 44,48
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 00 04 68 0,38
СТАНОВАЊЕ 00 49 08 3,96
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ВОДНИ ОБЈЕКТИ 00 51 36 4,14
- Бунар 00 02 85 0,23
- Део тока реке Криваје 00 48 51 3,91
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 03 03 79 24,50
- Део државног пута 00 75 88 6,12
- Приступне саобраћајнице 00 98 70 7,96
- Интерне саобраћајнице 00 43 16 3,48
- Јавне паркинг површине 00 86 05 6,94
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 12 40 00 100

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

Парцеле површина јавне намене се образују од следећих парцела:

Намена Парцеле
целе делови

Државни путеви / 
Г лавна насељска 
саобраћајница 
(постојеће)

7308,7315

Приступне
насељске
саобраћајнице

7447,7451 7446,5315,5316,5317/7,5317/3,5317/6,5319/1,
5318/2,5318/1,5317/4

Јавне паркинг 
површине

5307,5308,5326,5319/2,
5320,5321/1,5321/2

5318/1,5318/2,5319/1,5317/6,5322

Пешачки прилаз 5322
Река Криваја 7300
Парк 5317/5,5323,5327,5310
Заштитно
зеленило

5309

Бунар 5317/6
ТС 5317/3
Базен 5317/3

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. 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 У X Број тачке У X
1 7393629.64 5075569.63 16 7393828.30 5075491.23
2 7393651.19 5075568.70 17 7393836.66 5075492.93
3 7393684.91 5075569.41 18 7393844.62 5075493.62
4 7393693.73 5075568.99 19 7393845.23 5075486.65
5 7393730.86 5075569.24 20 7393837.26 5075485.96
6 7393746.48 5075570.45 21 7393846.96 5075485.79
7 7393783.26 5075573.93 22 7393891.41 5075493.03
8 7393788.84 5075574.65 23 7393834.86 5075416.28
9 7393806.29 5075580.57 24 7393840.28 5075411.74
10 7393818.10 5075581.58 25 7393857.03 5075413.22
11 7393811.69 5075566.58 26 7393913.82 5075427.43
12 7393818.83 5075569.31 27 7393825.12 5075413.16
13 7393822.18 5075561.19 28 7393764.77 5075407.88
14 7393826.76 5075508.80 29 7393766.34 5075389.87
15 7393844.22 5075510.13 30 7393706.73 5075383.07
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4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

За израду нивелационог решења коришћен је катастарско-топографски план у размери 1:1000.

Нивелационим решењем су задржани нивелациони елементи главних и приступних насељских 
саобраћајница, док су за планиране приступне саобраћајнице приказани следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина саобраћајница,
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница,
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,06 -  3,54%).

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.

4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ 
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

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 парцеле површина јавне намене, а то су:
- приступне насељске саобраћајнице,
- јавне паркинг површине,
- пешачки прилаз,
- трафостаница,
- бунар,
- базен,
- парк.

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела препарцелацијом се 
образује нова јединствена парцела површина остале намене, а то је:
- фудбалски стадион.

4.3.3. Исправке граница парцела

У обухвату Плана нема исправки граница парцела.

5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Овим Планом одређене су површине јавне намене за уређење и/или изградњу објеката јавне намене, 
и/или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним 
законом. Површине јавне намене чине: делови реке Криваје, парк, базен, коридори саобраћајница 
(приступне насељске саобраћајнице, делови државног пута 11а реда, пешачки прилаз, јавне паркинг 
површине), трафо станица, бунар и заштитно зеленило.
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Саобраћајну, водопривредну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и 
озелењавање, потребно је изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку појединачну 
област уређују.

Потребно је обезбедити спровођење правила и услова заштите на простору који се налази у зони 
заштите еколошког коридора.

Површине, садржаји и објекти намењени јавном коришћењу морају бити грађени у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, број 22/15).

На графичком приказу „2.6 План површина јавне намене“, дат је приказ површина јавне намене у 
обухвату Плана.

6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА 
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

Простор предвиђен за урбанистичку разраду (дела блока 2) је грађевинско подручје, у западном 
делу насеља Бачка Топола, наслоњено својим:
- источним делом на државни пут 11а реда бр. 100/М-22.1, Хоргош - Суботица - Бачка Топола - 

Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова -  Београд -  
улица Маршала Тита, главну насељску саобраћајницу (ГНС),

- јужним делом на државни пут 11а реда бр. 105/Р-108/119, државна граница са Мађарском 
(гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са 
Румунијом (гранични прелаз Врбица) -  улица Петефи бригаде, главну насељску саобраћајницу 
(ГНС),

- западним делом оивичен са приступном насељском саобраћајницом (ПНС) у улици Светозара 
Марковића,

- северним делом оивичен са приступном насељском саобраћајницом (ПНС) у улици Нушићевој.

Положај у оквиру насељске саобраћајне мреже, положај у оквиру грађевинског подручја у насељу 
Бачка Топола, положај траса државних путева 11а реда бр. 100 и 105/(М-22.1 и Р-108/119)2, као и
диспозиционирани (планирани) објекти централних садржаја елементи су који овом простору дају 
повољне просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој.

Саобраћајно решење у оквиру обухвата Плана подразумева задржавање постојећих траса државних 
путева, реконструкцију постојећих укрштаја -  блоковских прикључака и њихово 
прилагођавање планираним садржајима.

Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на 
насељску саобраћајну мрежу преко одговарајућих саобраћајних прикључака, са одговарајућим 
ритмом (бројем) прикључења на категорисану путну мрежу - трасу ДП-а.

2 Донета је Уредба о категоризацији државних путева, па је некадашњи М-22.1 сада ДП 11а реда бр.100, а Р-108/119 сада 
ДП 11а реда бр.105
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Операционализација самог решења у оквиру обухвата Плана, подразумева задржавање постојећих 
траса државних путева у улицама Маршала Тита (ДП бр. 100) и Петефи бригаде (ДП бр. 105) кроз 
насеље Бачку Тополу, редефинисање постојећих саобраћајних прикључака на главну насељску 
саобраћајницу - трасу државног пута 11а реда бр.100. Планским решењем се задржавају сви 
прикључци на дефинисаним микролокацијама уз прилагођавање новим садржајима и очекиваним 
саобраћајним манифестацијама (саобраћајно оптерећење, меродавна возила и у складу са тим 
полупречници кривина) као и површинске раскрснице са пресецањем саобраћајних струја у 
обухвату Плана (улице Нушићева и Маршала Тита, улице Петефи бригаде и Маршала Тита).

Саобраћајни токови комплекса (ДП 11а реда бр.100) ће бити усмерени на постојећи прикључак 
(кт 62+121 - десно) и то на следећи начин:
- преко приступне саобраћајнице (ПС), која ће првенствено опслуживати стадион и рекреативне 

површине (базен), а исто тако омогућити сервисни, економски и ургентни прилаз (ПП и остале 
службе),

- обзиром на то да се прикључак односи искључиво на комплекс стадиона, са периодичним 
коришћењем (једном/два пута недељно) број возила који се очекује не захтева резервацију 
посебних трака за лева и десна скретања.

Остали саобраћајни прикључци/чворови на ДП 11а реда бр.100 су:
- раскрсница ДП 11а реда бр.100 (улица Маршала Тита) и насељске саобраћајнице (улице 

Нушићеве) -- (к т 61+951),
- прикључак -  колски прилаз градског Музеја -- (кт 62+140, лево),
- раскрсница ДП 11а реда бр.100 (улица Маршала Тита) и ДП 11а реда бр.105 (улица Петефи 

Бригаде) -- (кт 62+364 -  чвор 10005, РЕФ. СИС. ПМ РС),
- прикључак улице Јадранске -- (к т 61+978, лево),
- прикључак унутарблоковске паркинг површине -- (кт 62+298 - десно)3.

На државни пут 11а реда бр.105 нема прикључака комплекса, нити коплементарних садржаја. У 
обухвату се налази улица Светозара Марковића која оивичује комплекс са раскрсницом на ДП 11а 
реда бр.100 ((кт 35+804).

Стационаже укрштаја државних путева са границом обухвата Плана су следеће:

ДП 11а реда бр.100 (М-22.1),

Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - 
Инђија - Стара Пазова -  Београд,

деоница 10007, Стари Жедник -  Бачка Топола (Бачки Соколац)

к т  61+942 граница обухвата Плана север ка Суботици
к т  62+167 граница обухвата Плана југ ка Малом Иђошу

ДП 11а реда бр.105 (Р-108/Р-119),

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - 
Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица),

деоница 10504, Бачка Топола (Кула) - Бачка Топола (Бачки Соколац)

к т  35+521 граница обухвата Плана запад ка Старој Моравици
к т  35+531 постојећа раскрсница - прикључак улице С.Марковића
к т  35+563 граница обухвата Плана исток ка Новом Орахову

3 Саобраћајни прикључак -  постојећи колски прилаз објектима становања и паркинг површини -- 
(кт 62+298, десно) налази се ван обухвата плана, и нема значајног утицаја на ритам прикључака у оквиру ове зоне.
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У оквиру површина за јавне намене коридора главне насељске саобраћајнице (трасе државних 
путева) и приступних саобраћајница, изградиће/реконструисаће се сви садржаји у оквиру профила, 
са елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 
средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина.

Геометрија саобраћајних прикључака (к т  61+951 и к т  62+121), као и сви остали елементи у зони 
прикључења (полупречници кривина, потреба за траком за лева скретања, њена дужина, као и 
хоризонтална и вертикална сигнализација), сагледаће се након саобраћајне анализе предметног 
укрштаја и прецизније дефинисати приликом издавања услова за пројектовање и прикључење, у 
складу са важећом законском регулативом.

Унутар обухвата Плана саобраћајним решењем, с обзиром на очекивани обим пешачких и 
бициклистичких кретања (централна зона насеља), омогућено је одвијање немоторног (пешачког и 
бициклистичког) саобраћаја кроз главну насељску саобраћајницу (сегрегација са издвојеним 
пешачким и бициклистичким стазама) и мрежу приступних насељских саобраћајница (интеграција 
бициклистичког са моторним саобраћајем), а тиме неометано и безбедно кретање ових учесника у 
саобраћају с обзиром на традицију немоторних кретања, њихову бројност и садржаје који се 
предвиђају.

Систем приступних саобраћајница ће, осим доступности свим садржајима и парцелама, омогућити и 
смештај свих саобраћајних капацитета у оквиру јавне површине уличних коридора предметног 
комплекса.

Приступне саобраћајнице (ПС), као интерни делови мреже, омогућиће сабирање и разливање токова на 
делу обухваћене мреже, доступност до свих садржаја и објеката, уз примену одговарајућих режимско- 
експлоатационих захвата, где се за то укаже потреба.

Предложеним саобраћајним решењем, (изграђене) површине за немоторна кретања (бициклистичка 
и пешачка стаза) у обухвату Плана, задржавају се у регулационим ширинама главне насељске 
саобраћајнице, док се у овкиру приступних саобраћајница бициклистички саобраћај води по 
коловозним површинама за моторни саобраћај.

Највећи део потреба за стационирањем возила посетилаца стадиона (навијачи) и комплекса базена 
(корисници рекреативних садржаја), биће реализован преко паркинг површине у северном делу 
обухвата Плана са приступом паркингу из улице Нушићеве. Остале површине су дефинисане у 
оквиру блоковских паркинг скупина (јужни и југозападни део обухвата Плана), са резервисаним 
површинама, првенствено намењеним за вршна оптерећења.

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине коридора саобраћајница са 
постојећим капацитетима (улице Маршала Тите и Петефи Бригаде) се задржавају и нису примарно 
у функцији спортско-рекреативних садржаја, док се паркинг површине, које су предвиђене у зони 
стадиона (приступна и интерна саобраћајница), односе на садржаје који се налазе у оквиру стадиона 
и искључиво су у функцији спортских манифестација и догађаја.

За простор у обухвату Плана дела блока 2 важе следећи параметри:

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза
главна насељска саобраћајница 
(државни пут 11а реда бр .100/бр .105)

мин 20 т 7,0 т  (мин 6,5 т )

приступна насељска саобраћајница мин 10 т мин 5,5 т  (♦♦), 3,0 (У)
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6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за грађевинску 
дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 

32/13-УС, 96/15, 24/18 и 41/18);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и 

експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- бКРб-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Државни пут II реда

Заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине 

од 10 т  (са обе стране, рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну),
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на 

којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (10 т ) 
и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.

Услови озелењавања, паралелног вођења и укрштања инсталација са државним путем

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева се подижу тако да не ометају прегледност јавних 
путева и не угрожавају безбедност саобраћаја (чл. 31. Закона о јавним путевима).

Инсталације планирати на удаљености минимално 3,00 т  од крајње тачке попречног профила -  
ножице насипа трупа пута, или спољне ивице канала за одводњавање. Изузети могућност 
постављања инсталација у коридору државног пута.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 

јаркове и кроз локације које могу иницирати отварање клизишта,
- обавезно резервисати земљиште за проширење државног пута у складу са важећом законском и 

подзаконском регулативом,
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора бити пројектована и 

изведена адекватна заштита трупа предметног пута.

Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
- да се укрштање са путем предвиди 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 3,00 т  са сваке стране,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза 

до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 т ,
- минилна дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 

(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35 т ,
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00 т .

Државни пут 11а реда бр.100/(М-22.1) и бр.105/(Р-108/119) са следећим програмско-пројектним
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елементима:
- коридор ширине 30 т  ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора,
- рачунска брзина Угае = 80 кт/ћ, у насељу 60 кт/ћ,
- коловоз ширине: 7,2 т  тј. (2 х 3,25 т  саобр.траке + 2 х 0,35 т )  са ивичним тракама / 6,5 т  са 

ивичњацима,
- банкина ширине 1,0 т ,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 кК по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице,
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.

Главна насељска саобраћајница (део траса државних путева)

У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију државних 
путева4 и саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице,
- коловоз има ширину 7,0 т  тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 т  и ивичним 

тракама (ивичњацима) од 0,25 т ,
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 115 кК по 

осовини),
- нагиб коловоза је једностран,
- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или сепарисано,
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног, транзитног и јавног 

саобраћаја,
- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког другог 

материјала) са ширином од 2,5 т  (мин. 2,1 т )  као двосмерне или 1, 5 т  (мин. 1,3 т )  као 
једносмерне,

- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити преко изграђених 
пешачких стаза, ширине мин. 1,5 т ,  обострано уз регулациону линију.

Приступне насељске саобраћајнице

- приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у зависности од 
мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи нова регулација 
минимална ширина уличног коридора је 8,0 т ,

- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 (мин.2х2,5) т  или за 
једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 т  (мин. 3,0 т )  са мимоилазницама (ако се за њима укаже 
потреба),

- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 кК по 
осовини),

- паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено,
- нагиб коловоза је једностран,
- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и 

безбедност,
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,2 т .

Колски прилази парцелама

У обухвату Плана планирани су, осим приступних саобраћајница (делимично изграђених) и колски 
пролази, чија је функција везана за обезбеђење приступа грађевинским парцелама. Ширине 
коловоза, као и диспозиција, су утврђени на основу локалних услова. При пројектовању и 
реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно-пројектне основе:

4 У  пр етхо д н о м  п е р и о д у о б а в љ е н а  је  р е ко н стр ук ц и ја  Д П  11а реда б р .1 0 0  и б р105  ун ута р  гр а ђ е в и н ско г по д р уч ја  Б ачке  
То п о л е  - д е л а  блока 2 (траса Д П  11а реда б р .1 0 0  и б р .1 0 5 /ГН С ), па се е л е м е н ти  р е ко н стр ук ц и је  о д н о се  сам о  на 
сао б р а ћ а јн е  п р и к љ уч ке .
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- задржавање постојећих регулационих линија, уз минималне корекције, у случајевима где је то 
неопходно (обезбеђење проходности),

- колске пролазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама,
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колског пролаза је 3,5 т ,
- примена свих осталих услова изградње, као и за све остале саобраћајнице у оквиру обухвата 

Плана (коловозне конструкција, услови одводњавања),
- немоторни (пешачко - бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим површинама.

Стационарни саобраћај

Стационарни саобраћај у оквиру обухвата Плана је посматран као јединствен проблем, који се 
интегрално решава за све посматране јавне и остале садржаје у оквиру централне зоне дела блока 2. 
Основни улазни подаци (степен моторизације, локални услови) су дефинисани на основу смерница 
из ГП-а Бачке Тополе, док је прорачун број паркинг површина - места (комбинована метода) узео у 
обзир више релевантних параметара значајних за овакав начин утврђивања потреба за паркирањем 
(очекивани број и типови меродавних возила, врста садржаја, укупна бруто површина садржаја и 
друго). Прорачун на основу улазних параметара и норматива свих садржаја даје приближан број од 
220 ПМ за путничка возила (ПА) и ~ 10 ПМ за аутобусе (БУС).

Предложеним решењем укупан број паркинг места (ПМ) диспонираних на три микролокације је ~ 
255 ПМ за путничка возила (ПА) и ~ 10 (5+55) ПМ за аутобусе (БУС).

Предложена шема површина за паркирање је утврђена на начин максималног искоришћења 
расположивог простора, са управним паркирањем као доминантним системом и унутрашњим 
саобраћајницама одговарајућих димензија (мин. 5,0 т ), које омогућују двосмерно кретање и 
кретање без додатних маневара.

Приликом прорачуна броја паркинг места нису узете у обзир постојеће уређене и обележене 
површине у оквиру уличних коридора (улица Маршала Тита -  ДП 11а реда бр.100 и делом у улици 
Петефи Бригаде -  ДП 11а реда бр.105). У екстремним случајевима вршних оптерећења (спортске 
манифестације међународног ранга) ове површине могу имати значајну улогу у решавању 
проблематике стационирања возила.

Паркинг површине приликом пројектовања, у оквиру посебно сепарисаних површина или у 
регулационом профилу приступне насељске саобраћајнице као ивичне, потребно је димензионисати 
са паркинг модулима за путничка возила 5,0 (4,8) т  х 2,5 (2,3) т .  Паркинг модул за аутобусе је 
димензија 14,0 т  х 4,0 т .

При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће просторно- 
пројектне основе:
- површина за стационирање возила је намењена искључиво за путничка возила и аутобусе 

(ПА+БУС),
- саобраћајне прикључке извести са одговарајућим полупречницима кривина, према меродавном 

возилу, уз обезбеђења одговарајуће прегледности,
- коловозну конструкцију саобраћајних површина паркинга, димензионисати према захтеваном 

саобраћајном оптерећењу, уз обезебеђење квалитетног одводњавања.

Традиција немоторних кретања (пешке и бициклом) и бројност бициклиста у општини и самом 
насељу, иницирали су и потребу за резервисањем посебног простора за оставку бицикала. Паркинг 
површина за бицикле је суплемент великој површини за стационирање моторних возила и утврђена 
је на локацијски најповољнијем месту, узимајући у обзир близину рекреативних садржаја и 
постојеће површине за кретање бицикала. Прорачун на основу улазних параметара (површина и 
садржаји) и норматива даје приближан број од ~ 200 ПМ за бицикле. У

У  н е п о ср е д н о ј б л и зи н и  - и зл аз на Д П  б р.105  - у л и ц а  П етеф и  Б р и гад е  - н а л ази  се сао б р а ћ а јн и  те р м и н а л  - А С  Б ачка То п о л а 
у о к ви р у  ко јег је  м о гућ е  с та ц и о н и р а њ е  а у то б у са  у вр ш н и м  о п те р е ћ ењ и м а
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Пешачке и бициклистичке стазе

Пешачке стазе пројектовати са минималном ширином од 1,2 т  или већом, у зависности од положаја 
у оквиру хијерархије мреже, обима кретања и просторних могућности, од асфалта, бетона или 
префабрикованих елемената. Пешачке стазе ће бити изграђене у оквиру насељских саобраћајница, а 
према ситуацији на графичком приказу „2.3. „Регулационо - нивелациони план са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање и грађевинске линије“.

Планирани пешачки прилаз је посебно дефинисан, у зони са најатрактивнијим садржајима, чиме се 
обезбеђују неопходни услови за брз, квалитетан, капацитиван и безбедан пешачки приступ. 
Постојеће пешачке и бициклистичке стазе у оквиру регулационих ширина главне насељске 
саобраћајнице, реконструктивним и мерама одржавања, неопходно је задржати на достигнутом 
нивоу.

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, 
минималне ширине 3,5 т ,  пешачки прилаз минималне ширине 1,5 т ,  уз сагласност управљача - 
јавног комуналног предузећа (траса ДП -  ЈП „Путеви Србије“), које је задужено за саобраћајнице у 
оквиру грађевинског подручја.

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Плана обухватају:
-  водоводну мрежу,
-  канализацију отпадних вода,
-  канализацију атмосферских вода.

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и за 
потребе заштите од пожара. Као што је већ напоменуто, постојећи вод градске водоводне мреже 
0200 т т ,  положен је у појасу између тротоара и бициклистичке стазе у улици Маршала Тита, а у 
улици Фрушкогорској положена је водоводна мрежа 0110 т т  која се налази на око 70 т  од границе 
обухвата плана, са западне стране. На простору се налази и постојећи водомерни шахт бившег 
рекреационог центра, у којем се налази прикључна цев 0 150 т т ,  а преко којег ће се прикључити 
новопланирани објекат.

У циљу добијања довољних количина воде планирана је и изградња једног бунара за добијање 
хладне пијаће воде, која би се користила уместо воде из градског водовода, чиме би се постигле 
значајне уштеде. За потребе хладне пијаће воде пројектован је бунар дубине 125 т . Очекује се 
капацитет бунара 10 - 15 1/б. Око бунара успоставиће се зоне санитарне заштите у складу са 
Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 92/08).

Канализационим системом треба омогућити одвођење санитарних отпадних вода из насеља до 
постројења за пречишћавање отпадних вода. Мрежа је планирана до свих објеката и корисника 
простора на посматраном подручју, а траса канализационих водова се планира дуж постојећих и 
новопланираних саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена. Техничко
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решење канализационог система засниваће се на гравитационом прикупљању отпадних вода, које 
ће се потом усмерити ка планираном постројењу за пречишћавање.

Минимални пречници уличних канализационих цеви не могу бити мањи од ф 200 т т .

Одвођење атмосферске воде врши се отвореним и делимично затвореним каналима. С обзиром на 
ширину улица и процентуалну изграђеност насеља, овакав начин одвођења може се оценити 
задовољавајућим, уз услов одржавања пропуста испод колских улаза и путева, у проходном стању. 
Пријемник сувишних површинских вода из насеља је Криваја.

Место могућег упуштања пречишћених отпадних вода из базена, спортско-рекреативног комплекса 
и стадиона је на стационажи водотока к т  70+650.

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре

Снабдевање водом
- изградњу бунара извести у складу са Законом о водама и Законом о рударству. За издавање 

водне дозволе за ове објекте, неопходно је прибавити Решење секретаријата надлежног за 
послове геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода,

- водоводну мрежу полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у 
зеленом појасу, са једне стране улице или обострано, зависно од ширине уличног фронта,

- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити 
челичном заштитном цеви,

- дубина укопавања је минимално 1,0-1,2 т  од нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења,

- сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са 
законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа.

Одвођење отпадних вода
- канализацију радити по сепаратном систему,
- системом фекалне канализације покрити цело насеље и обезбедити прикључке за сва 

домаћинства,
- трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила тј. Саобраћајнице,
- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од 0200 т т ,
- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим 

прописима и стандардима,
- дубина каналске мреже на најузводнијем крају мора омогућити прикључење потрошача са мин. 

нагибом прикључка у теме цеви преко два лука од 45° и мин. каскадом у ревизионом шахту. 
Мин. дубина укопавања цеви је 1,0 т  од нивелете,

- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој површини са 
прилазом за сервисно возило,

- прикупљене отпадне воде, црпном станицом усмерити ка постројењу за пречишћавање отпадних 
вода (ППОВ) и пречистити до степена који пропише надлежно водопривредно предузеће,

- у отворене канале и друге водотоке забрањено је испуштање било каквих вода, осим условно 
чистих атмосферских и пречишћених вода, које по Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, број 50/12) омогућују одржавање минимално доброг 
еколошког статуса (II класе вода) и које по Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 67/12, 
48/12 и 1/16), задовољавају прописане вредности,

- извршити предтретман отпадне воде до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке 
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у насељску канализациону 
мрежу,

- сви радови на пројектовању и изградњи канализационог система морају се извести у складу са
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законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа.

Одвођење атмосферских вода
- у зони централних садржаја изградити атмосферску канализациону мрежу са уличним 

сливницим и системом ригола и каналета,
- трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или 

испод коловоза по осовини коловозне траке,
- реципијент је река Криваја,
- у улицама по ободу насеља реконструисати отворене канале дуж саобраћајница и вршити 

њихово редовно чишћење и одржавање,
- не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести до њиховог 

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

прописима и стандардима,
- улив атмосферских вода у Кривају извести путем уређених испуста, који су осигурани од ерозије 

и који не залазе у протицајни профил канала,
- у отворене канале и друге водотоке забрањено је испуштање било каквих вода осим условно 

чистих атмосферских и пречишћених вода, које по Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, број 50/12) и које по Уредби о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16) задовољавају прописане вредности.

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру

- прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта 
смештеног на парцели корисника, на мин. 1,0 т  иза регулационе линије. Потребно предвидети 
изградњу противпожарне хидрантске мреже,

- прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима надлежног 
комуналног предузећа,

- условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања упустити у 
отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне воде настале као 
резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони систем обавезно 
пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све зауљене воде пре 
упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса.

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је изградити нову 
дистрибутивну трансформаторску станицу, 20/0,4 кУ напонског преноса, снаге 630 кУА, 2х630 кУА 
или 1000 кУА за напајање јавне расвете и планираних корисника. Постојећа трафостаница у 
обухвату Плна ће бити уклоњена. У

У случају нестанка мрежног напона напајање електричном енергијом ће се обезбедити из агрегата 
смештеног у објекту, непосредно поред трафостанице.
Од трансформаторске станице вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних 
потрошача.
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Да би се простор у обухвату Плана привео планираној намени и да би се стекли технички услови за 
прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је 
изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система (средњенапонска 
мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна трансформаторска станица, прикључак).

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских водова, 
који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим 
дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити 
грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска постоља на 
јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове 
спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца.

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове.

За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја и мерама 
енергетске ефикасности, а у зони утицаја (појас од 50 т )  на Кривају и градски парк јавно 
осветљење изградити у складу са посебним мерама заштите природе, наведеним под тачком 4. у 
поглављу 7.1. Заштита природних добара.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

Део електричне енергије може се обезбедити из обновљивих извора енергије (топлотне пумпе које 
користе геотермалну енергију и фотопанели који користе сунчеву енергију).

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже

- електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно,
- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 

т ,
при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кУ и електронских комуникационих каблова, 
најмање растојање мора бити 0,5 т ,  односно 1,0 т  за каблове напона преко 10 кУ,

- 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 т ,

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 т ,

- 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 т , а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 т .

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 кУ

- трансформаторску станицу за 20/0,4 кУ напонски пренос градити као монтажно-бетонску, 
компактно-бетонску, зидану или узидану у складу са важећим законским прописима и 
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије,

- минимална удаљеност трансформаторске станице, као засебног слободностојећег објекта од осталих 
објеката треба да буде 3,0 т ,
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- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, а 
могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 кУА и 
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 кУА,

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан 
простор макс. димензија 5,8 т  х 6,3 т  за изградњу једноструке, односно 7,1 т  х 6,3 т  за 
изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице.

Услови за изградњу јавног осветљења

- светиљке за јавно осветљење у централним зонама поставити на стубове поред саобраћајница и 
пешачких стаза или на објекте,

- стубове поставити на мин. растојању 0,5 т  од коловоза и ван колских прилаза објектима,
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја, уважавајући принципе 

енергетске ефикасности и услове надлежног завода за заштиту природе;
- у зони утицаја (појас од 50 т )  на Кривају и градски парк јавно осветљење изградити у складу са 

посебним мерама заштите природе, наведеним под тачком 4. у поглављу 7.1. Заштита природних 
добара.

Производни енергетски објекти

- соларни панели се могу постављати на објекте преко носача.

Зона заштите електроенергетских водова и објеката

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано-бетонског канала, са обе стране
вода дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) и износи:

1) за напонски ниво од 1 кУ до 35 кУ, укључујући и 35 кУ, 1,0 т .

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

- за прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити 
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 к ^  прикључење ће се 
вршити нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице,

- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 к ^  прикључење ће се вршити 
из трансформаторске станице 20/0,4 кУ планиране у оквиру парцеле,

- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 к ^ , за више локацијски блиских
или суседних објеката, прикључење таквих купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом 
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној површини. Потребан број
трансформаторских станица ће зависити од броја купаца и захтеване максималне једновремене 
снаге.

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре

Као енергент за производњу топлотне енергије за потребе корисника дела блока број 2, могу се 
користити чврста горива, лако лож уље, ТНГ, природни гас и електична енергија.

На простору обухвата Плана постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа радног притиска од 
1-4 ђаг, која својим положајем и капацитетом пружа могућност проширења и прикључена нових 
корисника природног гаса на предметном простору. Постојећи гасоводни прикључци и дистрибитивна 
гасоводна мрежа се задржава, нови потрошачи природног гаса прикључиће се на постојећу 
дистрибутивну гасоводну мрежу проширењем дистрибутивне гасоводне мреже и изградњом гасних 
прикључака на исту.

Унутар блока планира се измештање или укидање дела дистрибутивне гасоводне мреже и прикључка, 
на површинама предвиђеним за изградњу паркинга за потребе спортско рекреативног центра, као и 
постојећег прикључка за фудбалски стадион. Прикључење планираних сљадржаја на постојећу 
дистрибутивну гасоводну мрежу у насељу, извеће се у складу са условима и сагласности од надлежног 
дистрибутера за гас, на основу пројектованих потребних количина природног гаса и позиције објеката 
који су предмет прикључења.

На предметној локацији, планирају се две бушотине (једна за експлоатацију геотермалних вода, а 
друга за експлоатацију подземних пијаћих вода).

Планирана термална бушотина се може искористити за догревање ОШ „Никола Тесла“ и објекта 
стадиона. Прикључење ОШ „Никола Тесла“ на термалну бушотину је изводљиво, и у комбинацији 
са грејањем на пелет, може значајно да утиче на смањење трошкова грејања и емисије угљен- 
диоксида. Иако ОШ „Никола Тесла“ није у обухвату и предмет овог Плана, у Плану је предвиђена 
топловодна веза са школом, која је у непосредној близини. За грејање објекта стадиона такође се 
планира топловодни прикључак, али само прикључење објекта стадиона на бушотину топле воде 
зависи од начина грејања за који се корисник стадиона одлучио, односно потребом да се овај 
објекат прикључи топловодном везом са термалном бушотином, као и договором између два правна 
субјекта.

Приликом одржавања, заштите, уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре потребно је 
придржавати се правила и услова за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре који су дати 
Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 
до 16 ћаг („Службени гласник РС“, број 86/15), као и техничким условима добијеним од надлежних 
институција, органа, организација, јавних и енергетских система и привредних субјеката са чијим 
инфраструктурним објектима се гасовод укршта, паралелно води или пролази у близини, Правилником 
о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 20/71 и 23/71). При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати 
се Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре

Правилауређења и грађењаза гасоводепритиска до 16 бара

Приликом пројектовања, изградње, експлоатације одржавања и заштите дистрибутивне гасоводне 
мреже испоштовати услове који су дати Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 ћаг („Службени гласник РС“, број 86/15).

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у 
инфраструктурним коридорима.

Табела 1. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених
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објеката, објеката у  којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта)

МОР < 4 ђаг
(т)

Г асовод од полиетиленских цеви 1
Г асовод од челичних цеви 1

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 т ,  уз примену додатних мера 
заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката.

Табела 2. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР 
< 4 ћаг са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима

Минимално 
дозвољено растојање
(т)

Укрштање Паралелно
вођење

Г асоводи међусобно 0,20 0,40
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова

5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 т 3 3,00

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30
Од гасовода до високог зеленила - 1,50
* растојање се мери до габарита резервоара

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2,0 т ,  
уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 т  при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до 
постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Табела 3. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и 
стубова далековода

Минимално растојање
Називни напон при укрштању (т) при паралелном вођењу (т)
1 кУ > И 1 1
1 кУ < И < 20 кУ 2 2
20 кУ < И < 35 кУ 5 10
35 кУ < И 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
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Табела 4. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката 
и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи

МОР на улазу
Капацитет ш3/ћ МОР < 4 ћаг

до 160 уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона 
опасности)

од 161 до 1500 3,0 т  или уз објекат
(на зид или према зиду без отвора)

Табела 5. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката

МОР на улазу
Објекат МОР < 4 ћаг
Коловоз градских саобраћајница 3 т
Локални пут 3 т
Државни пут 8 т
Интерне саобраћајнице 3 т
Јавна шеталишта 3 т

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 10 т

Извор опасности станице за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају 10 т

Трансформаторска станица 10 т

Надземни електроводови

0 ћаг < МОР < 16 ћаг:
1 кУ > И Висина стуба + 3 т*
1 кУ < И < 110 
кУ Висина стуба + 3 т**

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

механички и електрично појачана

При укрштању гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима називног напона 
преко 35 кУ, 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.

Минимално растојање гасовода од темеља објекта мора бити 1 т .

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 с т  мерено од горње ивице гасовода.

Табела 6. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода, мерена од горње 
ивице цеви, код укрштања са другим објектима

Објекат Минимална дубина укопавања 
(ст)

до дна регулисаних корита водених токова 100
до горње коте коловозне конструкције пута 135
до дна нерегулисаних корита водених токова 150
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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 ст.
Заштитни појас гасовода од ПЕ и челичне гасоводе МОР < 4 ђаг износи 1 т  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 т ,  без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу 
гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 т ,  
односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 т .

Приликом изградње гасовода, укрштање гасовода и јавних путева, врши се у складу са захтевима 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 
до 16 ђаг („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима управљача јавног пута.

6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима 
добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 ђаг („Службени 
гласник РС“, број 86/15).

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

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

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати.

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

6.5.1. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже

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

- ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница.
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 т  код полагања каблова у ров, односно 0,3 

т ,  0,4 т  до 0,8 т  код полагања у миниров и 0,1-0,15 т  у микроров у коловозу, тротоару.
- При паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 кУ најмање растојање мора 

бити 0,5 т ,  а 1,0 т  за каблове напона преко 10 кУ.
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 т ,  а 

угао укрштања око 90°.
- При укрштању ЕК кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално растојање мора бити 

најмање 0,5 т .
- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима 

водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 т ,  односно 0,5 т  при приближавању и 
паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом.



- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити најмање 0,4 т .

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом 
гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 т ,  у зависности од притиска 
гасовода.

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

- У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину 
извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12), унутар 
заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или 
кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да 
угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).

6.5.2. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

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

- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у 
области ЕК, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 
канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар 
парцеле корисника, или до објекта на јавној површини.
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6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

На простору обухвата Плана је потребно реконструисати парковску површину и формирати 
линијско зеленило у оквиру коридора саобраћајница и паркинг простора.

На површинама породичног становања у северозападном делу обухвата Плана, према условима 
надлежне институције за заштиту природе, потребно је формирати појас зеленила према водотоку 
Криваје.

На слободним површинама уз водоток Криваје које припадају катастарској парцели 5309, 
формирати заштитни зелени појас применом садница које су препоручене за Парк, ради заштите 
еколошког коридора.

Градски парк

Реконструкцијом Парка је потребно повећати његову функционалност и атрактивност за 
посетиоце. Реконструкција Парка подразумева партерно уређење, опремање вртно - 
архитектонским елементима и хортикултурно уређење, у вртно-пејсажном или мешовитом стилу. У

У првој фази реконструкције уредити одморишта и трасирати пешачке стазе од природних 
материјала које би омогућиле шетњу и рекреацију, као и повезивање свих делова Парка са 
околним садржајима. Постојећи тениски терени у Парку могу да се задрже. Дозвољава се 
реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката тениских терена у оквиру постојећих 
хоризонталних и вертикалних габарита.

Такође, потребно је поставити вртно-архитектонске елементе (клупе, корпе за отпатке, сеник, 
справе за игру деце и заменити расветне стубове и расветна тела на постојећој расвети), као и 
аутоматски стационарни подземни заливни систем. У северном делу Парка, пуном оградом висине
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од најмање 2 т одвојити Парк од саобраћајнице, према условима за заштиту природе.

Завршна фаза обнове Парка треба да буде обнова цветних и травних партера и дендрофлоре. 
Постојећа вредна стабла је потребно сачувати (Оиегсш гоћиг, Рорипш аЉа, Ггахтии ехсеШог и 
Ртахтих апдиШјОИа ххр. Раииотса) и извршити садњу већег броја лишћарских и четинарских 
врста, форми и варијетета декоративног дрвећа и жбуња. На тај начин би овај простор постао и 
дендролошка збирка и испунио предвиђене естетске, еколошке и едукативне функције.

С обзиром да предметни простор представља бивше плавно подручје водотока Криваје, коју 
карактерише висок ниво подземних вода почетком вегетационог периода, као и прилив воде са виших 
делова лесног платоа, због чега земљиште може бити дуже време засићено водом и током вегетационог 
периода, за обнову дендрофлоре Парка се предлажу у највећој мери аутохтоне дрвенасте врсте 
природних станишта алувијалних подручја:
- доминантне: ^иегсш гоћиг, Ртахтш апдшН/оИа, Ргахтш ехсеШог,
- субдоминантне: Асег сатре${ге, РориГш аЉа Ми1ш хућемпи, Ругш ругамег, Ра4ш аушт, Согш 

запдитеа, Еуопутш еигорпеш, Ргапдта аГпш, Сташедш охуасашћа, УЉитит ориГш, РГдиШит 
уиГдаге.

У случају потребе, појас зеленила може да се формира и садњом врста нижег раста: Штш ттог, 
Штш 1аеуГ5, Ма\ш хућемпи, Ругш ругамег, Сопш иапдитеа, Еуопутш еигораеш, РтапдиГа а1пш, 
Сгашедш охуасашНа, Пдшјгит уиГдаге.

Зеленило уличних коридора и зеленило паркинг простора

Зелене површине у оквиру коридора саобраћајница формирати као линијско зеленило, а на 
проширењима применити и партерно зеленило.

Озелењавање паркинг простора спровести формирањем линијског зеленила од ниских и средњих 
лишћара, које ће пружити заштиту од инсолације, или предвидети могућност садње једног стабла 
после сваког трећег паркинг места. Уз планиране паркинг просторе који се директно граниче са 
Парком на његовој северној страни, треба формирати појас заштитног зеленила од садница живе 
ограде. Између стадиона и Криваје, где се планира паркинг простор, у ширини од 10 метара 
формирати појас заштитног зеленила. Ово заштитно зеленило треба да буде континуирани појас 
травне вегетације, са дрворедом ниских стабала (изузетак чине очувана стара стабла простора) 
и групацијама ниског жбуња.

Линијско зеленило формирати од садница високих и ниских лишћара аутохтоног порекла, које се 
препоручују за Парк.

Правила за озелењавање
- Обавезна је израда урбанистичког пројекта и пројектне документације за обнову и 

реконструкцију Парка, који подразумевају партерно уређење и озелењавање којим ће се 
дефинисати положај стаза и њихово поплочање, вртни мобилијар, избор и количина 
дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите, 
предмер и предрачун.

- Обавезно прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе за израду техничке 
документације и применити мере заштите у складу са њиховим условима.

- Обавезна је израда пројеката озелењавања за линијско зеленило, на основу којих треба 
дефинисати избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику 
садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

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

Водовода
Канализације

Дрвеће
1.5 т
1.5 т

Шибље
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Електрокаблова 
ЕК мреже 
Г асовода

мин 2,5 т
2,0 т  
1,5 т

0,5 т

- Дрвеће садити на удаљености 2 т  од коловоза, а од објекта 4,5 -7 т .
- Избор дендролошког материјала оријентисати на предложене и аутохтоне врсте.
- За озелењавање користити претежно лишћаре, који у  спрату дрвећа треба да чине 

минимално 80%.
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
- Није дозвољена употреба инвазивних врста према Конвенцији о биолошкој разноврсности. На

подручју Панонског региона инвазивне су следеће врсте: јасенолисни јавор (Асег педипЛо), 
кисело дрво (Апашћи д1апЛи1о$а), багремац (Атогрћа ЈгиПсоха), западни копривић (Се1т 
оссШемаШ), пенсилвански длакави јасен (Ргахтш рептуГуатса), трновац (СГеИсШа 
тасћашох), жива ограда (Сусшт ћаНтг/ћит), петолисни бршљан (РапћепосГхтх гтепа), касна 
сремза (Ргипт зегота), јапанска фалопа (Кеупоипа $уп РаГорра јаротса), багрем (КоШта 
рзеићоасасга), сибирски брест (Штии ритпа).

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Мере заштите Споменика вртне архитектуре су:

1. Уређењем простора и применом одговарајућих техничко-технолошких решења, 
смањити негативне утицаје на еколошко значајна подручја предметног простора:

- Очувати еколошку и друштвену улогу Парка, који је заштићен као споменик вртне 
архитектуре, а истовремено представља значајно станиште еколошког коридора Криваје.

- Очувати функционалност регионалног еколошког коридора водотока Криваје.
- Планирање вршити применом принципа зоналности, распоређујући садржаје у складу са 

потенцијалним негативним утицајима на живи свет. У непосредној близини Парка и еколошког 
коридора лоцирати садржаје који у најмањој мери узрокују буку, не захтевају ноћно осветљење 
и не повећају учесталост кретања људи и возила. По потреби могуће је сместити у овом 
осетљивом појасу и садржаје који само периодично испољавају неповољне утицаје на 
еколошки значајне просторне целине.

- Измене облика северне међне линије Парка (граница између простора Парка и стадиона) која је 
предвиђена и важећим Генералним планом, вршити без смањења површине заштићеног 
подручја.

- Пожељно је да се зелени појас еколошког коридора уз Кривају, између водног земљишта и 
паркинга, издвоји препарцелацијом као катастарски дефинисана просторна целина.

2. Ради очувања еколошког интегритета и друшвених функција Парка:

- Изградња новог стадиона не сме да угрожава специфичне хидролошке услове долине, који су 
предуслов развоја дрвенасте вегетације. Није дозвољено снижавање нивоа подземне воде на 
подручју Парка.

- Применити планска и техничка решења (нпр. избор материјала) којима се смањују неповољни 
утицаји објеката и вештачких површина на екоклиму ове деонице долине Криваје (непожељно 
повећање дневних и ноћних температура, смањење влажности ваздуха и сл.).

- Ради смањења утицаја буке и загађења од стране планиране саобраћајнице уз северну границу
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Парка:
• Простор Парка одвојити од саобраћајнице пуном оградом висине од најмање 2 т .

Почетак ограде лоцирати на удаљености од 30-50 т  од главног пута, а крај на растојању од 
10-15 т  од обале Криваје (еколошки коридор не сме бити прекидан оградом).

• Размотрити коришћење материјала старог стадиона (који оригинално потиче из зидова 
Парка) за подизање ограде у складу са стилом старог Парка.

• Ради безбедног кретања заштићених и строго заштићених врста уз еколошки коридор, 
ограда треба да садржи делове проходне за ситне животиње. Обезбедити вертикалне отворе 
који прекидају континуитет ограде на сваких 10-20 т . Отвори ширине 10-12 с т  треба да се 
пружају од површине тла до висине од 0,4 -0,5 т ,  како би омогућили пролаз ситних сисара 
(нпр. јежева) и других, слабо покретљивих врста (нпр. крастаче).

- Са циљем смањења утицаја саобраћаја, ограничити коришћење паркинг простора јужно од 
стадиона:
• Источни део резервисати за раднике и кориснике стадиона, укључујући и кориснике 

пратећих садржаја објекта.
• Физички одвојени западни део овог паркинг простора може бити приступачан само преко 

рампе, у складу са овим условима.
- Паркинг простори који се директно граниче са Парком треба да садрже појас заштитног 

зеленила (живу ограду) уз међну линију према Парку.

3. Са циљем очувања проходности еколошког коридора водотока Криваје:

- Обезбедити што веће растојање између саобраћајница и поплочаних површина и водотока.
- Са циљем стварања планског основа за унапређење стања еколошког коридора између 

становања и водотока Криваје (северозападни део простора), планирати појас заштитног 
зеленила.

- Растојање планираног стадиона од обале водотока треба да буде најмање 20 т . Мање растојање 
је прихватљиво само на кратким деоницама, уз очување континуитета травне вегетације 
(минимална ширина 4 т )  и дрвореда уз обалу по целој дужини предметног простора. Између 
стадиона и Криваје формирати зелени појас ширине 10 т  који садржи континуирани појас 
травне вегетације, дрворед ниских стабала (изузетак чине очувана стара стабла простора) и 
групације ниског жбуња.

- Кретање возила уз обалу Криваје ограничавати на спортске догађаје и на активности 
одржавања објекта и зелених површина.

- Саобраћај и коришћење паркинг простора у појасу од 50 т  растојања од границе еколошког 
коридора (уз јужну и западну страну стадиона), ограничити само на време спортских догађаја 
односно за боравак гостију који користе западну страну стадиона. Обезбедити рампу која 
спречава коришћење саобраћајнице и паркинга ван ових периода.

- Приликом планирања стадиона имати у виду да је у појасу до 50 т  од водотока:
• потребно спречити масовно кретање људи (нпр. навијача за време утакмица),
• није дозвољено планирање пратећих садржаја који су извори повишеног нивоа буке, ноћног 

осветљења и/или значајно повећавају дневну фреквенцу кретања људи или возила.

4. Планирање расвете треба вршити у складу са потребама заштите ноћних 
животињских врста Парка и регионалног еколошког коридора:

- Није дозвољена примена покретних светлосних извора и светлосних снопова усмерених према 
небу. Није дозвољено украсно осветљење стабала, објеката и травњака у зони утицаја (50 т )  на 
парк или еколошки коридор. Декоративно осветљење стадиона дозвољено је само на источној 
и северној страни уз примену техничких решења која обезбеђују заштиту парка и еколошког 
коридора од утицаја светлости.

- Није дозвољено осветљење унутрашњости зелених површина. Светлосна тела могу бити 
постављена само уз стазе и паркинг површине.

- Осветљење јавних површина планирати у складу са осетљивошћу простора:
• Најмање растојање редовно/трајно осветљених површина од еколошког коридора је на 

отвореном терену 50 т ,  односно 20 т  уз подизање високог зеленила (зеленог застора) или
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затворене ограде према коридору или парку.
• Унутар парка и у појасу од 50 т  од еколошког коридора, светлосна тела лоцирати испод 

нивоа крошње, до 4 т  висине. Омогућити смањење интензитета осветљења (смањењем 
броја и интензитета активираних светлосних тела) ван периода функционисања објеката.

- Обавезно применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу и крошњама 
парковског зеленила, односно према еколошком коридору и стаништима.

- Применити сва приступачна планска и техничка решења за смањење утицаја светлости на живи 
свет Парка и еколошког коридора: оптималну локацију светлосних тела, смањену висину 
светлосних тела ван објеката (светлосна тела треба да буду испод нивоа крошње, осим за 
потребе осветљења фудбалских терена), усмереност светлосних снопова према стазама и 
објектима као и примену посебног светлосног спектра. Предвидети ограничавање трајања 
осветљења појединачних просторних целина у складу са њиховим функцијама.

5. Ради заштите дивљих врста еколошког коридора и Парка, у појасу од 50 т  од 
еколошког коридора:

- Забрањује се примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. 
стакло, метал) усмерене према коридору или парку.

- Стаклене површине на јужној и западној страни стадиона треба да имају одговарајућу заштиту 
која спречава колизију птица.

6. Уређење зеленила треба да буде саставни део пројектне документације планираних објеката, у 
складу са интересима очувања биолошке разноврсности, еко-климе и друштвених функција 
простора:

- План озелењавања треба да садржи графички приказ, списак врста и списак неопходних 
подухвата (санација или сеча болесних стабала, насипање терена, садња итд).

- У појасу од 50 т  од еколошког коридора најмање 50% вештачких површина (поплочане стазе, 
паркинг простори и сл.) мора бити засенчен крошњама високих лишћара. Што већи степен 
засенчености (нарочито са јужне стране) осталих поплочаних или асфалтираних површина, 
обезбедити формирањем дрвореда по рубним деловима.

- За озелењавање користити претежно лишћаре. У спрату дрвећа учешће листопадних врста 
треба да буде минимално 80%. Дати предност аутохтоним врстама прилагођеним хидролошким 
и еколошким условима станишта.

- Забрањено је сађење инвазивних врста. Током уређења терена, одстранити све јединке 
дрвенастих врста које се понашају инвазивно унутар Панонског биогеографског региона.

- Са циљем обезбеђења сигурности имовине и корисника простора, извршити процену 
виталности постојећих стабала и по потреби одстранити или заменити оштећене јединке.

- Због повећања засенчености обале водотока од стране планираног објекта, континуитет 
дрвенасте вегетације на западној страни стадиона обезбедити садњом дрвореда ниских стабала 
и групација ниског жбуња.

7. Планиране објекте прикључити на јавну канализацију, или обезбедити пречишћавање отпадних 
вода у складу са прописима којима се регулише пречишћавање отпадних вода.

8 Са циљем заштите квалитета ваздуха, вода и земљишта:
- На простору блока није дозвољено планирање објеката и активности:

• Који негативно утичу на хидролошки режим подручја (нпр. одводњавање утицаји на 
кретање подземних вода), формирати отворена фреатска окна (вештачке водене површине, 
нпр. украсна језерца треба да буду изолована од подземне воде и од педолошке подлоге 
слојем глине или специјалном фолијом, а њихово снабдевање водом не сме да угрожава 
резерве воде за пиће).

• Који су извори загађења, нпр. одлагање опасних материја и све врсте физичког и хемијског 
загађења (нпр. засипање терена шутом, непрописно одлагање отпада).

- Засипање терена вршити инертним материјалом који не садржи токсичне материје, ни 
хранљиве материје у концентрацијама изнад утврђених вредности за земљишне типове датог 
простора.
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- Водоток Криваја, као еколошки коридор, не сме бити пријемник непречишћених отпадних или 
термички загађених вода. Ообезбедити заштиту водотока од оцедних вода са паркинга.

- Уређењем околине објеката и правилним руковањем отпадом, спречавати појаву глодара и 
других штеточина. Забрањено је одлагање комунапног отпада ван санитарних посуда 
одређених за наведену намену.

9. Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка 
документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави 
Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе.

7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Условима добијеним од Међуопштинског Завода за заштиту споменика културе Суботица (у даљем 
тексту „Завод“) утврђено је да унутар простора обухваћеног Планом нема споменика културе нити 
објеката под претходном заштитом, као ни археолошких локалитета.

Према Условима Завода:
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке предмете, 

извођач радова је дужан одмах да, без одлагања прекине радове и обавести Завод и преузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен (Закон 
о културним добрима, „Службени гласник РС“, број 71/94, члан 109).

- Обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима и Законом о планирању и 
изградњи, пре почетка радова обавести овај Завод, чиме би се обезбедио археолошки надзор.

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих извора енергије и подстицању 
градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим 
објектима, ради смањења текућих трошкова.

У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђивања одрживе градње, 
применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе објеката, 
неопходно је унапредити енергетска својства објеката. Применом одговарајућих система, 
материјала, уређаја, енергената и слично, оствариће се унапређење енергетске ефикасности.
Штедњу и рационално коришћење енергије не треба схватити као ограничавање друштвеног и 
личног стандарда. Коришћење обновљивих извора енергије утиче на раст животног стандарда, 
очување и заштиту животне средине: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија, 
енергија ветра и друго.

Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се:
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се амбијент 

сличан природном),
- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и 

утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова-као компензација окупираном земљишту,
- сопственом производњом енергије и другим факторима,
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора 

енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
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- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 
загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита 
од сунца, природна вентилација и сл,

- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина),
- примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и 

друге мере),
- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена савремених котлова 

и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, примена 
савремених топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, 
делитеља и мерача топлоте и друге мере),

- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише 
или се може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и 
чистоће ваздуха),

- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради 
обезбеђивања потребног квалитета осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у супротности са
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење
објеката.

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

Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора, у обухвату Плана може се вршити под 
условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 
Такође, коришћење планираних садржаја мора се одвијати на такав начин да се максимално умање 
потенцијални негативни утицаји на природне вредности, ваздух, воду и земљиште, на становништво и 
свеукупне услове живота у непосредном окружењу.

Током извођења радова на припреми терена, изградњи и реконструкцији објеката потребно је 
планирати и применити следеће мере заштите:
- 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,

- 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.

Заштиту ваздуха обавезно је обезбедити доследним спровођењем Закона о заштити ваздуха и 
пратећих подзаконских аката, нарочито у погледу мера превенције и санације евентуалних емисија 
загађујућих материја у ваздух и непријатних мириса. По потреби, може се вршити контрола 
прекорачења граничне вредности РМ^0 фракције суспендованих честица у ваздуху, које се 
прекорачују због подизања прашине проузроковане посипањем паркинга и осталих саобраћајних 
површина песком и сољу у зимском периоду.
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Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитета ваздуха, као природног 
ресурса, у насељу Бачка Топола односи се на успостављање мониторинга квалитета ваздуха, у складу са 
законском регулативом од стране надлежне институције, као и евиденцијом потенцијалних загађивача 
са утврђеним програмом праћења њиховог рада.

Услови и мере заштите вода су:
- 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,
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти,
- атмосферске воде пре упуштања у реципијент такође очистити од механичких нечистоћа на 

таложнику, односно сепаратору уља и масти,
- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода. 

Услови и мере 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,
- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се 

отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној 
локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта,

- пре почетка обављања делатности извршити испитивање квалитета земљишта.

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на 
површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања 
квалитета у складу са његовом наменом.

Обавезно је спроводити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних 
материја у земљиште, праћење утицаја на квалитет земљишта, као и спровођење других мера заштите у 
складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Услови и мере заштите од буке 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,

- према потреби надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником 
о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима.

Услови и мере при управљању отпадним материјама су:
- адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који настане на простору у обухвату 

Плана, у складу са Законом о управљању отпадом, локалним и регионалним планом управљања 
отпадом за регион, као и у складу са условима надлежне комуналне службе,

- примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим прописима којима 
се уређују послови санитарног надзора.

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

Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања 
и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог закона односе се, поред осталог и на
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успостављање адекватних одговора на ванредне ситуације које су узроковане елементарним 
непогодама, техничко-технолошким несрећама -  удесима и катастрофама.

10.1. 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 
(атмосферско пражњење и атмосферске падавине: киша, град), ветрова и пожара.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни 
период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен У1-УП степен сеизмичког интензитета према 
Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта, дефинисане су 
класе повредивости, односно очекиване деформације. На основу интензитета и очекиваних 
последица земљотреса, сматра се да ће се за VI степен сеизмичког интензитета манифестовати 
„врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан земљотрес“.

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго 
поштовање и примена важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на 
сеизмичком подручју (за земљотрес јачине У1-У11 степени). Мере заштите од земљотреса 
обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне 
ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се 
обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем громобранске инсталације 
у складу са одговарајућом законском регулативом.

Заштита од атмосферских вода се обезбеђује отвореним и делимично затвореним каналима, а 
реципијент за прихват и одвођење сувишних површинских вода из насеља је водоток Криваја.

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током сезоне 
одбране од града испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна 
зона око лансирних станица, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих 
објеката, као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на 
градоносне облаке. Према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије изградња 
нових објеката на одстојању мањем од 500 т  од лансирне станице Сектора одбране од града, 
могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције. На предметном 
подручју не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.

Најучесталији ветрови на подручју су из северозападног и југоисточног правца (кошава). Основне 
мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих 
ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице.

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, односно подразумевају примену 
техничких прописа и стандарда који регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих 
објеката који су планирани на овом простору.
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10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ
УДЕСИ

У контексту процене појаве акцидената, на основу доступних података, утврђено је да се у обухвату 
предметног Плана, као и на целој територији општине Бачка Топола, не налазе севесо 
постројења/комплекси.6

10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

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

У складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), 
чл. 60. и чл. 62. ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне 
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су 
да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за 
заштиту.

Као други заштитни објекти (код изградње нових објеката) користе се просторије, прилагођене за 
склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима ће боравити 
запослени, препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако 
објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити адаптације или 
реконструкције, које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, нити се 
склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове.

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И 
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина и 
објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно коришћење, 
којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.

Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, грађењу, 
реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без 
обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава 
несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.

Објекти за јавно коришћење у обухвату Плана су: објекти спорта и рекреације (фудбалски стадион 
и базен), колске, пешачке саобраћајнице и објекти преко канала (мостови).

При планирању, пројектовању и грађењу саобраћајних (колских и пешачких) површина, прилаза до 
објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, морају се 
обезбедити обавезни елементи приступачности за све потенцијалне кориснике, у складу са

6 Севесо постројења/комплекси су она у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у 
једнаким или већим количинама од прописаних, регулисана су Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС), односно техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, 
користе, складиште или се њима рукује.
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Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС“, број 22/15).

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

Планом су дефинисани услови за прикључење грађевинске парцеле на насељску комуналну 
инфраструктуру: јавне саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 
мрежу, дистрибутивну гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци 
на јавну комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа, 
надлежног за одређену комуналну инфраструктуру.

Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта подразумева могућност 
колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну, канализациону, електроенергетску, 
гасну и електронску комуникациону мрежу.

За потребе издавања одговарајућих дозвола и аката у складу са Законом, неопходно је обезбедити 
одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити 
прикључке на ону комуналну инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање објеката 
одређене намене.

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање одговарајућих 
дозвола и аката у складу са Законом, дат је по зонама и целинама у обухвату Плана, за које се 
одговарајуће дозволе и акта у складу са Законом издају директном применом овог Плана:

1. Зона спорта и рекреације: саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска и електронска 
комуникациона инфраструктура.

2. Зона становања: саобраћајна, водоводна, канализациона, електроенергетска инфраструктура.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења се доносе за зоне у обухвату Плана, а дефинисана су за појединачне грађевинске
парцеле као основ за издавање локацијских услова.

За потребе реализације планских решења у обухвату Плана дефинисани су урбанистички
критеријуми и услови за градњу планираних садржаја:
- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине У1-УП степени 

сеизмичког интензитета према ЕМС-98 скали,
- спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине,
- обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка 

документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави 
Министарству заштите животне средине као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе,

- у случају да се приликом земљаних ископа и радова на простору обухвата Плана открије до сада 
нерегистровани непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави
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радове и предузме мере заштите према посебним условима које ће издати Међуопштински Завод за 
заштиту споменика културе Суботица и омогући стручној служби да обави археолошка 
истраживања и документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним 
добрима,

- при пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара,
- објекти јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити тако да особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре овог простора имају мере заштите 
Споменика вртне архитектуре и мере заштите еколошког коридора реке Криваје.

Правила за изградњу садржаја спорта и рекреације ће обухватити правила за изградњу која су дата 
овом тачком, као и правила за уређење и изградњу дата у поглављу „2.4 Комуналне површине и 
водни објекти“, „6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина“, и у поглављу „7. Услови 
и мере заштите природних целина и непокретних културних добара“ (тачка „7.1. Заштита 
природних целина“).

На слободним површинама уз водоток Криваје које припадају катастарској парцели 5309, 
формирати заштитни зелени појас применом садница које су препоручене за Парк, ради заштите 
еколошког коридора.

За изградњу објеката у овој зони прописује се обавезна израда Елабората о
геомеханичким/геотехничким условима терена, као и Елабората заштите од пожара.

Врста и намена објеката који се могу градити

У оквиру грађевинске парцеле, уз обезбеђење услова заштите животне средине, дозвољена је 
изградња следећих објеката: 1 2 * * * *

1. Фудбалски стадион
- простор за играче, тренере и службено особље (терен за игру, подручје за загревање, клупе за 

резервне играче, свлачионице, просторије за тренере, делегате и судије, просторије за допинг 
контролу, просторије за прву помоћ и третмане за играче, канцеларије, санитарни чворови),

- простор за 
гледаоце, посетиоце и медије (трибине за гледаоце -  за домаће и гостујуће навијаче, У1Р ложе, 
просторије за прву помоћ за навијаче, санитарни чворови за навијаче и посетиоце, 
конференцијске сале, сале за новинаре, ргебб ложа, просторије за радио и телевизијске 
коментаторе),

- додатни садржаји и техничке просторије (продавнице, изложбени салони, музеји (нпр. музеј 
чоколаде, музеј спорта,... и сл.), спа-центри (сауне, масаже,... и сл.), просторије за рекреативне 
спортове (пилатес, теретана, куглана, сквош терени,...и сл.), угоститељски садржаји (ресторани, 
бифе-барови), смештајни капацитети до 50 лежајева, санитарни чворови, магацини и техничке 
просторије - за машинске и електро-инсталације).

2. Базен
- просторије за посетиоце и додатни садржаји (билетарница, велики базен (25 х 21 т  и дубине до 2

т), мали базен (8 х 12 т  и дубине до 0,9 т ), базен кружног облика са термалном водом (дубине
до 0,9 т), свлачионице са санитарним чворовима и туш кабинама, санитарни блок за посетиоце,
снек-барови, гледалиште, административни део (амбуланта за хитне случајеве и лекарски



преглед, канцеларије и сл.)),
- просторије за особље и техничке просторије (оставе за спремачице, санитарни блок за 

административне раднике, хидромашинска сала, компензациони базени, просторија за израду 
воде и ваздуха, гасна котларница, просторија за пријем термалне воде, клима-коморе, оставе 
средстава за кондиционирање базенске воде, електро-развод, хидроцил, просторија за одлагање 
базенских реквизита и сл.).

1. Г лавни обј екат:
Намена: фудбалски стадион са трибинама и пратећим садржајима и објекат базена.
Врста: главни објекат се гради као слободностојећи.

2. Помоћни објекат:
Намена: портирнице, чуварске кућице, типске трафо-станице, објекти за смештај електронске 
комуникационе опреме, котларнице, бунари, ограде и сл.
Врста: објекат се гради као слободностојећи.

Даје се могућност изградње хоризонталне комуникације између два објекта (између источне стране 
стадиона и западне стране базена) у виду пешачког моста, како би се повезали садржаји стадиона са 
садржајима базена (нпр. хотелски комплекс са ше11пебб блоком и базени).

Услови за формирање грађевинске парцеле

Величине парцела намењених изградњи спортских објеката морају бити довољне да приме све 
набројане садржаје, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и 
индекса заузетости земљишта.

Површине које су предвиђене као грађевинске парцеле за изградњу фудбалског стадиона и за 
изградњу базена и додатне садржаје уз њих дате су на графичким прилозима: „2.2 Планирана 
намена површина и природна добра“ и „2.3 Регулационо-нивелациони план са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање и грађевинске линије“.

Површина грађевинске парцеле за изградњу стадиона износи 22700 т 2.

Површина грађевинске парцеле за изградњу базена износи 5300 т 2.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, највећи 
дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или спратност

Објекат стадиона и базена могуће је градити искључиво унутар простора дефинисаног 
грађевинским линијама.

Диспозиције објеката (фудбалског стадиона и базена), тј. положај грађевинских линија у односу на 
регулационе линије приказане су на графичком прилогу „2.3 Регулационо-нивелациони план са 
аналитичко геодетским елементима за обележавање и грађевинске линије“.

Максималан дозвољен индекс заузетости у зони спорта и рекреације је 63% (без платоа и 
саобраћајно-манипулативних површина).

Зелене површине треба да заузимају најмање 15% од укупне површине зоне за спорт и рекреацију.

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- објекат фудбалског стадиона: максимално П+3 - (приземље+три спрата)7,
- објекат базена: максимално Су+П+2 - (сутерен+приземље+два спрата),
- помоћни објекат: макс. спратности П - (приземље).
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7 Максимална спратност фудбалског стадиона је П+3, уз могућност изградње техничке етаже са јужне стране објекта
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За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, 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.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Под другим објектима на парцели, у овој зони, подразумевају се помоћни објекти. Помоћни објекти 
могу да се граде као слободностојећи и на међусобном размаку од 0 т ,  ако су задовољени 
санитарни, противпожарни и други технички услови, тј. међусобни размак не може бити мањи од
4,0 т ,  односно, не може бити мањи од 3,0 т  када је у питању типска трафо станица.

Висина ограде на јужној страни комплекса (према парку) мора бити минимално ћ=2,0 т  - погледати 
поглавље „7.1 Заштита природних целина“. Ограде на осталим регулационим линијама и ограде на 
углу комплекса морају бити минимално ћ=2,0 т ,  транспарентне, односно комбинација зидане и 
транспарентне ограде.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање дати су у поглављу 
„6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре“.

Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели, 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. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз 
сагласност власника или корисника парцеле.

Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат.

Између објекта стадиона и реке Криваје формирати зелени појас ширине 10 т који садржи 
континуирани појас травне вегетације, дрворед ниских стабала (изузетак чине очувана стара стабла 
простора) и групације ниског жбуња.

Са јужне стране зоне спорта и рекреације (јужно од објекта стадиона и објекта базена) неопходно је 
формирати појас заштитног зеленила уз планиране паркинг површине.

Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији 
штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. 
Зеленилом треба да се обезбеди изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од 
утицаја сунца.

Архитектонско обликовање и материјализација

Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 
традиционалан или савременији начин.

Кровови могу бити: равни, једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни.
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Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у 
складу са нагибом крова.

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене по жељи инвеститора.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле и ширег окружења у блоку.

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели су дати у поглављу „6.6. Услови за 
уређење зелених и слободних површина“ и у поглављу „7.1. Заштита природних целина“.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА

Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре овог простора има еколошки коридор 
реке Криваје, па је неопходно испоштовати његове мере заштите.

Правила за изградњу објеката у зони становања ће обухватити правила за изградњу која су дата 
овом тачком као и правила за уређење и изградњу дата у поглављу „2.4 Комуналне површине и 
водни објекти“, „6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина“, и у поглављу „7. Услови 
и мере заштите природних целина и непокретних културних добара“ (тачка „7.1. Заштита 
природних целина“).

Могуће је парцеле наменити чистом пословању уз обавезну разраду урбанистичким пројектом и уз 
поштовање услова заштите животне средине.

Са циљем очувања проходности еколошког коридора водотока Криваје, обавезна је изградња појаса 
заштитног зеленила, са задње стране сваке појединачне парцеле (источна страна парцеле), према 
реци Криваји.

Врста и намена објеката који се могу градити

1. Главни обј екат:
Намена: породични стамбени објекти, у комбинацијама стамбено-пословни, пословно-стамбени 
објекти и пословни8 објекти.
Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

Стамбено-пословни објекат је објекат у којем део намењен за пословање износи до 50% површине 
објекта.

Пословно-стамбени објекат је објекат у којем део намењен за пословање (који не угрожава 
становање) износи од 50 до 70%. У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног 
процента изграђености парцеле дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, 
односно објеката који су у функцији коришћења главног објекта, а чија намена не угрожава главни 
објекат и суседне парцеле.
2. Други објекат:

Намена: пословни, стамбени. Дозвољене су све врсте комбинација.
Врста: други објекат може да се гради као слободностојећи, као објекат у прекинутом или 
непрекинутом низу.

3. Помоћни објекат:
Намена: гараже, оставе, бунар, ограда, цистерна за воду, трафо станица и сл.

Под пословним објектима подразумевају се и угоститељски објекти



Врста: објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу.

Забрањена је израдња објеката следећих намена: производних, економских, слладишних (изузев 
складишта и остава које су у функцији главних објеката), пратећих објеката уз економске, магацина 
за складиштење сточне хране, објеката за складиштење пољопривредних производа који буком, 
гасовима, отпадом било које врсте, те великим обимом транспорта и сл., могу да угрозе непосредно 
окружење.
У овој зони не предвиђа се могућност држања домаћих животиња, изузев кућних љубимаца.

Услови за формирање грађевинске парцеле

Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 т ,  минимална површина парцеле 

је 300,0 т 2, а максимална 3000,0 т 2,
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 18,0 т  (2х9,0 т ), минимална површина је 450,0 

т 2 (2x225,0 т 2), а максимална 3000,0 т 2 (2x1500,0 т 2),
- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 т ,  минимална величина 

парцеле је 250,0 т 2, а максимална 1500 т 2,
- за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 т ,  минимална величина 

парцеле је 200,0 т 2, а максимална 1200 т 2.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, највећи 
дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или спратност објеката

Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се поклапа са регулационом 
линијом.

Удаљеност слободностојећих објеката од границе парцеле претежно северне оријентације је 
минимум 1,5 т ,  а од границе парцеле претежно јужне оријентације је минимум 3,5 т .

Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је 70% (укључујући платое и саобраћајно- 
манипулативне површине).

Зелене површине треба да заузимају најмање 30% парцеле.

Дозвољена спратност главног објекта: макс. П+1+Пк, а укупна висина објекта не може прећи 12,0 
т .

Дозвољена спратност другог објекта: макс. П+Пк, а укупна висина објекта не може прећи 9,0 т .

Дозвољена спратност помоћог објекта макс. П, а максимална укупна висина објекта не може прећи
6,0 т .

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према коти заштитног тротоара објекта и то:
- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 т  виша од коте заштитног тротоара,
- високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода је макс. 2,2 т  од планиране 

коте уличног тротоара,
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља 

може бити максимално 0,2 т  виша од коте тротоара (денивелација до
1,2 т  савладава се унутар објекта).
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Висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6 т  рачунајући од коте готовог пода поткровне 
етаже до тачке прелома кровне косине.

Међусобна удаљеност планираних стамбених или стамбено-пословних објеката породичног типа је:
- међусобна удаљеност између слободностојећих, двојних објеката и објеката у прекинутом низу 

је минимално 4,0 т ,  односно половина висине вишег објекта,
- удаљеност стамбеног или стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене је 

минимално 4,0 т ,  односно, може се смањити удаљеност на четвртину висине вишег објекта ако 
објекат на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама за становање,

- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 т  при издавању услова за 
реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Удаљеност слободностојећег објекта од других објеката је минимално 4,0 т  (основни габарит са 
испадом).

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог објекта уколико то дозвољава величина 
парцеле (под условом да се могу задовољити урбанистички параметри који су прописани овим 
Планом).

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

Помоћни објекти се граде у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне парцеле).

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова датих овим 
Планом, могућа је изградња помоћног објекта -  гараже, као засебног објекта, на истој удаљености 
од регулационе линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни објекат, уз услов да 
кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око 
хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже, уколико је гаража постављена на регулациону 
линију.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом оградом или 
транспарентном оградом висине у складу са уобичајеним месним приликама (очување 
традиционално урбане матрице), а макс. 2,0 т .

Ограда се поставља према катастарском плану и операту тако да елементи ограде буду на парцели 
која се ограђује.

Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим 
стањем у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, стубови ограде и капије постављају се на 
регулациону линију тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Капије на уличној 
огради се не могу отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да 
висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавни пут -  улицу, по правилу директно, а 
изузетно, ако се то не може остварити - преко приватног пролаза. Уколико се објекат гради целом 
ширином парцеле у склопу непрекинутог низа, мора се обезбедити колско-пешачки пролаз на 
унутрашњи део парцеле. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних 
канала. Обавезно оставити пропуст за атмосферску воду.
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За парцеле се мора обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 4,0 т .

У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 т , а минимална ширина колске 
саобраћајнице је 3,5 т ,  са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 т ,  односно мин. 7,5 т ,  тамо где се 
обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарних услова, односно ширина саобраћајнице 5,5 т  за 
двосмерно кретање возила.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 
паркинг простор за сва возила (за путничко возило минимум 2,5 т  х
5,0 т ,  за теретно возило минимум 3,0 т  х 6,0 т ,  односно у зависности од величине теретног возила
- меродавно возило је лако теретно возило-ЛТВ). Оквирно се рачуна једно паркинг место на 70 т 2 
пословног/производног простора, али се за конкретне локације и радне садржаје 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. Паркинге за бицикле обезбедити по потреби, обезбеђивањем 
засебне површине и то минимум 0,6 т 2 по бициклу.

Уколико се на парцели обавља пословна делатност намењена ширем кругу корисника, са потребом 
обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у потпуности решити на припадајућој 
парцели, може се у уличној регулацији, у ширини парцеле, одобрити изградња паркинг простора, 
уколико се тиме не ремете коришћење јавне површине, функционисање саобраћаја и услови 
окружења.

Заштита суседних објеката

Ако се објекти постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта 
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или 
четвороводни кров са атиком и лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено 
двориште). Одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

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

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи регулациону односно грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- излози локала до 0,3 т  по целој висини, када ширина тротоара износи најмање 3,0 т ,  а испод 

те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу,
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 т  по целој 

ширини објекта с висином изнад 3,0 т ,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 т  од спољне ивице 

тротоара на висину изнад 3,0 т ,
- конзолне рекламе мање од 1,2 т  на висини изнад 3,0 т ,
- један степеник у макс. ширини 0,З т ,  када је ширина тротоара већа од 1,8 т ,
- код традиционалног постављања прозора „кибиц фенстер“ у макс. ширини 0,З т ,  када је ширина 

тротоара већа од 1,8 т .

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 т ,  али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (ако је растојање објекта 

до међе најмање 1,5 т )  до 0,6 т ,  али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља,
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- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (ако је растојање објекта 
до међе најмање 3,0 т )  до 0,9 т ,  али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 
30% бочне фасаде изнад приземља,

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

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију, односно могу се постављати 
на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 т  и 
ако те степенице савлађују висину од 0,9 т .  Степенице које савлађују висини вишу од 0,9 т  улазе у 
основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 т  не сме се ометати пролаз и друге 
функције дворишта.

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

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, 
изузев отвора на просторијама нестамбене намене који су искључиво у функцији вентилационог 
отвора или осветљења, висине парапета од мин. 1,8 т ,  а површине до макс. 0,8 т 2.

Површинске воде са грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. Површинске 
воде са парцеле одводити слободних падом, према риголама, односно према улици са најмањим 
падом од 1,5%.

Архитектонско обликовање и материјализација

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 
контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене 
еклектичких елемената.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетске и визуелне целине у улици и блоку.

Обавезна је израда косог крова, с тим да се нагиб и тип кровне конструкције усклади са 
архитектуром објекта и изабраном врстом кровног покривача. Дозвољава се нагиб кровних равни у 
распону од 20 до 45о.

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала или 
малтерисане и бојене у пастелним тоновима.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању 
јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих објеката

Адаптација, реконструкција и доградња постојећих објеката може се дозволити под следећим
условима:
- адаптација и реконструкција постојећег објекта може се дозволити у оквиру постојећих 

хоризонталних и вертикалних габарита (волумена објекта) исте намене и услова датих овим 
Планом, ако се тиме неће угрозити објекти, засади или други садржаји на суседној парцели,

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће 
нарушити услови дати овим Планом,

- доградња постојећег објекта се не може дозволити ако грађевинска парцела својом 
изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана,
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- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.

Неопходним обимом реконструкције, доградње, адаптације или санације за побољшање услова 
живота и рада сматра се:

За стамбене грађевине:
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктивних делова грађевине у 

постојећем габариту,
- реконструкција свих врста инсталација,
- доградња санитарних просторија до 12 т 2,
- адаптација простора унутар постојећег габарита у стамбени простор.

За остале грађевине:
- обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова,
- доградња санитарија, гардероба, остава до макс. 50 т 2,
- пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање животне 

средине,
- замена дотрајалих инсталација и уређаја,
- реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина.

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели

Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели су дати у поглављу „6.6. УСЛОВИ 
ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА“.

2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПАРКА И У ЗОНИ ЗАШТИТНОГ 
ЗЕЛЕНИЛА

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ПАРКА И У ЗОНИ ЗАШТИТНОГ ЗЕЛЕНИЛА ДАТА СУ 
У ПОГЛАВЉУ:

„6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА“

2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ВОДНЕ и комуналне 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДАТА СУ У ПОГЛАВЉУ: 
„6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, У ТАЧКИ „6.2.2. УСЛОВИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ВОДНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“.

2.5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДАТА СУ У 
ПОГЛАВЉУ:

„6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА“, У ТАЧКИ „6.1.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“.
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3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и вредновања укупних 
геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине као простора 
за градњу објеката.

Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања 
минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове 
експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и резерви 
подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка 
истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и 
изградње грађевинских, рударских и других објеката, заштите животне средине и природних добара 
и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна складишта гаса и 
других материја, издвајања повољних геолошких формација и структура, као и исцрпљених 
лежишта минералних сировина за складиштење природног гаса и/или С02.

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 
просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и 
других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или 
санације, као и других карактеристика геолошке средине.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о 
геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. За 
подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.

У геоморфолошком погледу посматрано подручје се налази на Бачкој лесној заравни, а основну 
геолошку грађу терена чини лес. Лес је специфична прашинаста творевина еолског порекла, са 
доста уједначеним гранулометријским саставом. Носивост сувог леса неоштећене структуре је 
велика и креће се између 1,5-2 кд/ст2. На простору нису регистровани морфолошки облици који 
указују на процес клизања тла. На основу наведеног може се закључити да подручје обухвата Плана 
има релативно повољну геомеханичку структуру, без изразитијих просторних ограничења.

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката, 
обавезно је уважити могуће ефекте за У1-УП степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како 
би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

За парцеле јавне намене (приступне саобраћајнице, јавне паркинг површине и пешачки прилаз, 
бунар, трафостаницу, базен и парк) као и за парцелу остале намене (фудбалски стадион) прописује 
се обавезна израда пројекта парцелације и/или препарцелације са пројектом геодетског 
обележавања.
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За садржаје у обухвату Плана није предвиђена обавезна израда урбанистичко-архитектонског 
конкурса.

Обавезна израда урбанистичког пројекта се прописује за парцеле у зони становања које су 
намењене чистом пословању и за зону парка.

Смернице за израду Урбанистичког пројекта

1. За објекте намењене чистом пословању у зони становања

За израду Урбанистичког пројекта за објекте намењене чистом пословању у зони становања важе 
параметри који су дати за уређење и изградњу у зони становања (у поглављу ''II ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА, 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА, 2.2. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ СТАНОВАЊА').

2. За зону парка

За израду Урбанистичког пројекта за зону парка примењују се параметри који су дати за уређење и 
изградњу у поглављу 6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина и у поглављу 7.1. 
Заштита природних добара. Приликом израде урбанистичког пројекта прибавити услове 
Покрајинског завода за заштиту природе и применити мере заштите за заштићено подручје.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
И КАПАЦИТЕТА

у зони спорта и рекреацше

Индекс заузетости: 63%
- Спратност објеката:

фудбалски стадион: максимум П+3 
базен: максимум Су+П+2 
помоћни објекти: максимум П

- Остварени проценат зеленила: минимум 15%

у зони становања

Индекс заузетости: 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне површине)
- Спратност објеката:

главни објекат: максимум П+1+Пк 
други објекат: максимум П+Пк 
помоћни објекат: максимум П

- Остварени проценат зеленила: минимум 30%

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи представља основ за израду пројекта 
парцелације и/или препарцелације, односно издавање информације о локацији и локацијских услова 
за предметни простор.
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В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
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1. Графички прилози постојећег стања



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 182. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

2. Графички прилози планираног решења
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Г) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
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1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи и 
Одлука о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи на животну средину
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Г,(н.ј6. (ШМ.2017, СТРАНА 106. О Ш А С  2017.04.06. 6. ч/Јп. I.

43,
На осн<Јву члаиа 46. стаи I . Закона о 1 0 1аннран>у н 1Пфадњи ("Службенн гласкнк РС", 6р. 72/00. 

81/09-исправка, 64/10-УС. 24/11. 121/12,42/1Ј-УС. 50/13-УС. 54/13-УС. 98/13-УС н 132/14 в 145/14). члана 
9, став 1. Закоиа о стратсшкој процснн утицаја на животну срсднну ("Службсни гиасник РС". 6р: 135/2004 
и 88/2010) н члана 42. тачка 7. Сплуга Скутннтннс општнис 1>ачка Топо.та („Службснн лист општине 
Бачка Топо.та". 6р. 15/2008, 1/2009 6/2010. 9/2012 н 12/2014). по прнбавл>сном МишлиЈЊу Комисије за 
илановс Општиие Качка Топола, Скупштииа општине Бачка Топола, на седннш! олржаиој 06. алрнла 
2017. фднне, доноен

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАД11 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗАДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Члан 1.

Овом Одлуком нрнстуна се нтрали Илана дстаљие рсгулацијс ча део блока 2 у Бачкој
Тололи (у датксм тексту: План до1ТУ1>ие рсгупације) у склалу са Гсксралннм пдаком Бачка Топола 
(„Службснн лнст ошитине Бачка Топола", бр. 3/97 и 10/2001),

Овоч Одлухом одређују се и: Оквирне граннцс обухвата Плана дстал>нс регулацијс са опнсом, 
условн н сисрнице планскнх докумената вишег реда и шнрог нолручја и спнсак нотребннх подлога та 
план. начсла пллнмрања. коришћења, уређепЈ н заштнте простора из оажсће плапске документаш1Јс, 
внзија и ци;|> кзрадс плана, коиисптуалии оквир планнрања са предлогом основпих иамена простора и 
коришћењл земл.ншта, начин фнпамсирања израде назиа кооноца нзрадс н рок за нзраду. место н начик 
обал.т>ања јаоног увнда, од.туку о нзрали илн меприступању нзради етратешке процеис утнцаја на жмвотну 
среднну као број прммсрака којн сс нзраћује у днгнталном и Иа аналотном облику.

Члан 2,

Окинрнс границс Плана детаљнс регулаинјс чнне: са ссвсрис странс парцела улиис Нушнћсва, са 
источне стране парцела улнцс Маршола Тита. са јужне страпе ссвсрна границд градског парка са западне 
сране улица Светозара Марковнћа.

Ппан дстаљнс ре1ула1|нје сс прнпрема за простор чијс грашшс чине: Почетна тачка описа, тачка 
6р, I . иалазн сс на еевсро-западиом лелу плаиског лростора. ма мсђн парцелд 4600 н 4597/1. Од тачкс број
I. граница у правцу нстока сече парцслу број 7446 (ул Светозара Марковића). настапл>а северном међном 
лнннјом плрцслс број 7447 (ул, Нушићева), ссчс парцслу број 7300 (кормто реке Кривајс). наставд>а 
севсрном међном линнјом нарцеле 7451 (ул. Нушићсва ). сечс ларцелу бр.7308. до гачке бр.2. Од тачкс 
број 2. грашша у правцу југа лрати источиу међну имнију парцеле број 7308 (ул, Маршала Тита ), до тачкс 
број 3. Од тачке број 3. у правцу југо-занал грашша ссчс париелу број 7308. нратн ссвсрну н занину мсђну 
лнннју парцеле број 5324/2 ао тачке бр.4, Од тачке број 4 . 1рашша нрати источну мсђну линнју нарцслс 
број 5327 до тромеђе парцела 5336/1, 5334 н 5333/2 до тачке број 5. Од тачкс број 5. грашша прзти јужну 
мсђну лннију иарпеле број 5327, сече нарцелу број 7300 (корнто реке Крниајс ), до међнс лшшјс парцелс 
број 5309, до тачкс број 6. Од тачкс број 6 . 1 ранииа ирати нсгочну и јужну мсђну лшшју парцслс број 5309 
источну међну лннију ларцелс 5307 до тачке број 7. Од тачке број 7. граинца пратн јужну међну линију 
парцеле број 5307 есчс нарислу број 7446 (ул. Свстозара Марковића), до мсђс парцеле број 7446 и број 
5254 до тачкс број 8. Ол тачке број 8. граница прати заладну међну лннију па|>пспе број 7446 (ул. 
Светозара Марковића ), ло почстнс тачкс број I

Коначна граница њчанског нодручја ћс се дефшшсати прњтнком израле Наирта Плана дстад.не 
рсгулаинје.

Оквирна површина обуквата нланаје П= 118.000пг'

Чјнм 3.

Усдовн н смерннце Шана детаљне регулацнје. чине условн н смершше нз Генералног илана Бачке 
Тополе, којнма се дсфиннше намсна површина, која сс залржава н као спортско рскрсагтивна.
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Члан 4.

Млиннрањс. кирншћсњс н урсђсњс простора сс ■ Јлснива нз принципу члржчвог рачвоја крот 
пнппралнк и коктимуалнн прнступ плпнирзњу, рапноиашо шнпсврсмснско и олрживо корншћсњс 
тсмњиштз н тзштиту животнс срелннс. Иачела ппаиирања башрају на уиапрсђсњу квалкгета н услова 
жкв/ксња кроз обсзбсђсњс рсализацнјс нсдостајућнх садржаја јавнс намснс и побољшање квалитст н 
капаинтста постојећих садржајс. учсшћс јавностн у планирању и обликовоњу жнвотног простора н 
усаглашсности са свронским прописима и стандардима нз областн планирања н уређења простора.

Члвн 5.

Внзнја н пнд> нзрадс и лоиошсња Плама лстаљнс рстулацијс. је дсфнннсањс полручја лсла блока 2 
у Качкој То(1оли. као и коришћсњс истог у функиијн туризма. сиорге н рскреаинје н обогаћиеањсн 
ратличитич туристичко рскрезтианим функцнјама, у складу са постојсћим, искорн11Јћаван,ем прнро.тинх 
лотснинЈала за комплекснИЈН, обнмниЈН и квалитетнији ратвој , а све у циљу побољшазва квалнтета жнвота 
и скономског сфскта нстог.

-Утврђнвањс иамснс зсмљишта на новршинама за осзалс намснс н лсфннисањс нравила грађсња. 
утврђивич; површнне за јаоне и остале намене у цнљу формнрлња или корскцијс уличне мреже н 

стварањс услова за нтградњу саобраћајнс и друге ннфрструктурс:
спзарање урбанистичко!' конгниуитета измсђу простора којн су прстходно обрађсни планскнч 

докумснпша;
Внзнја н циљ нзраде и .зоношсња Мдаиа дстаљнс рсгулацијс јс да се урсђсњем простора, изградњом 

објсказа н тсрена за спортско рскрсагивнс иамсис са потрсбмим нразсћим садржајнма и инфраструк1уром 
та рсловно функцнонисањс планнраннх садржаја.

Члан б.

Мачслз планирања. корншћсња. уређсња н заштнтс нростора произнлазс из 1 снсралког плана ђачкс 
Тоноле, у смислу задржавања локације |радско1' егаднопа, са ирсдвиђазвсм иоисћал.а спортско 
рскрсативннх поврнпша. озслсњавања слоболнич ловрншна у пејзажном стилу. као и дефиннсањс услова 
ззштитс гралског парка од странс Покрајинског Завода за заштиту нрмролс.

Члан 7.

Концсптуални оквнр ппанирањп. корншћсња, уређси>а н зпштитс планског подручја са струзсзуром 
осповннх намсна простора и коришћења •земл.иштапростор обучвата плана одређују границе плзкског 
просгора дсфинисанс под тачком 2.. са задржавзњсм градског сталнона (могуће су мнтсрвенцијс м 
адаи 1ацнјс рсконструкцнјс лоградња) за пабољшање квалитста објекта у смнслу фуикциоиалноои , нович 
садржаја капашггста са лланнрањем новог затворсног базеиа са пратећим садржајима као н са 
формирањсм отвореннх тсрсна та спорт н рскрсаиију н нових паркннг мсста на простору посгојећнх 
породнчннх стамбсннх објската.

Члаи 8.

ифсктивнн рок за израду П.зана дстаљнс рсгулаинјс је најлужс 60 лана ОД лана доношсња Одлукс о 
нзрадп Плаиа дсгал>не регулације.

У овај рок не улазс роковн којн сс одиосс на прнкупљањс услова н подлога као и врсме поступка 
усвајања Илана детаЉНС регулације.

Чла>1 9.

Носнлаи Плаиа лстаљнс рсгулације. јс Опнтша Бачка Топола, Одсљсњс за грађсвннарсгео. 
стамбсно-комуналнс пословс. пољонриврсду, заштиту животнс срсдинс имовипско -нравис послове, 
Општиискс управс Бачка Топола.
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Члан 10.

ФииансиЈСка средетва јз  шрзлу Плана детаљие регу.тацијс су обетбе1)еиа у буџету огтштиие Качка 
Тоиол«, м окиирна проиена је да нтиосе 3.000.000.00 днн,

Члам 11.

Састапии део Одлуке о приступању итради Плана дстал.не регулацијс та дсо блока 2 у Бачкој 
Тоноли јс Одлука о итради стратешкс процсис утмцаја Плана дсгаљнс рсгулацнјс та дсоблока 2у Бачкој 
Тонолм на жнвотиу срслмну, под бројсм :350-4/2017-1 од дана 08.03.2017.годинс.

Члам 12.

Итлага1кс Плзна дстаљне рсгулацијс на јавии увид ћс сс олржатм у проеторнјама Услужног цснтра 
Ошитннскс унране Бачка Топола.

Оглашавањс нзлагања на јаанн увмд Плана летаљнс регулацмјс, обавићс Олсљсњс та 
грађевинарстко, стамбсно-комуналне нослове. полшпрн11релу, зашт1ггу жнвотнс средиме нмовинско - 
правне нословс. Општинскс унране Бачка Топола.

Члам 13.

Ова Одлука ступа на енагу осмог дана од дана објаал.нвања у "Службеном листу општине Бачка 
Тонола“,

СКУПШТИНЛ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:350-4/2017 1 
Дана:0б.04,2017.
Бачка Топола

Рспублнка Србија 
Аутономиа Покрај1ша Војводнна 
Опшгина Бачка Тонола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЈБЕ1БЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО.СТАМБЕНО 
КОМУНАЛНЕ П0СЈ1ОВЕ, ПОЈБОПРИВРЕДУ,
ЗАШ ТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО 
НРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 350-2/2017-1 
Дана: 08.03.2017.
БАЧКА ТОПОЛА

На оскову члана 9. став 1. н члана I I .  став I. Закона о стратсшкој проненм угнцаја ка животну 
срслнну ( * Службсмн гласмик РС" , број 135/2004. 88/10). а у всти члана 46. Закона о планнрању и 
нтгралњи ( "Службенн гласннк РС". број 72/09. 81Л)9-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12. 42/13-УС. 50/13- 
УС, 54/13-УС. 98/13-УС и 132/14 и 145/14), н члана 13 Оллуке о општинској упраон ( "Службснн лнст 
Ппншше Б. Топола", бр. 3/2009). Одељењс та грађсвинарство, стамбсно комуиалнс пословс, 
пољопрнвреду. таштиту жнвотне срсдннс н нмовинско правнс нослове доносн:

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ НЗВЕШТЛЈА О СТРАТЕШКО.1 ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА п л а н а  
ДЕТАЉНЕ РЕГУЈ1АЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 2 У БАЧКОЈ ТОПОЛИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан I.

Нриступа сс итралн ИзвештаЈа о стратсшкој происнн Јдицаја на жнвотну срсдмну Нлана детаљмс 
рсгулацнје та дсо блока 2 у Бачкој Тополи (у даљем тсксту: Итвештај о стратешкој проценн).

Прелседник 
Скунилммс опнпинс 

Саша Срднћ с.р.
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Члан 2.

У оквнру стратешкс проиенс утинаја Плана дстал»не регулаинје па жннотну срсшну. разматраћс 
Се Постоје1|е стање жнвотне средннс на нолручју о&ухнаћсном планом, значај и карактеристнке плана, 
карактерисгнке утнцаја плашфаних садржаја иа мнкро И накролокапију и друга пиш ка и проблсми 
заштнте жиаотне срсдипс у складу со критеријумина та оарсђниашс могућнх зиачајннх утицајаплана на 
жиаогиу средину, аузнмајући у обзир планнраис намсне- деталне регулаинје.

0  »заршеној стратешкој нроцсни утицајо плана на животну среднну сачиннће се Итвсштај којн ћс 
обухвзтил! обавезне елеменге, утврђене у члану 12. Закона о стратсшкој процсми утицаја на животну 
срслину (" Службсни гпасннк РС", бр. 135ДМ. 88/10).

Члан 3.

Извсштај о орлсшкој нроиснн ћс салржаватн слслсћс слсмснтс. односмо бнћс сачињсн по 
слслсћој мстолологијн:

1 ПОЛАЗНЕ ОСИОВЕ
Садржај ■< ЦНЛ.СВН Плаиа и њихов однос са другим плановнма
Преглед ностојећег стања животне средние карактеристикс жнвотне среднне простора. којн може бнти 
изложен исгативном утиипју
Разматранн проблсмн из области заштите жнвотне средиме у Плану н образложсњс нзосгавлшња 
о;>ре1>сннх проблсма у ноступку процснс.
Прнказ Планом предаиђсиих варијантннх рсшсња у контсксту заштите жнвотис среднке.
Резултати претхолних консултвција са заннтерссованим органима и ор|амнзаиијама поводом »зралс 
Стратсшкс происнс.

11 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЛ.ЕВИ СТРАТЕШ КЕ ПРОЦЕНЕ (СА ИЗБОРОМ ИНДИКАТОРА)

1П ПРОЦЕМА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНОМ ПРЕДПИТзР.НИХ АКТИВНОСТИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ

Происна утниаја варнјантннх рснк-ња Плана на животну срсдину са мсрама заштитс.
Поређење варијаитних рсшења и нзбор најповолнијег рсшсња са образложсњсм (укњучујући н 

варијантно рсшење у случају нсреалнзова1ит 11лана)
Процсна утицаја нланираннх рсшења »а: 1

1. Ваздух
2. Воду
3. Земљишгс
4. Флору. фауну и биодиверзитег
5. Природна добра
6. Пејзаж
7. Стаковништао
8. 11асеље (архитсктонско наслеђе)
9. Непокрсгаа кулгурна добра
10. Инфраструктура

ОПИС КАРАКIЕРИ СГИ КА У  ГИЦАЈА

Уск.тађеност наасдемих утицаја са важећни ст.шдардима и цронисима 
Коришћење методологнје у изрлди стратсшкс пропене 
Идснтнфикшнја м»|ућнх нрскшранинннх утнцаја на жнвотну срсднну 
Мсрс за спрсчавањс н ограничавање негагавинх утицаја.

IV  СМ ЕРНИЦЕЗА ПЛАНОВЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНР. СРР.ДИНЕ
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<>■_____ 06.04.2017._______ СТРАНА 110. 01.1)Л1 2017.04.06. 6.И&П

Цнјиои
Индикатори
Мрава и обзвсзс надлежннх органа
Опис постулка у случају појавс акцнденоп
Други слсмснтн, у мвмсности од врсте 11лана.

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГОЈЕ

V II ПРИКЛЗ НЛЧИНЛ ОДЛУЧИВАЊА СА АСПЕКТЛ РЛЗМАТРАНИХ ВЛРИЈАНТНИХ РЕШЕИ.Л И 
11РИКАЗ НАЧИНА НЛ КОЈИ СУ ПИТАИ.А ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉ УЧЕНА У  МРОСТОРНИ ПЛАН

УШ УЧЕШ ЋЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У  ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И РАЗМАТРАЊА 
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШ КОЈ ПРОЦЕНИ

IX  ИЗВОД НЗ СТРАТЕШ КЕ ПРОЦЕНЕ ( ЗАКЛ.УЧАК НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ)

Члш1 4.

Носиоца традс Извсштаја о стратешкој проценн утмцаја одрсднћс носиоц шралс планског 
докумнет

За шраду Итвсштаја о стратешкој процснн иосилац израде ће сачннитн мултндисциилинарнн 
стручни тим, којн ћс је састављси од тапослсних саодговарајућнм овлашћсњима н лииснцама и по потреби 
лжажлвЈнич сгручннх лица клн орган1ма1шја који су ккллмфикогани м амалилу слсмснлта стрлтешкс 
проценс.

Члан 5,

Рок га итраду Итвешгаја о стратсшкој процснм јс 60 дана од ступа1ћд на снагу Одлуке онзрадн
Плана.

Члан 6,

Средства тл кграду Извештаја о стратешкој проиенн обстбсднћс кнвсститор.

Члан 7.

Орган нал.тежан за припрему плана . Одсл>сн.е та грађсаннарстео обсЈосднћс учсшће 
заинтерссопаних органа и органнзацнја, које нмзју ннтерес у дц|1ошсн>у одлука које се односе на заштпту 
животне срсднне у складу са чланом 18. Закона о стратешкој нроцснн утнцаја на жнвотну срелнну ( 
"Сдужбснн гласник РС ', бр,135Л)4 и 88/10)

Члан 8.

Одлука о нтради Стратешкс процсне је састпвнн део Оалуке о нтри;ш Пдана дезтол.нс регулације 
та дсо блока 2 у Бачкој Тополн. н бићс изложена на јаанн увнд заједно са 11ацртом плака. у склалу са 
члаиом 19. Закона о страгешкој ироцсни утицаја на жнвотну средину ( "Службснн гласннк РС”. бр: 135ЛН 
и 88(10) н чланом 46, Закона о пллнира11.уа и изгрддц.и ( "Службенн гласннк РС", бр: 72/09, 81/09- 
нсправка, 64/10-УС. 24/11, 121/12,42/13-УС. 50/13-УС. 54/13-УС.98/13-УС и 132/14 и 145/14),

Члан 9.

Ова одлука сгупа иа снагу осмог дана од дана објавлдшањл "Слуткбсном листу општннс Бачка 
Толола”

НЛЧЕЛНИК ОДЕЛ.ЕЊА 
КИШКА1*ОЈБ ЗОЛТАН днпл.инж.арх. с.р.
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2. Извод из плана вишег реда



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 191. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БАЧКЕ ТОПОЛЕ
(„Службени лист општине Бачка Топола", број 3/97 и 10/03)

Увидом у ГП Бачке Тополе за блок 2 (који је  намењен парковској површини, 
спортско-рекреативним садржајима, централним садржајима и делом становању) 
уређење је  потребно вршити на основу урбанистичких пројеката.

Саобраћајна инфраструктура

Планирана насељска путна мрежа треба да омогући апсорпцију свих моторних 
кретања на нивоу насеља, на задовољавајућем нивоу стабилности саобраћајних 
токова и задовољавајућем нивоу саобраћајне услуге. Реализацијом обилазних 
саобраћајница (источна и јужна обилазница), као и кружог прстена око центра 
насеља доћи ће се до зацртаног циља - стабилизације токова кроз насеље и високог 
нивоа услуге. Немоторни саобраћај (пешачки и бицикпистички) морају постати 
доминатни начини насељског комуницирања, док ће простори за стационарни 
саобраћај испунити дефинисане циљеве: индивидуално паркирање у стамбеним 
зонама на површинама уз објекте (унутарблоковски и улични паркинг простори), 
колективно (вишепородично) становање по приципу 1 стан -1 паркинг место, 
паркирање у радним зонама унутар радних садржаја или у оквиру попречног 
профила саобраћајница и паркирање уз пословне, трговачке и друге садржаје у 
скпаду са важећом регулативом и нормативима.

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом биће обезбеђено из насељског водоводног система. Одвођење 
отпадних вода биће решено сепарационим системима, којима ће се посебно одводити 
комуналне отпадне воде, а посебно сувишне атмосферске воде.

Електроенергетска инфраструктура

Напајање електричном енергијом обезбедиће се из постојећих трансформаторских 
сганица 110/35 к\/ „Бачка Топола 1" и 110/20 к\/ „Бачка Топола 2", преко 20 кV мреже и 
дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4 к\/. Мрежа напона 10 к\/ ће се 
реконструисати за рад на 20 к\/ напону, а трансформаторске станице 10/0,4 к\/ на 
20/0,4 к\/ напонску трансформацију.

Термоенергетска инфраструктура

Својом одлуком из 1995. године, СО Бачка Топола се определила за гасификацију цепог 
подручја општине Бачка Топола. У погледу испоруке гаса, стамбени регион града 
подељен је  у четири целине, под једнаким условима испоруке. Довод гаса граду 
обављаће се изградњом прикључка од магистралне транспортне мреже високог 
притиска. При пројектовању гасне инфраструктуре потребно је руководити се основним 
принципом да су сви планирани потрошачи равноправни у остваривању својих потреба 
за овим енергентом.
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Електронска комуникациона инфраструктура

Систем фиксне телефоније ће се снабдевати из примарне мреже, аутоматских 
телефонских централа и удаљених претплатничких степена од којих ће се изградити 
мрежа електронских комуникација до свих објеката на подручју.

Планира се даље проширење капацитета у постојећој мрежи и изградња подземних 
водова дуж постојећих и планираних саобраћајница. У склопу децентрализације 
мреже планира се постављање мултисервисних платформи и друге 
телекомуникационе опреме у уличним кабинетима.

Планира се потпуна покривеносг овог подручја сигналом мобилне телефоније свих 
надлежних оператера и мрежом кабловског дистрибутивног система.

Природна добра

У блоку број 2 се налази парк у центру насеља који је  под заштитом. Покрајински 
завод за заштиту природе је планирао ревизију овог заштићеног подручја, након 
чега ће поново бити утврђене његове границе. Парк је  потребно реконструисати уз 
очување постојеће дендрофлоре.

Заштићена и евидентирана културна добра

Увидом у ГП Бачка Топола на простору обухваћеним Материјалом нису евидентирана 
културна добра као ни археолошки локалитети.
Заштита. очување и унапрећење животне средине

Квалитет животне средине насеља је делимично деградиран нарочито развијеном 
прехрамбеном и металопрерађивачком индустријом те је  неопходно предузети 
одређене превентивне и санационе мере.
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3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
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Прибављени су услови од следећих надлежних органа и институција:

• РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД, Београд, број 02-255/2018 од 27.04.2018.год.;
• ЈП СРБИЈАГАС, Нови Сад, број 07-01/1725-1 од 09.05.2018.год.;
• НИС а.д., Нови Сад, број КМ_440000/1г-4о/1б77 од 09.05.2018.год.;
• РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД, Београд, број 922-3-30/2018 од 08.05.2018.год.;
• МУП, Суботица, број 217-5999/18-1 од 17.05.2018.год.;
• ЈКП КОМГРАД, Бачка Топола, број 287 од 21.05.2018.год.;
• МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Београд, број 1622-2 од 18.05.2018.год.;
• ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Београд, број А 335-175463/2 од 24.05.2018.год.;
• МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, број 350-02-00036/2018-03 од

22.05.2018. год.;
• ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ, Нови 

Сад, број 143-310-203/2018-03 од 22.05.2018.год.;
• ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, Нови Сад, број 03-1121/2 од 30.05.2018.год.;
• ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, број 953-9516/18-1 од 01.06.2018.год.;
• РОДГАС а.д., Бачка Топола, број 446/2018 од 04.06.2018.год.;
• ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ, Бачка 

Топола, број 306-1 од 25.05.2018.год.;
• ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, 

заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, број 350-62/2018-1 од
29.05.2018. год. и број 350-62/18-1 од 28.05.2018.год.;

• ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, Петроварадин, број 2147 од 11.06.2018.год.;
• МУП, Сектор за ванредне ситуације, Београд, број 217-666/18 од 12.06.2018.год.;
• МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА, број 245-2/5 од

25.06.2018. год.;
• ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, број 1-589/4-18 од 01.07.2018.год.;
• У!Р шоШе О.о.о., Београд, Бул. Милутина Миланковића 1ж, од 28.08.2018.год.
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1П .ЗАЗОД ЗА УРБА!!''ЗЛМ В0Ј80ДКНЕ*
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РЕПУБЈТИКА С РБИ ЈА

Број: 02*255/2018
Дагум: 2018-04-27
Београд

Сеизмолошки успови за План детаљне регулације за део блока 2 у
Бачкој Тополи

Сходно члану 46 став 4 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09,
81/2009, 64/2010, 24/2011. 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14 и 145/14) ови
услови се издају без надокнаде

Потписао

Бранко Драгичевић, дипл.инж
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Сеијмолошким условима за потребе пројектовзња и итградн>е »а 

План детаљне регулације за део блона 2 у Банмој Тополи

са припадајућом инфраструктуром утврђене су регионалие вредности очекиваник 
максималних параметара осциловања гла на површини терена.

На основу и по поступку прописаном Законом о планирзгву и изградњи, косилац 
израде плаиа у фааи израде концепта планског документа (Члан 48.), прикулља 
податке о посебним условимо који се односе на заштиту и уређење лростора, између 
осталог и Сеизмдлошке услове.

Осноаа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је 
сеизмички интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 
година према лропису: Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмнчким подручјима (Сл.лист СФРЈ 51/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). На картама су приказани очекиаани макросеизмички интензитети на ловршини 
терена за нарактеристично тло.

По ЕН1998-1 улазни лараметри за сеизмичку анализу при пројектовању изеедени су из 
услова да се објекат, просечног века експлоатације од 50 година, не сруши, што 
одговара сеизмичком дејству са веровзтноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 
година. Овај земљотрее има ловратни период догађања од Тиск= 475 година. Други 
услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења могу јавити само нао последица 
дејстеа земљотреса за који постоји вероватноћз да буде преоазиђен од 10% у периоду 
од 10 година односно земљотресом који има просечан повратни период од 95 година

За потребе сагледавањасеизмичкотхазарда на локацији за

План детаљне регулације за део блона 2 у Бачкој Тополи

израђене су:
1. Нарта епицентара земљотреса Ммг>=3.5 на локацији објеката ПРИЛОГ 1.
2. Карта сеизмичког хзззрда зз поврзтни период 475г., по параметру максималног 

коризонталног убрзања РбА на осноаној стени (ч5=800лп/з) на локацији објекта 
израженоу јединицама граеитационог убрзања р (8=9.81т/$2), ПРИЛОГ 2.

3. Карта сеиамичког хазарда за ловратни период 475т. на ловршини терена за 
емлнријски процењене: средњу брзииу лоналног тла до дубнне ЗОм и 
одгоаарајући динамички фактор амплификације на максимално хоризоктално 
убрзања РОА, на локацији објекта изражено ингензитетом земљотреса у 
степенима ЕМС-98 скале, ПРИЛОГ 3.

4. Табела нумеричких ередиости сеизмичког хазарда за пооратни период 475г. на 
површини терена за лростор планске документације, ПРИЛОГ 4.

5. Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији објекта ПРИЛОГ 5.
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ПРЕПОРУКЕ:
Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. користити као мере ограничења упогребе 
простора у поступку просторног пданирања,
На простору обухвата плана прн прорачуну конструкцнје објеката морају се прнменити 
одредбе које се односе на прорачун а садржане су у Правилнику'

Члоноои 7, и 8. Правилника' обавезују на мзраду сеизмичке 
микрорејонизације-сеизмичког микрозонирања у припреми техничке документације 
као подлоте за израду глаеног про)<?кта.

На основу Прааилника' објекти који су предмет планске документациЈе се моту 
разврстати у следеће категорије:

обЈекти Ван категорије,

објекти I категорије,

објекти нижих категорија.

На основу члана 20. Правилника’, за објенте I и нижих категори|а може се спроводити 
поступак динамичке анализе и еквивалентног статичкот оптерећења а за обЈекте ван 
категорије се искључиео примењује поступан динамичке анализе.

Сеизмичка микрорејокизација за потребе прорачуна сеизмичких параметара за 
израду техничке документације за Глаани пројекат сходно члану 119 стаа 2 тачка 2 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09) мора да обухвати:

• Д еф и н и са њ е репрезент ат ионог(их) геодина м ичног(их) м одела  локалног тла 
(изнад основне стене до нивоа фундирања, односно до усвојене површине 
терена) конструисаних на основу свих расположиаих резултата истраживања 
(геофизичких и сеизмичких карогаж бушотина, рефракционих профилских 
испитивања. геотехничких истраживања и истражног бушења). Геофизичким 
истраживањима до нивоа основне стене ‘ћеРгоск" утврдити брзине 
простирања смичућих галаса и њихову промену са дубином.

• Анзлизу динамичког одговора локалног тла базирану на вредностима 
мзксималног хоризонталног обрзања РСА на осноаној стени са Карте 
сеизмичкот хазарда за повратни период 475г., ПРИЛОГ 2. и резултатима 
прорачуна линеарног/нелинеарног одговора локалног тла на очекиваиу 
сеизмичку побуду.

Сеизмички услови наведени у овом документу НЕ МОГУ поедстааљати део техничке 
документације -основ за поорачун у гћази главног пројекта за об!екте Ван категопије 
и објекте I категопије.

’  П д ааил ни и  о те кн и чки м  м орм ативим л м  и зтрлд чзу об је и а та  аиеоноград»*е у  ееи ^м и чки м  п о д р уч ји м а 
(Сд л и с г  С Ф Р Ј 31/81 . 4 9 /8 2 , 29/8 3 . 21/8 8  и 52/90  )
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П Р И Л О Г1

карта епицентара земљотреса М«>=3.5 на локацији за План детаљне регулзције за
део олока 2 у Бачко) Тополи

КАМЈСА

згмтА

8ЕСЕЈ

Епицентри Мм
• •



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 199. ОГБЛГ 2019.03.21. 5. бгаш

ПРИЛОГ 2

Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног
хоризонталног убрзања РСА на основној стени (у ј -ВООгпА )  на локацији за План
детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи

АОА

ВЕ&ЕЈКША

Р6А(бЈ
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ПРИЛОГ 3

Карта сешмичког хааарда за повратни период 475г. на поаршини терена на локацији за 
План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи

КАНЈ2А

зсмта

аеббЈ

ЕМ 5 9 8
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ЕрјДјнп днрсчс1ор $  инвесзнциЈе 

&  . Јовмца БуД^ир

СРБИЈАГАС
Кабинет извршног

директора за инвестиције

Вашброј 874/10
Ј11 „ Јаиод за урбашпам

Наш број: 07-01/1725-1Вотоднне"
Датум

Ж е .т с  Ј н и ч к а  6 / Ш
21000 ИовнС ад

-

Ш 7 *

ПРЕДМЕТ: КНдавање уоова 1а потребе израде Плана детаљне рег улацијс за дсо блока 2 >
1*ачк'Ој 1 0 П0 . 1Н

На основу Вашег дописа ор 874/10 од 26.04.2018 годннс којпм од ЈП СРБИЈАГАС-а тражитс
условс за потреое израде Плана детаљне регулациЈе за део блока 2 у Бачкој Гополи и
прпложсног графнчког приказа предмегног подручја. можсмо Вам одговорити да ЈП
СРБИЈА1 АС нема посгојећич ни планираких инсгалапија, тс сходно томс нсма никаквих услова
за издавање

Рок важности овог документа је две године од датума његовог излавања

Обрадуо

Марија Мнтковнћ

Доставти
I Наслову
2 Гечм .архиви

Ј П  Х Р & И Ј А Г Л С 1  Ј о * * * о  п р с д у н & с  »о т р о н с п о р т ,  ск п о д о штг*«г, Л/ст р о б у и и ј у  и  лр и р о д н о *  и к о

Србин 21000 Но*и Сад
м-улнлг&чадаг сот

ул НАрОДНОГ ф р о м г*  I 2пи» 'Ш Ш И » г .- , ..  IV* 'Ш1н и > ф 1 *м 1.мм 1 и т
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ЈП „Завод за урбанизам ВоЈВОД^езЈадд зд угЕ&Н 
Нови Сад

< 2 > N15
199458-2018

БУДУЋНОСТ 
НА ДЕЛУ

ПРЕДМЕТ: Достављање података и услова за израду Плана детаљне регулације 
за део блока 2 у Бачкој Тополи

Поштовани господине Кнежевићу,

У складу са долисом ЈП „Завода за урбанизам ВоЈводине" Нови Сад, 6р. 874/3 од 
24 04 2018, године, сагласно одредбама Закона о просторном плану Републике 
Србије од 2010 до 2020. године („Сл. гласник РС бр 88/2010), Закона о лланирању и 
изградњи („Сл гласник РС" бр 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 
121/2012. 42/2013-одлука УС. 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и Правилника осадржини, качину и поступку израде докумената просторног 
и урбанистичког планирања (,Сл гласник РС“ бр 64/2015), НИС а д. Ноаи Сад 
доставља следеће:

Уеидом у достављену докумектациЈу утврђено Је да, у обухвату Плана детаљне 
регулације за део блока 2 у Бачкој Тололи, НИС а.д. Ноеи Сад ме изводи и не лланира 
да изводи геолошке истражне радове кафте и гаса. нема објекте инфраструктуре -  
станице за снабдевзње горивом моторних возила (бензинске станице), стоваришта. 
водове, инсталаиије нити друге објекте те немамо посебних услова ни предлога

За све додатне информације можете контактирати Функцију за спољне везе, односе 
са држзаним органима и ПР, телефон: +381 11 205 85 33, е-птаП: (рг@пЈз,еи

С поштовањем,___________
Заменик Генералног директора

ПИ6 104062135 5А-12 00 01-072. верЈија 7,0
М|1иини брн),
Осмсвми » друилси 993 /86 000 € > Ц«*гн>: ти улмсл*, »* >»*нтР*г*«стј̂  п|||»ву«х1чн* су6;#»1ата БД 9?14гр20С5
Во (ј Л П џ Л  л д Мгцм Сал
355 1ОСБ0ЈО‘59 
А1р»\л Вв/* ■ «1 6*СЦ1'>(Ј
130*3001750000161*0?

НИС 9-Л Ноеп СдД Нлрг>Д| 'от фромта Ј 2
21000 Иови Сад 
Т*л. <131 214611111

о№свфп1|,П1 
лл а г»>» *и
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I’  с и V 6 . 1  н к  а С р 6 ■■ ј  а 
РР.ПУКЈ1И ЧКИ  ХИ.1РОМ К I ГО Р О Л О Ш К И  ЈЛ ВО Д

Всограг Кно» Вншсслава 66. ноипанскн фах 100 
Твп.: 30 30 023. факс: 30 50 847. е»лш1: о(Псе®НМ тс 1.8 0 У,г*

Крој: 922-3-30 2018 
Датум: 8.5.201 Н године
БЕО ГРАД  ------------- -

Тез/*
јп „злвод зл урБлнизАшЈвжодате

2100011о»и Саа
ул. Желетничк) 6р. 6 Ш

Прс.тмет: Ин<|)ормација о метеоролошкнм, хндролошкнм н лаиснрннм <прот1Ш[рал11им| 
станнцама и н.н\овој сиснтуадној мштитн. на лодручју насс.ћа Бачка Гопола

У  истн са тамевом број 87-1 6 ол 24.1.2(118. голннс, којич гражитс полатке та нтраду Цлана 
детаљне регулацнје тл лсо блока 2 у Вачкој Гополн, олкосно нодаткс о метсорало|икнм, 
хнлролошкнм « нро1 нв1 рштШ1м станнмамаи н.иковој свенгуалној тш пш и , обапештавамо иас 
слслеће:

-Уреобом о > Iврђ|нкш>у покаиија четеоратошкнх п чилро.шшкич стаинна држанмих мрежа 
тшмјтмнич тона у окотини ги\ сганниа, као н нрсгама отрвнн.чења којс сс иогу увсстн у 
таштнтннм зонама ("Службснн гласннк РС” бр. 34 13>. лреинтнранн су нативн н локамијс 
метеоролошкнх и хндролошкнх станнца које су у надлежносш Рслуб.тичког 
хндрометгоролошко! тавола <РХМЗ>. као и ограннчења која сс уволс у таиггитннм тонача у 
околнни 1 Их сганица.

-  Законом оолбраин о.т | рала ("Службсин тласннк 14’" >4 151. члан 13, прелвнђено јс  уаођсње 
таиптпкич тони око линснрних (лро1нвграЛнкх) станнца. у којима јс ограннчена нтгрдања 
ноанх н рекоиструкинја постоје11н.\ објсклта и нЈВођснш рпдова којн могу нарушиги 
нсналлшањс нротиагра.т1шх ракетц. којс сналају у 1. клгегорију сксшнмнвнич чаЈерцјд 
Ипралња нових објскзга на одсгојању мањем ол 500 ш ол нрогивгралних сттшнца Цснгра та 
одбрану од грала. могу Гта је само но обстбсђењу поссбнс сагласноети н чшшлжчит РХМЗ.

1. Метеоролошке станнис - 11а подручју Отитние 1>ачка Толола н.тлатс се слсдеће 
метсоролошке станнис лржавнс мрежс:

Реднн
бр.

Локацијз Ирограм рала Коордннате
ГаНШЈе |Г)ПС>) 1,опц]1иЈе

(ПРСЈ)
I РЦБајша клнматолошкс сшшшс 45.78668611 19.59300278
2 Бачка Гопо.та палоаинскс стапкис 15.81355556 19.63336944
3 1 > нарош пала&инскс сташше 45.76155556 19,82702778

2. Хидролошке стишше • V гракинача нредчстног плана мс нлтатн се нн јелна чндролошка 
станнив површниских н подтсмнн.ч вода

3. .1анснрне(||р»111итрллнс) С1 аиинс На нодру пју Ониггнмс 1>ачк.< Гопо.п! налагс ссслелсћс
ланеирне тротнвградне) стзшше:

Ред.
бр,

Натнв ланснрне 
стаиние

Гаус-Крпгеровс
коордннчтте П

(шшп)

Општииа/
Грал

X V
. 1 . 25-Панонија 5067605 7384484 110 Бачка Топо.та

1<И1>:. ииуу.ћн1тс1.с<о.г»
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Ред.
бр

Н&гнв ланснрне 
стамице

Гауе-Крнгерове
координате

Н
(ш п т)

ОНШ1 ннл 
Грод

2 26-Р11 ћајша 5072225 7391200 105 Вачкз 1опола
3 27-1>лчка Тополв 5071300 7397228 109 Бачка Топола
4 28-Њс1 ооЈсво 5070822 7403563 102 1*ачка Топола
5 29-Светнћсио 5073450 7408320 102 Бачка Топола
6 30-1 орикЈ Ротатнцз 5073914 7380374 111 Бачка Толола
7 3 1-Вајша 5070560 7389225 105 Бачка Топапа
8 32-Крннаја 5076120 7385350 105 Бачка Трполз
9 33-Стара Морааица 5081394 7379378 114 Бачка Топола
10 34-Управа Соколац 5080710 7386220 109 Бачка Тогнтла
II 35-Карађорћево 5081200 7392250 109 Бачка Топола
12 36-Кочићсво 5079710 7397400 110 Бачка Топола
13 37-Ново Орахово 5078645 7402635 108 Бачка Топола
14 38-Пачир 1 5088950 7375982 119 Бачка Топола
15 39-Пачнр2 5086747 7379195 115 Бичка Гипола

•Ј, Нз полручју предмегне олштнке налатн се Раларскн иенгар у саетану лржапне мреасе 
метеоролошкнх раларскич иентара.

Ред.
бр,

Натнв радарског 
иеи гра

Гаус-Крнгсрове
координате Н

( т п т )

Олштнна/
Град

X V
I Бајша 507234! 7391082 105 Бачка Топола

П.танскн локумснтацнја треба та бсае у складу са Урсдбом о >тврђиван.\ локаинја 
метеоролошкнк и кидролоЈнких станниа лржаиннх чрежа и таплнтник »на \ околник тнх 
станнна. као и ирстача ограннчен.а које се могу увести у таштпгиим тонама (''Службсни 
гласннк РС” бр, 34'13). као н у скла.ту са пронисаиом улатксиошћу од ланеирннх станииа 
снстема олбране ол 1 рада
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Републнка С рбпја
М И Н И СТАРСТВО  У Н У Т РА Ш Њ И Х  П ОСЛО ВА  
СЕК ТО Р ЗА  ВА Н РЕ ДН Е  С И ТУ А Ц И ЈЕ  
О л е .и ш  »а папре нк' си п а п и је ’ 
уС Ч богицн
09 /ј I /2 број 217-59ЧЧ/! 8 - 1 
Дана 17.05.2018. годннс  
С У Б О I П Ц  А

Ј.П. „ЗАВОДЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“

Н О В И С А Д 
Жслезничка бр. 6/1(1

ЈЛ .ЗД1ЛЦ ЗЈ УРЕ4МЧЗДМ РГЗОЛЧ«*
Г * '

Прим 1 05. 7018

РазматраЈућн Ваш ■ Јачтсв бр. 874/5 цд 24.04.2018. I одннс та добнјанл прсгчодннх 
услова јд заишгту од пожара у смислу члана 46 ставп 4 Захоиа о планирању и иаг ра;т.и („Сл. 
гласник РС'. бр. 72/2009. 81/2009 - испр., 64/2010 - о.гтука УС. 24/2011, 121/2012. 42/2013 * 
одлука УС. 50/2013 - одлука УС. 98/2013 - одлука УС. 132/2014 и 145/2014) и члана 29 става 
2 Закона о заштнти од пожара (..Сл. гласник Р( -  бр. 111/2009 и 20/2015). итвсилавамо Вас 
да да НЈраду М.1ана дстал.нс рсгт.тацпјс та дсо о.тока 2 у Вачкој Т оио.ш , дајсмо сдедсћс 
мере у погледу таштитс од пожара:

I Предвидетн нзградњу епољне хидрантске мреже та гашеи>е пожара, сходно Правн.тннку о 
техиичким нормативима та инсталацнје хндрантске мреже та гашење пожара („Сл. гласник 
РС“ бр. 3/2018).

2. Пршшком изградње стамбених н објеката и тона преднн!)сии.\ ча нрои шоднл и обав.гањс 
привредннх делатности. водити рачтка о међусобном раетојањт објеката. гтосебно објскаш 
код којмх јс повећана опасност од пожара.

3. V Т01Ш у којнма су еконцептрисанс дслатности управе н администрацнје. фннншс. 
угоститсљства. турнзма н слично, видити рачукз о међуеобном растојању објекага, а 
посебно о растојању објеката код којих је повећана опаеност од пожара, као и објекага где је 
сленифична свакуаиија из истих.

4. Приликом формирања саобраћајних и других јавкпх површина. водити рачуна о ширпнк 
приступних саобраћајница, као и о обезбеђнвању платоа н приступних путсва за ватрогасна 
возила објектнма где је повсћана опасмост од пожара или проблематнчиа евикуаннја м < 
истих (нарочнто код објекта где сс окупља аећн број људн). уз прнмену одрсдаба 
Правилника о техничкнм нормативима за приступнс путсве, окретнице и уређенс платое за 
вагрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист С!*Ј" ор. 8/95),

5. Водитн рачуна и преднидстн адеквагно безбедно растојање, како међусобно. тако и 
рас гојан,е од Друтих објеката и објеката спецнјадие камеие. а у цил.у спречанања ширења 
пожара већкх размера.

6. Јабранши нзградњу пронзводинх објекага у насељима илн лсловима иасслл у којима ее 
производи, корнсти или складишти већа количина експлозивннх матсрнја. 'Јапаљивнх и



Н А Ч Е Л Ш Н С  О Д Е Л ј ЕНјЛ 
1.1)111)111 110,11111 Ијски саисгннк'

Г»ј;1 Деснотош|(1

горивих течностн и запаљквих гасова и објекага којн могу представллти опасиост по шнр> 
околину и људске животс.

7. ЦЈто се тнче осталих енсргетски инсталација (електричне. гаснс, тапловолнс. 
тслскомуникационе и друге ннскиације). са аспекта заштите од пожара примсн.инати 
адекватме пажеће техничкс мромисе та одређсие области.

1акса ннје наплаћена сходно члану 18 јакома о републичким административним 
таксама (,.Сл. гласник РС", бр. 43/0.1 и 51/03) и ч.тану 17 Закоиа о итмснама н допумама 
Закона о републичким администрагивннм таксама („Сл. гласник (Ч*‘‘ бр. 5/09 н 83/2015).

ВЈ/
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РКЈШМЕТ: !хсЈауапјс иа1оуа га ро1гс1ч* Ј/гаЈс р!апи с1с(а1јпс 
гсри1асјје јниЈсо Е1ока 2 и ВиСкој ТороИ

N0 ОјПо\и УаЈсу /а1ис\а. 1>г.: 874/17 оЈ 24.04.2018. доЈмс. па> Нгој 251 оЈ 26.04.2018. 
цоШпс 1 рп1о2епс 1ећ(пСкс Јокшиетиасдс као I жапја пакгспи. Јајепм Уат их!о\'е /.а ро(гс!)с игаЈе 
р1апа ЈегаЈјпс гсеи1асџс га Јсо Мока 2 и Вабкој ТороИ.

РоЛојеЈЏгјЈГаЈепЈ, '.скј угаЈбке уогЈоуоЈпс шгс4с лоЈоУоЈпа св\' АС-ТС-С . [ЈМ-200 шш. МР-10 
ђага, паЈаг! хе и ројааи јгтеЈи ЕгоЈоага 1 (жЈкПнпеке загс и иПср М,Т!(а какоје [о рпкагапо па 
51Шас1Ј) и рп!ој»и. 1ЈгеЈ\ ЈЈсп рпк1јиСепје ргеЈшстое ођјек(а па егппзки \сн1о\чн1ли тге±и и 
ромојесој 5а1)п уопотвга (\опотета 4аН1а ђК'5е$ Кекгсасчопој; сетга) и којој зе пл1а/,1 рпк1јиСпа 
сс\ ргеС(11ка 150тт . \епп! 15 0 тт М тЛпт м гаугЈпот р(о^от ргеЈшка 150тт. Рпк!јиСгш 5а1иа 
га \'оЈи *е па’а/1 иг\ч>Јпо о<Ј \о<1огпегпс 5а1ие !п\'Јее гекгеасјопо̂  сстга .како је рпкагапо па 
мјшасјјр и рп1о8и,|&Ш ргесВпЈеп га рпкЏиСпи 5а!ии поуо$  ођјекир 5а н\оП1 \о<Јо\'о<1лот аппа1игот и 
151ој. Ронтјр УоЈо\ос!ла тгс7а и иИср РгибкоцогЈкн па рпђНЈпо 70,0 тсРага оЈ угшрше ођиђуаш 
р!:та , РЕ ссу П 110 т т  КР 10 ђагп,\а гарасЈпе н1га«е иНсс.

РгеЈшскИ! иргаЈлји котђрпоуапо  ̂еоЈотега ргсСпЈка т"т. 1)\* 100 т т  р ш  и баНп соЈотсга. 
$лађЈе\'сп &а Јо\о1јп(П) ђгојет /аиапиЈа 1 топМгпо-ЈетотаАпЈш котаЈот /а тоуисгкш 
Јетипа4е гаЛ гатеис као р нсппкрптја \оЈотега. Рг1 наЈаЈпјст н1апји (/угаЈспонп Јр-аЈнкс 
уоЈоУоЈле тге2с I ге?ппа гаЈа сгрпс латсе /а нпађЈе\апјс УоЈот цгаЈа ,\1аЈаји6 ргј(1нак 
уоЈ оуоЈ пс тгеЈе, па тс8(и рг1к1јиСка, јгпоај ј ,5-4.0 ђага $ (пп Ја и 1стјст регЈоЈи раЈа 1 15роЈ пђ
\'ГсЈ п05(1. .

СгаЈнка капаН/асдаје 1гјггаЈепа као зерагвта. Река1пе о(раЈпе \оЈе оЈ\еап и кш1аП/ае10пи 
Јаћри г̂аЈхке Гска1пскапаНгасцс која је шкоЈе рпкагапа па шшатјр и ргпо^и (рпк1ји«па Јађт 
капаПгасЈјс [ска1пс шраЈпе \оЈе ђн Јеу КекгеаеЈопоц септа). Ко1а роИорса 4а1ие 96.54 тшп. ко)а 
(степи ссуј угаЈнке капаПгаеЈјс јс па -2.8 шсшга Ј5|хк1 ко(с рок1орса :ј. 93.74 т п т  , сс\ ДС-КС



200тт , ксна 1стспа (Јоу<х1пе се\ч Р1Р лапјсе ћЈуЈсд КекгеасЈопоу сетга па -2.0 теиа (ј га коп
44.54 тп т

[л-акиасјји [мгепккс соЈс К*Ј(1Ј |јри1ипјсш и г̂иЈлки Гска1пи каплИ/асџи 1]ј рак иг хау1а>по<!1
иаЈЈсАпН! УосЈорпсгеЈпЈћ !>ићјска!а сеетт оОихЈот и гсСЈси Кгпаји .Ролојј у о Ј  угжЈчке ГекаЈпс
капик/асвје и иНсј Т4и$&еУа л јЈј 5ЈШас1Ји и ргИоеи. 1ЈКГ Рк’С П 200 т т  »и коита Јпа сс« 1.8 Је
2.0 тс!ага ЈзроЈ роуг$1пе (егспл оЈпозпо пи ргЉЦгтт ко(ата ЈгпаЈ 94.50 т т п

Л(то*Гег5кс соЈе иЈсст јх>\ г̂ 1пчк ј ј Је!от гаоеу!]епа, и/ 5а;;!ам105( паЈ!е4т!» УоЈорпугеЈпЈН
5ићјска(а . и геСЈси Кпсаји.

8ее гаЈоус Јгиезп ро \а/ссе») 7.акопи о р1атгалји ј 1/сгаЈпЈ1,

РгЛој}: аНиасЈја ( сса К 1:1000)
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'П »здвед ЗД УРБАНМЗДМ В01В9ДИНЕ

. .рд.
/11а?/ј ) Чувати до 2023, голинс

Фуккцијд 34 ред. бр. 42
Латум: 18.05.2018.
Обрађмвач: вс Маја Крга

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТНО ОДБРАНЕ

СЕКТОР !А МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСТ
УПРАВА ЈА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 1622-2
године

06авештсн.е у ветс са израдом Плана
детаљне регулапије, досгавл>а

ЈП 'ЗАВОДЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

нови с :а д

Жслсзничка 6/Ш

Вем: Ваш за.хтсв 874/8 од 24.04.2018. годинс

- У СКЛВДУ С3 таЧК0М 3‘ и 8’ 0дл-™с о нрсгама ннвестиционн* 
К  - К И урКанистичких "« "о »  «  зиачаја М одбрану ГСлужбени гласникI * ОрО о ј / 15), ООЈВ6ШТ31ШМЛ наг ла т  тпА пт/ Пп^пл .. __ - .....  ■ -  .Р Г "  ппп[ » О к х  ' г .........  .........  ...........  " д Ј,,ачаЈа м  одорану г  сл у ж се н и  гласникIС  , орој 85/13). обавештаммо вас да ла израду Плана детаљне регулацнје за део б.кжа 2 у 
г>зчко1 Тополи. нема посебмиу уппи  ̂ к иутлпч лл ----- ----___ _ . ^ ^” .....  ..... дс,ал.не регулацнЈе :ш део блока 2

,К0Ј Топо,,ем а моссб"их Услова " захтсва »  прилагођавамл потребама одбране земље.

‘ПРаЖ’ ПЛаШ ЈС У °баосзи да -у ПР°"«У "зраде плана применн све норматнвс кпнтепжуме II станлјшпл V __ ______ __ . у.......  Ј плана примени све норматнвс
С3 3аШНОМ ° п;,аш,Ран*У и »зградн.« ("Сл. гласннк РС". бр. 7^009,81/2009 - испр., Т.4/2010 - одлука УС, 24/2011. 121/2012. 42/2015 - одлука УС 50/2013 

‘ одлука УС. 98/201 3 - ОЛЛУКЛ У Г  |«ЛП1..| .. М <п л т .......... * ’* ■ — I, Ј - оллука УС 50/2011
^одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 ,, 145/2014) н сним подзаконскнм акгима који 
рсгулишу прсдмсгну материЈу Ј

МК
* '1!отиук?»&ш1К

■ I Л ТА „ /инг Старчсин (1Итра1)ено и I (Једном) примсрку, умножено
V I (једном) примерку и достављено:

ЈП "Завод ча урбанизам Војводинс", Новн Сад к
— а/а.

, В 5 201М

Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 211. ОТБАТ 2019.03.21. 5. бгаш



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 212. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

1’еиублика Србнја 
МИНИСТАРСТВО 

ЗЛШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 350-02-00036/2018-03 

Дагум: 22.05.2018. год. 
Нсмањина 22-26 

Београд

' ЗПЦ Ц УРБДЧГ/1"
» ’ о  1

.28. 05 2018

Ј! 1 „Завод т  урбш!изам Војводине’* 
Железиичка бр. 6ЛИ 

21000 Нови Сад

Предмет: О дј овор на захтев аа досгшовање иодашка н услова за погребе израде Плана 
дстаљке рсгулације за део блока 2 у Начкој Тополи

Поводом вашег захтева број: 874/9. од 24. априла 2018. годинс, обавсштавамо вас да 
је ово Миннстарство размотрнло ваш захтсв за издавање података и услова за потребе 
итраде Плана детаљнс регулапије за дсо блока 2 у Бачкој Тополи, који се односе на севесо 
постројенЈа, односно комплексс, а у надлежности су овог Миннстарства.

Сходно томе, овим нутем вас информишсмо да, на основу Закона о заштитн 
жнвотне среднне („Службени гласник РС". бр. 135/04, 36/09, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 
14/16), Министарство, на основу докуменасга Извештај о безбсдносги и Обавештење, водн 
регистар постројен«! » утврђујс и водн евнденпнју о оператерима и севесо 
постројењима/комплексима са повећаком веронатноћом иастанка хемнјског удеса илн са 
повећаннм последнцама гог удеса, због њнховс локацијс, близинс сличних посзројсња нли 
због врсте ускладиштеннх опасних матернја (.ломино сфскаг”). Такође, на основу овнх 
докуменага, Министарство водн и Регнстар построје!ва и утврђује севесо оператере и 
постројења/комплсксе. чије активности могу нзазватн хемијски удес са прскоЈранкчпим 
последицама.

На основу досзу чшнх података, које су овом органу до сада доставшш оператери 
севесо посгројења/комнлекса. утврђено јс да сс ка обухвагу Планл деталше регулаиије за 
део блока 2 у Бачкој Тополи не налазе севесо постројења/комплекси. Додатно. на 
територнји Општине Бачка Топола сс не налазе севесо постројсил/комплексн.

Наломнњемо, да сс у случају изградњс новнх ссвесо постројења/комплекса, а у 
складу са Правнлником о садржннн политикс превенцнјс удеса н садржиии и мстодологији 
израде Извештаја о безбедностн и Плана заштнте од удеса („Службени гласннк РС". број 
41/10). као полазни основ за идентифнкацнју повреднвнх објеката разматра удаљеност од 
мииимум !000ш од (ранииа ссвссо постројсња, односпо комплекса, док се копачна 
процена ширине повредиве зоне зоне оиасности, одређује на основу резултата 
модслнрања сфскатп удеса. Такође, нппоминлмо да се нденгифнкшшја севесо 
пос1роје1ва/комш1екса врши на основу Правшшнка о ллсти опасннх матсрија и њихоннм 
количинама и критеријумима за одрсђивањс врсте докумеиата које израђује оператер 
севесо постројења, одпосио комплскса („Службени гласник РС", број 41/10 и 51/15). Иорсд
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тога, наглашшшмо да еу ооавеае оператера н наддсжннх органо пропнсане у погланљу 3.2 
Заштита од хсмијског удеса, Закона о заштитн животне средине, те да сходно наведеном, 
као и сходно члану 59 н 60а, обавсзе оператера прсма нддлсжјшм оргатшма у области 
таштите од хемијског удеса, за нова севесо постројеља/комнлексе, почин.у у року од 
најмаљс 3 (три) мссеца прс почетка рада тктројснш/комплскса. Поред тога, у случају 
изградњс ностројен>а/комш]екса вишсг рсда, уколико опсратср нс нспунн условс из чл, 60ђ, 
тј. 60г и бОд Закоиа о заштити животие средине, сходио чл. 60е истог закона, Министар 
решсњем забрањује рад, зј. нушгање у рад односног ностројенлт/комплекса.

Због претходно напеленог је пот|1ебно пажљнво планнратн лоинрањс и изградњу, 
како нових ссвесо иостројенкскомплекса нли молифнкације постојсћих и њихових 
макснмалних могу!1их капацитета ссвесо опасних материја, тако и нових фађсвннскнх 
објската, укључујући саобраћајне правце, места за јавну намену и насел«з у блнзннн 
комплскса, где локацнја комплекса илн грађевнискн објектн могу бити нзвор кли повсћатн 
ризик или иоследице всликог удеса, како би се нзбегли непотребнн 1]Х)шковн или лоше 
инвестиције. али и обезбедило адекватно управљањс бсзбедношћу од хемијског удсса. У 
интересу је и грађана и оператера и локалних самоуправа па чијој тернторијн се гради. да и 
инвсститори и сви надлсжни органи који су укључени у ироцес планнрања корншћеља 
земљшпта, при доношењу одлука узму у обзир циљеве превенције великих удеса и 
ограничавања последнца тих удсса по здравЈве људи и жнвогпу средину.

За додатпе информшшје, као и дал.у сарадњу можете сс обратити овом органу, ма 
адресу: Миннстарство залггите животне срсдине, Одсек за заштиту од всликог хемијског 
удеса, Омладинскнх бригада 1, 11070 Нови београд.

Доставити:
- Наслову 
* Лрхнви
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\~Таш кР е п уб л и к а  Ср6и|а
Д у то и о м н а покраЈим л В о јв о д и н л

Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарстео и саобраћаЈ

Пуп—* 15, /3101 Н©*м
Т: *181 21 487 4337 Ф: »38121456 653
р̂еемруој̂ оашз г*
БР01:143-310-203/2018 03 ДДТУМ; 22.05-2018. годин*

ЈП „Завод за урбамизам Војводиие
Железничка 6/111
21 000 Нови Сад

Предмет: Достава података и услова за потреое израде Плана детаљне регулаци/е за део блока 2 у
Бачкој Тополи

У складу са вашим дописоји број 874/12 од 24.04.2018. године, за доставу података и услова за
потребе израде Плана детаљне регулације за део длока 2 у Бачкој Тополи, у прилогу дописа достављамо
вам тражене податке у складу са надлежноотима Покрајинског секретариЈата за енергетику, грађевинарство
и саобраћај, Сектора за минералне сировине и Сектора за енергетику.

ДОСТА8ИТИ
]. Наслову
2. Архиеи
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М ИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

У складу са одредбама Закона о рударстау и геолошким истражиеан>има ("Службени гласник 
РелубликеСрбије" бр. 101/15), увидом у катастар активних истражних простора; експлоатационих простора, 
лежишта и биланса минералних сировииа и других геолошких ресурса и катастар ексллоатационих поља 
утврђено је да, на просгору обухватз Плана детаљне регулације за део длокз 2 у Бачкој Тополи, одобрење 
за истраживање има;

1. "НИС"а.д. Ноеи Сад, Нови Сад 
-локалност: сееерна Бачка 
-истражни простор бр, 5069
- решење бр, 310-02-690/2013-01 од 26.06.2013. године 
-рои важења: 31.12.2020, године
-решење издао: ГИинистарство природних ресурса, рударства и просторног плаиирања 
-минерална сировина; нзфта и гас
-границе истражног простора су:_____________________________________

Преломнз тачка X V
1 5 060 130 7 428 950
2 5 062 833 7 431465
3 5 065 750 7 436 000
4 5 075 850 7 433 750
5 5 079 273 7 429 084
6 5 083 771 7 433 400
7 5 089 174 7 430 719
8 5 094 436 7 431 119
9 5 097 323 7 426 186
10 5 097 158 7 427 720
11 5 102 045 7 430466
12 5 105 000 7 426 400
13 5 108 100 7 439 650
14 5 111 889 7 428 368
15 5111250 7 428 050
16 5111 750 7 427 700
17 5111447 7 425 806
18 5 115 000 7 424 150
19 5 114 946 7 418 138
20 5 113 900 7 417 050
21 5 109 250 7 408 750
22 5 114 070 7 401 858
23 5 116 639 7 397 189
24 5114 650 7 394 800
25 5 115 750 7 389 900
26 5 112 265 7 388 218
27 5 112 000 7 385 150
28 5 109 300 7 387 100
29 5 106 666 7 381 831
30 5 105 050 7 389 100
31 5 101 400 7 377 920
32 5 100 100 7 375 000
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33 5101 910 7 373 870
34 5 098 070 7 367 470
35 5 095 450 7 369 150
36 5 094 900 7 368 450
37 5 095 950 7 367 200
38 5 095 650 7 361 450
39 5 096 150 7 356 700
40 5 100 980 7 354 600
41 5 096 830 7 350670
42 5 092 650 7 351750
43 5 092 350 7 345 950
44 5 087 650 7 346 100
45 5 089 900 7 338 000
46 5 087 300 7 335 800
47 5 086 560 7 331 940
48 5 083 500 7 332 200
49 5 081 950 7 333 920
50 5 079 750 7 334 400
51 5 077 780 7 333 680
52 5 074 350 7 334 100
53 5 072 600 7 336 350
54 5 071250 7 336 400
55 5 066 250 7 337 450

5 064 000 7 338150

1_______Е ______ 5 061 600 7 341 200

2. Општина Бачка Тополз
-локзлност: извориште рекреационог центра у бачкој Тополи 
-истражни простор 6р. 5826
-решењебр. 143-310-11/2017-03 од 17,03.2017, године 
-рок взжења: 28.02.2019. године
■ решење издао: Покрајинског секретаријагз за енергетику, грађевинарствои саобраћај 
-минералнз сировина: подземне воде 
-границе истражног простора су:

X V
1 5075550 7393590
2 5075580 7393890
3 5075200 7394000
4 5075060 7393710

Истовемено користимо прилику да вам скоенемо пажњу на одредбе члана 21.став 2. Закона о 
рударстау и геолошким истраживзњима ("Службсии гласник Републикс Србије" бр. 101/151: 
"Примењена инжењерскогеолошко-геотехничка истрамивањо обовезно се врше зо потребе 
просторног и урбанистичког планирања, пројектовоња и изградње грађевинских, рударских и других 
објенота роди дефинисањо инжењерскогеолошких-геотехничких услово изгродње и/или сонације, коо 
и других карактеристика геолошке средине“, ;ер према нашој евидениији предвићена примењена 
инженаерско-геотекнинкз истраживања у смислу овог члана на подручју обуквата Плана детаљне 
регулације за део длока 2 у Бачкој Тополи, до сада нису извршеиа
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ЕНЕРГЕТИКА:
ПокраЈински секретаријат аа енергетику, гра?Јееинарство и саобраћај у области енергетике нема 

огранинења за израду Плама детаљне регулације за блок 2 у БачиоЈ Тополи. Неопкодно је да се обратите 
енергетском субјекту који на територији бачке Тополе вршн дистрибуцију гаса (Родгас ад, Бачка Топола) и 
енергетском субјекту који врши дистрибуцију електричне енергије (заоисно привредно друштво Оператор 
дистрибутиввогсистема "ЕПС-Дистрибуцијз''д.о о. Београд, Огранак Електро-дистрибуција Суботица).

Разеој енергетског сектора заснива се на повећаној рационалносгн и ефинасности у области 
производље, преноса, дистрибуције и потрошље енергије и на што већем коришћенЈудомаћих енергетскик 
извора. Посебно је значајно користити обновљиве изворе енергије (ОИЕ): енергију суица, геотермалну 
енергију ■ енергију тла (примена топлотни* пумпи) и термалних вода, биомасу. С обзиром да се планира 
изградља базена, стадиона и парка посебно се препоручује примена соларне енергије за загревање воде и 
за погон пумпи у заливним системима, као и геотермалне енергије (енерги)е тла-топлотне пумпе и 
геотермалне воде) Предлажемо да се размотри могућност примене обновљивих извора енергије и да се 
примењују мере енергетсне ефикасности у што већој мери.

За потребе Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинзрство и саобраћај рзђене су студијо 
о потенцијалима обновљивих извора енергије и то биомасе, геотермалне енергије, соларне енерги|е и 
енергије ветра, као и студије о могућности производље биогаса (Напомена: Нааедене студије могу се 
пронаћи на сајту секретаријата: уууумг.р5етг.уо|уос1|па,еоу.г5).

На осноеу наведеног неолходно је омогућиги развој пројекатз који би оптимално користили 
потеицијзле обноољивих извора енергије, уз примену мера енергетеке ефикасности.
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ПОКРАЈИНСХИ ЗДВОД ЗЛ ЗДШГИГ/ ПРИРОД6 
* 4

М5ТГПЛЕ ГО* ЧАПЈИ СОСОГ/АЛОЧ 0/ УОЈУОСИМА РКОУЈма

БрОј 03-1121/2
Датум 30,05 201ЈЦ ^ јјпц "■  " ■ -  гтпп.Г-Т

ЈП  „ З а в о д  за  у р б а н и за м  В о јв о д и н е '1

Железнинка 6/111 

21000 Нови Сад

Решавајући по Захтеву ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада бр 874/1 од
24.04.2018. године, Покрајински завод зз заштиту природе на основу члана 141 Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр 18/2016) и чланова 9 и 102. 
став 1, тачка 10. Закона о заштити природе (,.Сл глзсник Републике Србије" бр 
36/2009, 88/2010. 91/2010 -  исправка и 14/2016) доноси

РЕШЕЊЕ

1 Којим се  одређују услови заш тите природе за  потребе и зр ад е  Плана детаљ н е 
регупзције за  д е о  блока 2 у бачкој Тополи

1. У ређењ ем простора и применом одгоеарајућик техничко-технолошких реш ењ а, 
смањ ити негативне утицаје на еколош вд знанајна подрунја предм етног простора

1 1. Очувати еколошку и друш твену улогу Парка у БачкоЈ Тополи који је  заштићен 
као споменик вртне архитектуре а истоврем ено п р ед став љ а  значаЈно станиште 
еколошког коридора Криваје;
1 2 Очувати ф ункционапност регионалног еколошког коридора водотокз КриааЈе.
1.3. П ланирањ е вршити применом принципа зоналности, распоређуЈући садрж аје у 
складу са гшгенциЈалним н е га 1ивним уш цајим а на живи свет У непосреднОЈ близини 
парка и еколошког коридора лоцирати  садрж аје који у најмањ ој мери  узрокују буку. 
не ззхтеваЈу ноћно о св етљ ењ е  и не повећаЈу учесталост кретзњ а љ уди  и возила. По 
потреби могуће је  сместити у овом  осетљ ивом  појасу и садрж аје који само 
периодично и спољ заају  неповољ н е утицаје на еколошки значајне просторне целине,
1.4 И змене облика сев ер н е  м еђне линије парка (граница између простора парка и 
стадиона) ко]а Је п редвиђена и важећим Генералним планом, ерш ити без см ањ ењ а 
површине ззш тићеног подручја,
1 5 П ожељ но је д а  се  зелен и  поЈас еколошког коридора уз КриваЈу. извеђу водмог 
зем љ иш та и паркинга издваЈа препарцелацијом  као катастарски деф инисана 
просторна целина.

2 Рзди  очувањ а екопошког интегритета и друш вених функција парка
2,1 И зградњ а новог стадиона не сме д а  угрожава специф ичне хидролош ке услове 
долине, који су предуслов разво/а  др в ен асте  вегетације Није д о зв о љ е н о  сниж авањ е 
нивоа подзем не воде на подручЈу парка:
2 2 Применити лланска и техничка реш ењ а (нпр избор м атери јала) којима се 
смањуЈу неповољ ни утицаји објеката и вештачких површ ина на екоклиму ове 
деонице долине КриваЈе (непож ељ но повећањ е дневних и ноћних температура, 
см ањ ењ е влаж ности ваздуха и сл  );
2 3 Ради  см ањ ењ а утицаја буке и загађ ењ а  од стране п лан и ране саобраћајнице уз 
северну границу парка:
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• простор парка одвојити од  саобраГ1ајнице пуном оградом  висине о д  на |м ањ е 2 т  
Почетак ограде поцирати на удзљ ености  од  30-50 м етар а  од  гпавног пута а кра) 
на растоЈању од  10-15 ш од  о б а л е  КриваЈе (еколошки коридор не сме бити 
прекидан оградом):

• Разм атрати  кориш ћењ е м атери јала старог стади он з (који оригинално потиче из 
зидова паркз) за  подизањ е ограде у складу са стилом старог парка

• Ради осигурањ а безбедн ог кретањ а заш тићеиих и строго заш тићеник врста уз 
еколошки коридор. о града треба д а  садрж и д е л о в е  проходне за  ситне животиње 
О безбедити  вертикалне отворе који прекидаЈу континуитет ограде  на сваких 10- 
20 т  О твори ш ирине 10-12 с т  треба д а  се пружају од  површ ине тла до  висине 
од 0,4 -0.5 т ,  омогућивши пропаз ситних сисара (нпр јеж ева) и других. слабо 
покретљивих врста (нпр. крастаче)

2.4 С а циљ ем см ањ ењ а утица|а саобраћаЈа, ограничити кориш ћењ е паркинг 
пррстора јужно од  стадиона
.  источни д е о  резервисати  радницима и корисницима стади он а укључујући и 

кориснике пратећих садрж аја објекта,

.  физички одвоЈени западни  д е о  овог паркинг простора може бити приступачан 
сзм о  преко рампе. у сш ад у  с з  огрзничењ им з описаних под тзчком  3 5 ,

2 5 Паркинг простори који се  директно граниче са парком т р еб а  д а  садрж е п о јз с  
заштитног зел ен и л а  (живу ограду) уз међну линију п рем з парку коју Је неопходно 
назначити на графичком прилогу планд као „појас заштитног зелег.ила

3 С а цигвем очувањ а проходности еколошког коридора водотока КриваЈе
3.1 О безбедити  што в еће  расто јањ е између саобраћајн иц а и лолочаних површна и 
еодотока
3 2 С а циљ ем ств а р ањ з планског основа за  унапређењ е стањ а еколош ког коридора. 
између просторне целине стан овањ а и водотокз КриваЈе (североззп адн и  д ео  
простора) планирати по)ас заштитног зеп ени ла који  је неолходно назначити на 
графичком прилогу плана кзо ..лоЈас заштитног зел ек и л а '
3 3 Тежити д а  расто)зњ е планираног стадиона од  о б а л е  водотока буде нзјм ањ е 20 
м етара М ањ е расто јањ е је прихватљ иао сам о на кратким д ео н и ц ам з уз очувањ е 
континуитета тр зв н е  вегетациЈв (минимална ширина 4 т )  и д р в о р ед а  уз обалу по 
целој дужини предметног простора И змеђу стадиона и КриваЈе ф орм и рати  зелени 
п о јз с  ширине 10 м етара који  садрж и континуираки поЈас травн е вегетациЈе дрворед 
ниских стаб ал а  (изузетак чине очувана стара стаб л а  простора) и групације ниских 
жбуња
3 4 К ретањ е возила уз обалу  КриваЈе ограчивати на спортске догађа;е  и на 
активности одрж авањ а објекта и зелених површина
3,5. С аобраћаЈ и кориш ћењ е паркинг простора у појасу од  50 м етар а  растојањ а од 
границе еколошког коридора (уз јужну и ззпадну страну стадиона) ограничити сзмо 
на врем е спортских догађаја  односно за  боравак гостију који користе западну стрзну 
стадиона О безбедити  рампу који сп речава  кориш ћењ е саобрзћајн иц е и паркикга 
ван ових периода
3 5 Приликом ппанирањ а стадионз имати у виду д а  у поЈасу д о  50 т  од  водотокз 
• потребно Јв спречити м зсовно кретањ е љ уди (мпр навијача за вр ем е  утзкмица)

.  ниЈе д о зво љ ен о  планирањ е пратећих садрж аЈа који  су извори повиш еног нивоа 
буке. ноћног о св етљ ењ а  и/или значаЈно повећаЈу дневну ф реквен цу кретањ а 
људи или возила.
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4 П ланирањ е р асеете  тр еб а  ершити у скпаду са  п отребам а заш тите ноћних 
животињских врста парка и регионапног екопошког коридора

4 1. Н и ј6 д о зв о љ е н а  прим ена покретних с в е тл о сн и х  извор а и с в е тл о с н и х  снопова  
усм ерених прем а н ебу Ни)е д о зв о љ е н о  украсно о с в е т љ е њ е  с т а б а л а . објеката  и 
тр аањ ака у зони ути цаЈЗ (50  т )  на парк или еколош ки коридор Декоративно  
о св е тљ е њ е  ста д и о н а  д о зв о љ е н о  је  сам о  на и с то ч н о ј и  севе р н о ј стр а н и  уз примену 
техничких р е ш е њ а к о јз  о безбеђ уЈу за ш ти ту  парка и еколош ког кори дора од утицаЈа 
с в е тл о сти
4 2 Није дозвољено осветљење унутрашњости зелених површина. Светлосна тела 
могу бити постављена само уз стазе и пархинг површине;
4 3 Осеетљење Јавних по ер ш и н а ппан и рати  у складу са осетљивошћу просторз:

• Најмање растоЈање редовно/траЈНо осветљених површина од екопошког 
коридора )е на отвореном терену 50 т . односно 20 т  уз подизање високог 
зеленила (зеленог застора) или ззтворене ограде према коридору ипи парку,

• Унутар пзркз и у поЈасу од 50 м е тар а  од еколош ког коридора с в е т л о с н з  тепа 
л о ц ир ати  испод н ивоа крошње до 4 м е тар а  ви си н е О м о гућ и ти  смањење 
ингензитета осветљења (см ањ ењ ем  брОЈЗ и и н те н зи те та  активираних  
св е тл о сн и х  тела) ван период а ф ун кц и о н и сањ а о б јека та

4 4 О б а в е зн о  прим енити з а с то р е  ко ји м з  с е  сп р е ч а в а  р а си п а њ е  с в е тл о с ти  према  
небу и крош њ ам а парковског зе л е н и л а  о д н осн о  прем а еколош ком  коридору и 
стани ш ти м а.
4 5. Применити с в з  лриступачна планска и техничка р еш ењ а за  см ањ ењ е  утица|а 
светлости на живи свет ларка и еколошког корисора оптималну локацИЈУ светпосних 
тела, смањ ену висину светлосних тел а  ван обЈеката (светлосна т е л а  треба д а  буду 
испод нивоа крош њ е. осим зз потребе осв етљ ењ а  ф удбапских терена) усмереност 
светлосних снопова прем а стазам а  и објектима као и примену посебног светлосног 
спектра П редвидети огрзни чавањ е траЈањ а о св етљ ењ а  пОЈединачних просторних 
целина у складу са  њиховим функцИЈамз.

5 Ради заштите дивљих врста еколошког коридора и парка. у појасу од 50 метара од 
еколошког коридора.

5 1 забрањује се примена техничких решења ко|има се формираЈу рефлектујуће 
површине (нпр, стакло метал) усмереке према коридору или парку
5.2. Стаклене ловршине на јужној и западно) страни стадиона снабдевати 
одговарајућом зздцтитом која спречавз колизију тица,

6. У ређењ е зел ен и л а  тр еб а  д а  буде саставни  д ео  проЈектне документациЈе планираних 
објекатз. у складу са  интересим а очувањ а биолош ке разноврсности. еко-климе и 
друш твених функција простора

6 1 План озелењавања треба да сздржи графички приказ, списак врста и списак 
неопходних подухвата (санацијз или сеча болесних стабала, засипање терена 
садња итд,),
6 2 У појасу од 50 метзрз од екопошког коридорз најмање 50% вештачких површина 
(поплочане стазе. паркинг простори и сл ) мора бити засенчен крошњама високих 
лишћара Што већи степен засенчености (нарочито са јужне стране) остзлих 
поплсчаних или асфалтираних ловршинз обезбедити формирањем дрвореда по 
рубним деловима
6 3. О си м  ларкинг пр о сто р а, пр иступ ни х и леш ачких с т а з а  пр иказан и х у припоженоЈ 
планираноЈ нам ени п р о сто р а  с а  саобраћаЈни м  реш ењ ем . није д о зв о љ е н о  ф орм ирати  
нове п о п л о ч зн е  површ ине;
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6 4 За озелењавање користити претежно лишћаре; у спрату дрвећа учешће 
листопадник врста треба да буде минимзлно 80% Дати предност аутохтоним 
врстама прилагођеним хидролошким и еколошким условима станишта {списак врста 
дат је у Образложењу);
6 4 ЗаОрањено Је сађење инвазивних врста (списак врста у Образложењу) Током 
уређења терена одстранити све јединке дрвензстих врста које се гонашају 
инвазивно унутар Панонског биогеографског региона
6 5 Сз циљем обезбеђења сигурности имовине и корисника простора извршити 
процену виталности постојећих стабала и по потреби одстракити или заменити 
оштећене јединке
6 6 Због п овећањ а засенчености  о б зл е  водотока од стран е планираног обЈекта, 
континуитет д р еен зсте  вегетациЈе на западној страни стадиона обезбеди ти  садњом 
д рворед а  ниских стаб ал а  и групација ниских жбуња 

7 П ланиране обЈекте лрикључити на јавну канализацИЈу или обезбедити 
лречиш ћавањ е отладних вода у складу са прописима кОЈима се регулише 
пречиш ћавањ е отпадних вода

8, Са циљем заштите квалитета ваздуха, вода и земљиштз:
8.1 На простору блока ниЈв дозвољено планирање објеката и активности
• које негативно утичу на хидролошки режим подручЈа (нпр одводњавање. утицаји 

на кретање подземних вода); формирати отеорена фреатска окна (вештачке 
водене површине, нпр украсна Јвзерца треба да буду изолована од подземне 
воде и од педолошке подлоге слОЈем глине или специЈалном фолиЈОм. а њихово 
снабдевање водом не сме да угрожава разерое воде за пиће)

. који су извори загађ е њ а нпр о д п агањ е  оласних м атериЈа и с в е  врсте физичког и 
хемиЈСког за га ђ е њ а  (нлр засипање те р е н а  шутом н епр о пи сн о  о д л а га њ е  отпадз),

8.2 Заси пањ е терен а  в р ш т и  инертним матерИЈапом који не садрж и токсичне 
материје, ни хранљиве материЈе у концентрациЈама изнад утврђених вредности за 
зем љ иш не типове датог простора,
8 3. Водоток Криваја кзо еколошки коридор не сме бити пријемник непречишћених 
отпадних или термички загађених вода. Обезбедити заштиту водотока од оцедних 
вода са паркинга;
8 4 Уређењем околине објеката и правилним руковањем отпадом спречаеати по|аву 
глодара и других штеточина Забоањено Је одлагање комуналног отпада езн 
санитарних лосуда одређених зз наведену намену

9 Обавезује се извођач радова да, уколико у току радова пронађе 
геолошка или папеонтолошка документа к о јз  би могла представљати 
заштићену природну вредност, иста прИЈави Министарству заштите животне средине 
као и да предузме све мере заштите од уништења оштећења или крађе
10 Обрађивач Плана јв дужан да овом Заводу достави на увид Нацрт Плана на 
мишљење
11 Подносилац захтева )е дужан да радове и активности изведе у свему у складу 
са издатим услоеима из тачке I овог Решења За све радове и активности које нису 
обухваћене достављеном планском документацијом, потребно је тражити посебне 
услове овог Завода
III Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достаељања акта не 
отпочне радоее и активности за које је акт о условима заштите природе издат дужан Је 
да прибави ноаи акт Такође. уколико дође до измена захтевом наведених активности
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ИЛи промене локације/подручја, као и зз  н аредн е ф азе/годи н е и страж ивањ а носилац 
активности дужан Је д а  поднесе ПокраЈИнском заводу  за  заш титу п рироде нов захтев за 
издавањ е акта о условим а заш тите природе
IV Ово Р еш ењ е  не осп обађа о б ав езе  подиосиоца зак тева  д а  прибаеи  и друге 
успове, дозвол е  и сагласности  п редеи ђен е позитивним прописима

О бразлож ење

ЈП Завод  за урбанизам  ВоЈводине" из Ноеог С зд а  обратио с е  ПокрЗЈИнском 
заводу за  заш титу природе Зактевом  бр  874/1 од 24 04 2018 године за издзвањ е 
услова заш тите природе за  израду П лана д е тзљ н е  регулациЈе за  д ео  бпока 2 у бачкОЈ 
Тололи Уаидом у Регистар заш тићених природних д о б ар а  који води  овзј Завод, 
утврђено Је
• д а  је подручје Парка Скупштина општине Бачка Т ополз стави л а је под заштиту 

09.05.1974 године. Одпуком о заштити природе СВА гПарк у Бачко) Тололи" ор 
633/9-1974-04 Парк такође и спољ ава улогу заменског станиш та шумским врстама и 
доприноси Ф ункционисзњ у еколошког коридора водотока Криваје, пружаЈући 
станиш те за одмор, исхрану и/или разм нож авањ е дивљ им  ерстзм а

• Водоток Криеаја је регионални екопошки коридор утврђен  Регионапним 
просторним планом АП Војводине ("Службени лист АП ВОЈВОДине” бр 22 од 
14 12 2011 године), који повезуЈе остатке природних стзниш та лесн ог платоа међу 
коЈима су и станиш та приоритетна з з  заштиту у СрбИЈИ (Правилник о критериЈумима 
за  и здза јањ е типоеа станиш та. о типовима станиш та. осетљ ивим  угроженим 
ретким и за заш титу приоригетним типовимз стзниш та и о м ер ам а  заш тите за 
њихово очувањ е. .С л  гласник РС' бр 35/2010) и у Европи

Заш тита екопош ке мреж е на основу члана 6 У редбе о еколош кој мрсжи 
ГСлужбени гл РС" бр. 102/2010. у д з љ е м  тексту У редба) обезбеђу је  се  спроеођењ ем  
прописаних м ера  заш тите (Прилог 3. Уредбе) М ере предвиђф у .спречавањ е односно 
см ањ ењ е, контролу и санзциЈу свих облика загађи вањ а ' е л е м е н а тз  м реж е Мере коЈе 
се односе на заштитну зону екопош ке мреж е деф иниш у д а  „приликом кориш ћења 
природних ресурса потребно је  обезбедити  очувањ е хидролошког реж има неолходног 
за функционалност екопошки значз)ног г о д р у ч Ј З  и/или еколоиж ог коридора и 
забрањују „обављ ањ е активности ко|е могу довести  д о  п роди рањ а и ш ирењ а 
инвазивних врста из окруж ењ а' М ере заш тите екопош ке мреж е о д н о се  се на правна 
лица и физичка лица којз користе природне вредности и обављ аЈу активности и 
радове На подручју еколош ке мреж е примењуЈу се  м ере, м етод е  и техничко- 
технолош ка р еш ењ а са  циљ ем  очувањ а повољ ног стањ а екопошки значајних подручЈа 
и унапређивањ а наруш еног стањ а д ел о в а  еколош ке мреж е Ч ланом  9 Уредбе ;е 
прописано д а  просторни и урбанистички ппанови програми и осн о ее  коришћења 
природних ресурса  морају бити усаглаш ени са  плановим а у п р ављ ањ а д ел о в а

По члану 71 Закона о заш т ит и п рирод е  (,.Сл гласник РС  бр  36/2009, 
88/2010. 91/2010 -  исправка и 14/2016) повољ но стањ е ди вљ и х  врста  обезбеђује се 
заштитом њихоаих станиш та а на основу ч л ан з  72 „очување дивљ их врста и њихових 
станишта саставни  је д ео  м ера и услова заш тите природе из чл ан а  9. овог закона 
Члан 81 Закона о заш т ит и природе  забрањ уЈе кориш ћењ е )аких светлосних извора 
(рекламни ротираЈући реф пектори , л асери  и слично) усмерених ка небу Члан /4  
Закона забрањ ује угрож авањ а или униш тавањ а стан и в л а  строго заш тићених врста. 
њихово узнем иравањ е. нарочито у врем е разм нож авањ а. подизањ а м ладих миграциЈв

5



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 223. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

И хибернације кзо и пресецан>е миграторних путева Члан 80 Закона о заш т ит и  
природе  прописуЈе да Јавни  путеви и друге врсте саобраћа^ницз и други оојекти 
чијом се изградњом пресецају уобичаЈени коридори дневних ноћних и сезонских 
миграцИЈа дивгђих животиња, проузрокуЈе фрагментациЈа станишта ипи на други начин 
ремети њихое нормалан животни цикпус, граде се на начин којим се умањуЈу негативни 
ефекти и применом посебних конструкциЈских и техничко-технолошких решења на 
самим објектима и у њиховој околини, током изградње и у периоду експлоатациЈе

Ноћно о св етљ ењ е  на датом  локалитету п овећава угинуће и нсекзта (угину од 
судара са  светлосним телим а). као и оних врста које лривуче м аса  дезоријентисаних 
или угинулих исеката {слепи мишеви ж абе, со ее  итд ) и може довести  до њиховог 
локалног изумирањ а Високо п остављ ен а светлосна тел а  ометаЈу дневних ноћних 
кретањ е слепих м и ш евз изм еђу Језерз и парка а могу д а  привуку ноћне инсекте са 
водотока. Због наведеног. неопходно је  применити сва  приступачна планска и техничка 
реш ењ а за см ањ ењ е негативних утицаЈа о св етљ ењ а  на живи свет

Парк због п оаољ н е структуре и присуства старих стабала има значаЈну улогу у 
очувању популациЈЗ заштићених и строго заштићених врста шумских и шумостепских 
станишта (међу коЈИма су најброЈниЈе птице). прогпашених П равипником  о 
пр о гла ш ењ у и заш т ит и  ст р о го  заш т и ћ ени х  и за ш т и ћ ен и х  д и е љ и х  врст а  
биљ акв, т ивот ињ а и г љ и в а  ("Сл гласникРС бр 5/2010)

К онвенци ја о о ч у в а њ у  е в р о п с к е  д и в љ е  ф л о р е  и ф а у н е  и п риродних 
стан иш та (гСлужбени гласник РС  * М еђународни уговори . бр. 102/2007 о д  7 11 2007. 
године). у политици п лан и рањ а и развоЈно) политици у о б аеези  смо посветити посеону 
пажњу заштити области  које еу од  значаЈа за миграторне врсте н авед ен е  у Додацима Н 
и III (Члан 4 ) Иа списковима ове конвенциЈе се налази  значаЈан брОЈ врста ситних 
животиња којима КриваЈа служи за миграторна кретањ а О д в о д о зем ац а  који се  н алазе 
на списковима ове конвенци|е издваЈамо сл ед ећ е  врсте з е л е н а  крастача 
{Р5еидер1с)а1еа у1гкИ$), гаталинка (Ну1а а Ф о ге а ), обична чеш њ арка {Ре1о1за!е$ гивсиз) 
Гмизавци барска корњ ача (Е т у з  оП>1Си1ап8). лиаадски гуштер (1 ,а сед в  адгЛз), зидни 
гуштер 1Рс(!агс<$ гпигаИз), белоуш ка (Л/а/ггх по1их)

Мере заш тите Јв потребно остеарити одговарајућим просторним распоредом 
обЈеката и функцИЈа уз екопош ки коридор. као и применом техничких р еш ењ а којимз се 
смањују негативни утицаји објеката и људских активности ма живи свет

Предметни простор п ред стављ а бивш е плавно подручје нодотока КриваЈе коју 
карактериш е висок ниво подзем не ооде почетком вегетационог периода а због 
прилива воде са  виших д ел о в а  лесног ппатоа зем љ иш те може бити дуже врем е 
засићено водом и током вегетационог периодз Аутохтоне д р в ен асте  врсте природних 
станиш та алувиЈапних подручЈЗ су сл ед ећ е  
• доминантме О иегсиз годиг. Егохтиз апдизШ ћа. Р ехсе!з!ог
,  субдоминантне Асег сат ревие Рџри/из аЉа Ма1ив зу1уе$1г<5 Ру<и$ ругаз!ег Рас1и$ 

ах<ит. С от чз запдитеа. Еиопутиз еигораеиз Ргапди1а а!пи$. Сга!аеди$ 
ОхуасаМћи. \У<!)итит ори!из. Цдиз!гит т!догс 

У случаЈу потребе, појзс зеленипа може д з  се формирз и садњом врста нижег растз. 
и/пш з ттог. (Ј 1аеу<$ Ма1ч$ $у^е$!п$. Ругиз ругазГег. Сот из запдитеа. Еиопутив 
еигораеиз. Егапди/а а/пиз, Сга/аедиз охуасаМћа и дизћит  хи/даге

У складу са КонвенциЈом о биолошкоЈ разноврсности дужни см о  д а  спречавамо 
ш ирењ е или ло потреби предузимамо м ере за униш тавањ е инвазиених врста На 
п о д руч ју  Панонског региона се  сматраЈу инвазивним сл ед ећ е  врсте Јасенолисни јв в о р  
(Асег <тдипс!о). кисело д рво  (А<1аМћи$ д!апс1и!оза) багрем ац  (Атогрћа Ш<со$а) 
западни копривић (Се!(/$ осс<с/еМа!!$) пенсилвански дпакави  Јасен (Егактиз 
репп$у!уатса) трновац (в/ссШ иа ШасћаМоз) жива ограда Цусш т ћа!<т1Го1шт).
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петолисни бршљан (Рагтепос185ч$ тбвПа), касна сремза (РшгЊ5 иегоИпа), јапанска
фапопа {Кеупоипа зуп  Ра1орра јаротса). багрем (Иоћчча р$еис!оасааа). сибирски
брест {Шти$ ритИа)

На основу претходних констатација. увидом у документацију Завода. утврђени су
услови као у дислозитиву

Против овог решења може се изјавити жалбаУпутстео прзвном соедству
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15
данз од дана достављзња Решења. уз доказ о уплзти Релубличке администрзтивне
таксе у износу од 440 00 динара иа текући ранун бр 840-742221843-57 позив на број
59013 по моделу 97

Решено у Покрајимско ззводу за ззштиту природе под бројем 03-1121/2 од 30 05 2018

Достављеио
Наспову
архиви
докум ентацији СВА ,Парк у ВачкоЈ Тополи

.V 1по Ојздуци о овпашћењу
06-1702 ОД 10 07 2016,-
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕКЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Бсшрад. Б^дсвир краљп Алсксаилра 282
ш 1 п ':!!Е'

И О П  1

2! 0 0 0 -И о в и  С.'а.Ј 
Желетннчка 6р. 6/Ш

М /4
ЈГа основу Пашег захтсва број 8?7/1 од 18.04.2018.годннс, маш таподнн бр. 952-9516 од

24.04.2018.године, улућеног ЈГ1 „Путеви Србнје" тражилн сте услове та нзраду Млзпа детзљпе 
ра|улацнјс за дсо блока Орој 2 у Бачкој Т о и о .тн , у складу са чланом 46. и 48. 'Јакона о иланирању и 
изградњи (,.Сл. гласник РО\ бр.72/2009. 81/20009 испр,. 64/2010 -  одлука УС. 24/2011. 121/2012. 
42/203 3-одлука УС. 50/2013-одлука УС. 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014) и Правилннком о 
са.тржиин. начину и поступку традс докумеиага прооорног и урбанисгичког нланирања („Сд, г.таекик 
РС‘\ бр. 64/15). ПосијШц ичраде нлапа је Ошптннска упрана опмггине Вачка Топола, Одет.ени; %а 
цроегорно иланнрање, урбажпам, грађевинаре гво, заштиту жинотис средннс. 11лан је повсрен на израду 
.1П „Занод :а ур п ап н там  П о јн од н и е" Н он н  Сад .

Досгапл.сни до|суме1паш 1Ја:
- Овлашћењс омштиие Качка Топола обрађивачу плана „ЈП „Заиод та урбаннзам Војводине" 

нрибвдњан,е поссбних услова од ошшпћепих оргона, оргатгшшја и прсдугсћа у поегупку итраде 
лланског документа, у дшттапнам аблику,

- Материјал за рани јавни увид, у  дигиталном об.шку,
Графичкн прилог: Итвод нз П 1 Вачка Тоиола Г1лан намсне површнна,
Графички прилог: Планирана претежпа намена површнна.

- Текстуално образложснл.у дигиталном облику,
- Пропратни допис.
Прсма Уредбн о катсгоритацнјн државннх путена („Сл. гласинк РС*\ бр, 105/13, нзмсна 119/1.3, 
нз.мсна 93/15) и нратсћсм Рсфсрентном сисгсму, новсмОар 2017. годннс, у оквнру обухвата илина 
на.тазп сс слсдсћп држакнн пут:
* Д р ж а в н н  ну 1 Н Д  рсда 100, Х и р го ш  - С у и о ш ц а  - В а ч к а  То н о д а  - М а.тн  111)ош - СрГш бран Монн 

Сад - С р с м с к н  К а р л о ш ш  - 11 п1>ијл - С т а р а  П а зо в а  - Бсоград, ознака деоннце 10007 од почетног 
чвора 10004Старн Жедник на к т  46Т798 до крајњсг чвора 10005 Бачка Топола (Бачки Соколац) на 
к т  62+364.
()1ржиннк |]%т 1 рета М-32 I, нрсчт прстхалном Рсфсрсшмпм снстсму РДИ. г;)п праанси нрс.зхплника ЈП „Мугевн Србнјс ")
У оквиру обухвата плана држадии пут ее налази од к т  61+942 (граница обухнагл ПДР-е север ка 
Суботици) до кп1 62+167 (грапица обухвата ПДР-е југ ка Малом Иђошу), у дужини од 0,225 кт

• Државнн пут Н А  рсда 105, државиа I раи н и а са Мађарском ( 1  рап11Ч11Н прслаз В а јм о к ) - Бајмок - 
Бачка Тонола - Сснти - Чока - Мокрнн - држанна граница са Румунпјом (граннчнн прслаз 
Врбица), дсоннца 10504, Бачка Тонола (Кула) - Бачка Топола (Бачки Соколац)
(Држинпн и)7 И |чм4 Р-10Н/114. мрсмл ирс1 Х«лш>м Р(.ч|к]рс]гии>м систсму РД1 ], кио мр;зви101 |]рс;1 С1>.П1кка ЈП „I 1> (ски Срб«|с")

У оквиру обухната плана државни пут сс иалази од к т  35+521 (граница обухвзта ПДР-е запал ка 
СтаЈтој Моравици). ло к т  35+563 (граница обухвата ПДР-е исток ка Новом Орахову), у дужнни од 
0.42 кт.

Плански основ иа предасгном подручју је Гснерални план Бачке Тополе („Сл. лист опшгине Бачка 
Топола”, бр.3/97)
П р и л н ко м  изцадс 1 1 п сд м сти о 1 п.таиа о б авсга  јс д и ста п н ги  сл сд сБ у д о к у м с п га ц н ју  н н с м м н г т  
с.тсдсћс у с .н т с :
> Доставиги Одлуку о израдн плана.
г  Решсњс у предметном ллану усклацити еа рсшсњсм и сгсчсним обавсзама нрсма важсђој 

планској II урабанистичко-тсхннчкој докумснтаннјн, нлаиској дохумептапији чнја итрада је у 
току, као и еа важсћом цројсктном докумснтацнјом. снобраћајио-тсхннчкнм к пројсктним 
условима, издатим од сгране ЈП „Путеви Србијс“ на предметном подручју.

ФМ 750.102 Страна 1 од 4
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ЈАВНОПРЕДУЗЕ^Е
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Услови за израду Број:
планског документа Датум:

Регулационо -  11мнслзи1шни план са лрлказом саобраћајног рсшеи.а (ситуаииоио решење 
ностојеће и плаиирано) изралити иа аж урној катастмрско-тоиографској нодлозн, у асш ду са 
еажећом звконском и подзаконском регулативом. од! онарајућс размсрс са унстим свнм подаиима о 
лржашшм и Јту , стаинонажама иочетка н крлја прсдметшп лсомнцл дуж обухвата нлана 
стаиионажом раскрсница, прикључака и иланЈфаинх Ш1С1а.1аш1ја. у склалу са Урсдбом о 
когегоризаиијн државиих путева („Сл. гласиик РС“, бр. 105/13, измспа 119/13. измена 93/15) и 
прагећим Рсферентним системом, новсмбар 2017.годипе.
■ Нв ситуационом реш ењ у приказати с.чедеће:
- Регулацију државног нута ДП ПА реда 100 и ДП !1А рсда 105.
- Урбаиистичку рсгулацију у корндору државног пЈта,
- Карактернстичнс попрсчне нрофиле државног нута у нрсдмстној зони према постојећем стању и 

плаиираном рсшсн.у, са приказом свих постојећих н планнраних видова саобраћаја,
• Израднтн Сннхрон план инсталација (посгојеће и плаиирано решен.е) према лредмстннм 

условнма.
Катастраску парцелу државног пута ДП НА рела 100 и ДП ПА рсда 105, нрнказатн у скдаду еа 
важећнм катастарскнм оператом.

посгавити иа међној липијк катастраскс парцслс државног пута и ларцела[ р.пшиу илала,
корисннка.

> Достави га стационаже границе плана дуж обухвага к.п.5326 К. О. Бачка Топола (иаркинг понршина) 
у зони постојећег прнкд.учка унугарблоковскс паркинг површинс на кш 62+298 са десне станс пута.

> Граиицу плана коршонати са обухватом раднјуса саобраћајног пршсвучка на оквирној стационажн 
к т  61+951 према граници плана к т  61+942.

> Прецизирати н приказати плапирапн попречни н|х>фнл ДП 11А реда 100 н ДП 1!А рсда 105 према 
важећој планској докухентапнји са тсхннчким описом свих вндова саобраћаја,

> Саопраћајио рсшси>с -  саоГфаћлјио вонсзнван.с плаш1рлш1х иамсна пивринша (комплекс 
ггалнона, парка, н планнране паркнш 1!оврш1|Ј1с) прслвнлстп на следсћи лачнн ла Државнн 
лут 11А реда 1(10:
■ Прско постојсћсг саобраћајжн прнкд.Ј чка на окннрној стацноиажн кш 61+951 (у.зиие Нушићеве) 

са дссне стране нута у правцу расгз стацнонажс, уз додатну анализу нредвићања [р.1хе за лево 
скрС1Н1ве (према вршном часу онтерсћења корисника плаинрапих садржаја и нретходо утвр1)еним 
саобраћајним кретањима у зоии раскрсшшс ул. Нушићсвс ит правна Субопше).

■ Преко плаиираног саобраћајжп прикллчка на оквириој стаиионажи к т  62+121 новопланиране 
приступнс саобраћајнлцс, која ћс првенсгвсио опслужнвати сталнои и рскрсатиние површинс 
(базен), а исто тако омогућнти сервисни, скономскм и ургентни лрилаз. уз додатну аналнзу 
прсдвнћања граке за дево скретанаг (према врншом часу оптерсће1ва корисннка плаиираних 
садржаја), еа иосебннм акцентом ди ее налази иеноередно наспрам колског прнлаза градско!- музеја. 
где бн крајња десна така бнла у функпијн проточнс траке.

> Њтамена: Саобраћајнн прикључци (постојећи) којн се задржавају планом на прелметној деоншш Д11 
ПА реда 100 су на оквнрној стаинонажн:
- ПрикљЈчак удице Јадранскс кгп 61 *978 са дене стаие ПЈта у прапцу раста стапионаже (ускладнти 

текст и графкку),
- прнкључак к т  62+140 са леве сганс пута у лравцу раста стацнонажс - колски прилаз градско) 

Музеја.
- прнкЈвучак кш 62+298 са дссие стане пута унЈтарблоковске паркннг поврппше «
- раскрсница Д11 бр. 100 (улица Маршала Тига) и Д11 бр. 105 (улнца 1 Тсгефн Брш аде) к т  62 +364 чвор 

10005.
> Ма Држанппм и ј  ј МА рсда 105 ни оквирпој стационажи кш 35+531 задржава сс постојсћа 

раскрсница - прнкључак улицс Светозара Марковића са лсве стране нута у правпу расга стацнонаже.
> Прецизиратн начип еаобрпћајног ловезивања пиркиига којн се налази у корндору ДП 11А рсда 105.

ФМ 750.102 Страна 2 од 4
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕТчЕ Услови за израду Број:
ПУТЕВИ СРБИЈЕ планског документа Датум:

Доставкти гекстуа.тн прилог ча саоорзМај са прситннм омисом постојсћсг и илшшраног рсшења, у 
складу са члаиом 78, Закома ојавмим путеаима („Сл. гласмик РС“, 6р.101/05. 123/07. 101/11,93/12 и 
104/13)џу д а л е м  тексту Закона о ја вт ш  путенима.

> Ралијусс на саобраћајним прпкључимма. који опслужује простор у оквнру обухвата плана. 
предпидети у складу са хривом трагова меролавног возила.

> Саобраћајно рсшсп>с у окпнру комплекса (ннтерии саобраћај. паркирање) рсшнти унутар плаииракнх 
садржаја.

> Саобраћајпе прикл>учке прелвндети у склалу са чланом 37. Закопа о јавиим пугевима.
> Саобраћајно решсње предвидети у складу са Праиплпнко.м о услопнма којс са аслскта 

бсЈбелностн саобрића ја морају да нснуњаиају ну шм оГрјскчи и лругн е.темеиш јаипог пу га („Сл. 
гласннк РС“, Гф.50/2011) и ост аш и важећим стандардима и прттсима. /унет иу текстплана/

> У складу са чланом 33. Закоиа о јавинм нутевима на раскрсшшм и саобраћајпом прикључку 
неопходно је обсзбсдити потрсбне лнннјс преглсдносги у складу са проинсима.

> Дефнннсати пројектке елементе ситуациопог ллана, подужпог и попрсчнпх профила (гсомстрије 
саобраћајног прнкључка). уздужног нагиба, на осиову усвојене реачуиске бртш1с у складу са ранго.м 
и функцијом државног пута. са адекватно димензионисаиом коловотном констукцијом, у складу са 
Поглављем VI. Поссбни ус.товп итградн.с н рсконструкинјс јаппих путсна Закоиа о јавним 
путевима и важсћом законском и иодтаконском рсчулатвом. торс паведеним Правилииком, 
стаидардима н пропмснма.

> Планским решеп>ем омогућнти нриоритет трантитног саобраћаја на предметвој дсоници државног 
нута 1ГА рсда број 100 и ДП IIА реда 103. /унети у  тскст т а н а /

> Пакон лефнкисањл типа саобраћајног нрнкллчка (кш 01+951 н 62+121) иреиспитати н потребу та 
уво1)сн>см гракс за лсва скрстан>а.

> Геомстрнјско об.чиковање лсвих скрстања ка главном правцу, предвидетн у складу са горе ваведсним 
Правилником, Прилог 3. 3.5.4 Гсомстријско обликовањс лсвих скрстања на главном иравцу.

> Геометрнја саобраћајвог прикључка. полуврсчпшш лспеза у складу са меродавпим возилом. увођен>с 
факс та лево скрсгањс, димсншонисањс катовоза иитернс саобраћајницс, хоритоичална и всргикшша 
снгналнтација на интериој саобраћајиици и државном путу у широј зони пртивучсња комлекса. бнће 
нрсцишо дефннисана прнлнком израде пројектнс докумепгапије у складу са Закоиом о 
п.танирању и миралн.н. Претходнч је  потребно извршити аиилизу фрквеиције возиза на 
танираном саоораћајном прикључку, као и бројање саобраћја на предметној деоници државног 
пута. /унети у  текст пјшно/

> Прсдвидстн н обстбсдити таштнтнп нојас и иојас конгри.тнсаис т радњс. ца оспову члана 28. 29. н 
30. Законло јашшмпутевима. /унети у  текст плана/

> Н.ташфанн објсктк 1фсл1ш1)сш1 та тградњу (грађсвинска линија) нс смсју бити иа удал>сностп 
маи.ој од 10.00м рачуиајући од спољнс ивнце земљишног појаса (путне парцслс) .тржлпнш пута. 
Прсннтнрагн шипжај I раћснмпскс лнинјс у корндору лржанног ну та у тсксту нлана.

> Прпкататн урбапистичку рс1улацпју у складу са прстхолннм ставовима у олносу на државпн 
пут.

> Условн ча паралслно вођсње нпсталација: Предметне иисталацијс планиратн на удаљсности 
минималко З.ООт од крајњс тачке попрсчног профила - ножицс насииа група пута, или спољњс нвнцс 
путног канала за одводњавап>е. /унет и у  текст т а н а / Изузсти могућност постављан>а иистатација у 
коридору државиог пута.
- не дотвол.ава сс вођсњс прсдметинх ннсталација по баикипи. но косикама усска илн насипа. крот 
јарковс н кроз локације којс могу шпширатн очварањс клитишта,

- обанстно рсзсрвисати зсмљнште за проширсна: државио! пута у скдаду са важећом таконском и 
подтаконском рсгулативо.м.
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕТтЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Услоби за израду 
плакског документа

Број;
Датум;

нетачка крстан.а у оквиру обухвага плана. потенцијалких

- на местнма где није могуће задовољигн услоне из претхолног стана мора бнтн пројектована п 
извсдена адекпатна заштнта трупа предмстиог пуга.

^ Услови за укрштањс предметних инсталацнја са предметннм путсм;
■ да се укрштањс еа путем прсдвили искључнво механпчким подбуншнап.см пенод трупа иута. 

унранно ма предметнн пут у пропнсаној заигтитпој цени.
• заштитна нев мора бнти ноставњена на цслој дужшш између крајњих тачака попречног профила 

пута, унећана за по З.ООт са свакс страпе.
■ мшшмалма дубина предмегних инсталација и заштитннх цеви од најннже горн.е котс коловоза до 

горње котс заштитне цеви изпоси 1Ј5-1,50т
■  мннимална дубина прсдмстних инсталација н запггитних цсви испод путног кандта ча одводн.аван.е 

(постојећег или плапираног) од коте дна капала до горње коте заштитнс цеви изиосн 1.20-1.55т 
■ укрштаје планираннх инсталацнја удал.ити од укрштаја мостојећих инеталација на мип. 10,0<)т. 

г  Оградс. дрвсћс и засадн порсл јавних нутева подижу гако да нс омстају пре гледност јалних путсва н 
не угрожавају бсзбедност саобраћаја, члан 31. Закона о јаппнм путевима. /унети у  тскст пш на

> Прпказатп бицнк.1 нстнчка н
корнсшжа 11лапирш1их садржаја.

г  Саобраћајне и слободнс профилс нсшачкнх н бнннклнстичкнх сгаза 1)рсд1шдстн са одвлјањем 
раздслннм зеленим појасом у односу на кодовоз предметпнх државннх нутсва (са мотућношћу 
нрерасподелс у попрсчном профнлу).

'г' Рсшитн прихвагање и одво.тњаваи.с попршш1ских вода и ускладитн са систсмом одводњавања 
државног пута.

> Укалико се предвиђа локација аутобуског стајалшита. планнратн према захтевима будућих 
корисиика простора у складу са саобраћзјно-безбедпосним карактеристикама и просторннм 
потрсбама. вап кл.зпшна јанног иу га, у складу са чланом 70. и 79. Закона о јанпнм путсвима. 
Положај и днмензиокисање аутобуских стајалишга иредпидети у складу са рачунском брзином на 
деоници и важећнм прописима, накоп обавллне сарадње са надлсжном Дирекцијом за јавнн мрсвоз.
За све прсдвнђеие интервенције и ннсгалације које се воде кроз зсмљишпи иојае (парпслу п>та) 
предмстног нута потрсбно је да се обратнтс уирављачу државног пута, у складу са нажсћом 
такоиском рсгула гнвом, у цил.у нрибавл>ања пројсктннх услова (сагласности)за изрзду пројектне 
документације изградњу и поп ашмње нстих. /уцет иу текст т ана!

Докуменг ускладнти са предмстним усдовима, Законом о јавним путсвима, Законом о планирању н 
ипрадњи. Законом о безбедности саобраћаја на нутевима („Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13-одлука УС, 55/14), Иравилпиком о услопима које са аспскта бсзбедносги саобраћлја морају да 
нспуњ авају  путнч објскти и другн слсментн јаниог ичта („Сл. гласннк РС'\ бр. 50/2011) н осталим 
важећнм сзашшрдима н пропкснма који рсгулишу предмстну матсрнју.
Потребно јс доставнтн Ј11 „Путсви Србије" јсдаи примсрак (погиунн тскст и комплстнс графичкс 
прнлогс). Нацрга нредмстног Пламп дстаљнс рсгулацнје, радп пропсрс усклађсностн са 
предмст1П1м условима и 1сфтше;ш ,.1 коначиог саобраћајпо! рсшсња.
У протшном предметни ус.чови нису па снаш  и не могу се примењивати.

1а додатна обавси1тсња, мојшмо Нас да се обратите на број тслсфона: 30 40 668, особа за контакт Весна 
Шћспановнћ, дипл.просторни планср, с-таИ: усммжсерапоуЈс о пшсуј-кгћјје.гх
Са паштовањем,

ЕКТОР
СЕКТООХЗД С Т Р Л Х # ^ ,1У, ПРОЈЕКТОВАЊЕДостцвнти:

лЛаслову,
V Опипина Бачка Топола. М.Тнта 38,24300.
• Ссктору и праитију, ириЈскттии.е и р.ши.ј, 
Одсл.сн.у јц кројсктну и нлниску локументаиију, 

- Лрхнни
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Ј П  " З А В О Д З А  У Р Б А Н И З А М  В О Ј В О Д И Н Е "
Јавно предтеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање 
Железничка 6/3 
210 0 0  Н ови  С ад

Веза ваш број: 874/11
Прсдмет: Услови за потребе израде Плана детаљне регулације за део блока 2

у Бачкој Тополи 
Дана: 24.05.2018.

У вези Вашег захтева којим тражите услове за израду Плана детаљне регулације за део 
блока 2 у Бачкој 'Гополи, као дистрибутер природног гаса на територији Општине Бачка 
Топола, «РОДГАС» а.д., БачкаТогола обавештавамо Вас следеће:

- у границама предметног простора Плана детаљне регулације је пројектована и 
изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа
- на ситуацији у прилогу је уцртана изведсна дистрибутивна гасоводна мрежа 
радног притиска 1 -4ђага
- постоји могућност напајања природним гасом постојећих и планираних објеката 
у оквиру плана део блока 2 у Бачкој Тополи са постојеће дистрибугивне гасоводне 
мреже, доградњом дистрибугивног гасоводаи изградњом прикључних гасовода.
- при изградњи планираних објекат апотребиа је заштита постојећег гасовода

«РОДГАС» ад. за развој одржавање гасне мрежс и дистрибуцију гаса, Бачка Топола 
издаје услове за пројектовање на основу Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гл.РС"бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13, 132/14 и 145/14), Правилника о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16ђага ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) и свих 
постојећих с гандарда, прописа, правилника и друге закоиске регулативе за ту област. 
Смбдевање гасом објеката у  планираној зони могу'ће је  са постојеће дистрибутивт 
гасоводне мреже ши изградњом дистрибутивне гасоводне мреже и прикључних 
гасоеода. Приликом изградње планиранж објеката потребно је  спровођење мера 
заш ти т постојећег гасовода.
Услови за изградњу дистрчбутивне гасоводне мреже и прињгучних гасовода

- могућа је изградња дистрибутивног и нрикључних гасовода на дистрибугивну 
гасоводну мрежу, цевоводом од голиетиленских цеви према стандарду 8К.Р5 ЕК 
1555, и у складу са осталим захтевима Правилника о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима лритиска до 16ђага 
("Сл.гл.РС"бр.86/2015)

- Растојање трасе гасовода од темеља објекта мора бити најмање 1 т ,
- Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зелсној површини је 

0,8т,
- Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући 

од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је  1 т
- Минимална дубина укопавања при укршгању гасовода са улицама износи 1,35т.

.РОДГАС" акцисиарско друшгво, 243С0 Бачка Тспспа, Маршаза Тита 01, телдден /факс.: 024/715-828, ПИБ: 101446475, Мапгчни број 08576416, Девалмосг 3522, ЕППДЕ 125864602, ТР: 355-1001716-40



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 230. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

- Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2 т  при чему се 
предузимају посебне мере техничке заштитс.

- Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 
гасовода МОР <  4ћаг са другим гасоводима,инфраструктурним и другим 
објектима су:_______________________________________________________

Минимално дозвољено 
растојање (т )
Укрштање Паралелно

вођење
Гасоводи међусобно 0,20 0,40
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида

0,20 0,60

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

5,00

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

3,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета више од 3 шз а највише 100 шз

6,00

Од гасовода до извора опасности постројегва и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета преко 100 шз

15,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивихгасова укупног капацитета највише 10 
шз

5,00

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запал.ивих гасова укупног капацитета већег од 10 
шз а највише 60 шз

10,00

Од гасовода до извора опасности постројсња и објската за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 
шз

15,00

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30
Од гасовода до високог зеленила - 1,50
* растојање се мери до габарита резервоара

- Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро 
мреже и стубова далековода су:

Минимално дозвољено 
растојање (ш)

Називни напон Укрштањс Паралелно
вођење

1 кУ > 11 1 1
1 кУ < II < 20 кУ 2 2
20 кУ < И < 35 кУ 5 10
35 кУ < Ч 10 15
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Мшшмално хоризонтално растојање се рач^иа од темеља стуба далековода, при 
чему не сме се угрозити стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља т н а д  канализације. 
Уколико се мора поставити испод неопходно је применити додатне мере ради 
спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.

- Прикључни гасовод се полаже у земљу (не сме да пролази кроз шахтове и шупље 
канаие)

* Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну 
цев. Гасовод се по правилу води под правим утлом у односу на осу 
саобраћајнице.

- После полагања гасовода, засипање рова мора се извршити у што краћем 
времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да 
не оштећује цев. На дубини ЗОсш, у рову поставља се упозоравајућа трака, жуте 
боје, са натписом «гас».

- Основна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном 
месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење "ГАСОВОД". Стубићи се 
постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50т.

- локација мерно ре!'улационих сетова мора бити у складу са Правилником о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16ћага ("Сл.гл.РС"бр. 86/2015)

Услови за спровођење мера заш ти те  постојећег дистрибутивног гасовода
- Заштитки појас гасовода је за ПЕ полиетиленске гасоводе МОР < 4ћаг - по 1 т  од осс 
гасовода на обе стране;
- У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности без 
писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
- Приликом планирања објеката и инсталација морају бити испоштовани сви захтеви 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 1бћага ("Сл.гл.РСбр.86/2015) .
- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви 
потребно је применити свс мсре за спречавање изазивања ексилозије или пожара; 
забрањено је радити са отворсним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу 
при употреби изазвати варницу, коришћење уређаја који нису у складу са нормативима 
прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за противексплозивну заштиту, 
одлагање запаљивих материја и других материја које су подложне самозапаљењу.
- У случају оцггећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да надокнади 
штету "Беогасу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса
- Основна дистрибугивна мрежа и рачвања се обележава бетонским стубићима са 
уграђеном месинганом плочицом на којој је угиснуго упозорсњс "ГАСОВОД". Извођач 
радова је у обавези да уколико при извођењу радова дође до уклањања и оштсћења 
постојећих бетонских стубића на траси постави нове.
- Приликом извођења радова у близини гасовода обавезан јс сталан надзор нашег 
представника. Најмање 7 дана пре почстка извођења радова извођач је обавезан да се 
писмено обрати нашем предузећу због најаве радова и прсузимања плочица за 
обележавање гасовода.
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Ј,П ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЈБИШТЕ. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
5АНКА Т0П0ЛА

ТЕ1ЕККЕН0Е2Е51. тЕР0118ТЕКУЕ2б51 Е5 КЕМЕ2Е51 К О Ш И А и Т  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т0Р01УА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АНгеча: 24300 ВаСка Горо1а, М. Ша 70. ТеЈ, 024/71 >-177
1ЧИ: 101444490. МаОсш Ј>гој: 0*654930, ?Јга гаСпп: 840-643641-87
јрдга4/ЈС1Пб:Мса61с (:е1. ш6тр:<> хгсаМе.пеЈ

Број:ЗИ -4
Дана: 25.05.20)8.

ЈП..ЗЛНОДЗД УИ.ЛПШЛМ ВОЈНОДИШ •
11ови Сад 
Жсдеаничка 6/111

И 1,|авањс имоиа 1И погрсбе шрнде
11-1ана ДСТИ.М1С ретулацијс 1а дсо Гпока 2 у Бачкој Тоиоли

1 1:1 основу чачтсваод странс Ј.11. ..Чавод «  урбанитам Војводнне" Поии Сал. 
нримл.ено дана 24.04.2018.гол. под св, бр. 306.

нздају сс услови да ногребе »праде 1 1лана лсга/инс рсгулације ча део блока 2 . 
у Бачкој Тополи.

ПОЛЛЗН1. ОСПОВР.:

Граниие обухвата плана н ностојсћи садожаји
Гранпце обухвата планасу латс у графичком прилогу.
Плански иростор обухвага поврпшне традског парка под заишггом. нростор 

постојећс! |радско1 стаднона. нростор порушсиег купалишта „Венус", кошаркашко! 
пгралишта. постојсћих сгамбсних објската у улици Маршала Тита н Сватгпара 
Марковића. и нсн-лрађено градско |рађевинско тсм |.иштс у улнци М. Гша (порсд 
ватрогасног дома).

Саобраћјна иш|»растр\ ктура
- 1 Гтакскн просгор са исмочнс с Iранс делом обухвата а лслом граничн са 

корилором улие Маршхта Гита лржанни нут ■ IА реда 100;
- најужиој страни граннчи с;» коридором улкце Пстефи бригаде држании пут 

ИЛ реда 105:
- са чападне страис обухвата Коридор |ра.тскс улице Свенпара Маркоиића:
- са јужне стране обухвата корндор улице 11ушићева.

'ћ»1И1»»ГкЧ)С ЧОНС
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Градскн иарк на »арисдама ор. 5323.5327, 5 > 10 и 7300 (рска Крнваја) јс иол
чаиш пом.

Планнпапн салржаји
11а основ) нриложсши графнчког ирилога планираин су слсдећи салржаји
- фудОалскн стаднон са (риоинама м пофсбним пратећим садржајима на 

локацији носгојсћсг градског стадиона;
• нони татнорсни оазсн са иратсћим сноргско-рскреатнвним слдржајнма. са 

коришћсњсм 1срмалнс водс:
- бушотииа термалне воде;
- наркиш простор та аутомобнле. аутобусе м биннкле на локаиијн постојсћих 

стамбсммх објската предвићених .ча рушсње на углу улица Маршала I ита н Нушићсве:
- иаркииг просгор та ау тмобитс уч улицу М. I ита иа нетграђенпј нариели 

порсд (јужно) ватрогасног дома;
- ларкииг простор на углу улииа 1 1стсфи брнгадс п Светогара Маркоаића;
- колски прилати до нланираних садржаја са нотрсбннм ножарннм-услужким 

ко.човшима.

УРБАНИГТИЧКИ УСЛОВИ

Огнигс олредбс
Итрадом плана гтотребпо је дсфиннсаги и нрецитираги рсг улационс и 

грађенинскс линије дуж коридорс јаани поиринша улица.
Обавеза омштинске слмоуиравс је ла рсшава имовнкско-нравнс относс за објектс 

н париеле којс нису у н.иховом власннштву а предаиђснн та рункчвс и нону тградњу.
За појсдине цслине но потреби предвидети тралу урбанистичких нројеквта.

Занп ита животнс срсдние
Гралскн парк је пол таштигом, те нијс дозвол.ено увођсњс моторизованО! 

саобрађаја на гернторију исзог.

Саобраћајна инфрастру ктура

У оквиру илана адектгатно прецизиратн и рсшавти ироблсмагику колскот . 
11с1и;ТЧк0г. биЦнклнстнчког. аутобуског н стаииоиираио! саобраћаја.

Колски прнлази
Колски прнлази планнраним садржајима су могући:
- до сгадиона н базена из улнпе Маршала I ита;
- до паркши просгора на углу улица М, Гига и I (уђттћсвс нз улице 11ушићсва 

нреко ностојсће раскрешше улшта М. Гита и Нушићева:
- до паркимг простора \ улици М. I ита норед ватро1аежн дома тп улнцс М.Тита;
- до наркинг простора на углу улица 11стефн б р и п и с  и Светозара М арковића тп 

улице Свстотара М арковнћа прско раскрснице две помеиуте улине.
За нове прикључке у улици Маршала Тита. као део државнот пута потребноје 

татражити уеловс и саглаеногти од Ј .11 „Путсви Србије".
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Повереникза избсглице и миграције
послови планирвња одбране. планирања зашите од
слс\^нрррр^спогода И других нссрсћа. послови

а личних и колсктивних правл
нна. сл ничких група и

вка питши

0 $  ОГ- 

з& -(о О .Ј

Одељење за прост. план.. урбанизач. (рађ., 
зашткту жнвогне срсд., ком.-стамб. посл. и лривреду

Б.ТОПОЛА

ПРЕДМЕТ: Услови зл потребе итраде Плана детаљке рсгулације 
ча део блока 2 у Б.Тополи

У вези дописа о Захтсву та итдавање Услова за погребе израде Нлана детаљне 
рсгулаиије за део блока 2 у Б.Тополи обавештавамо Вас о следећем:

-територија која је обухваћсна Планом није угрожсна елсментарннм непогодама и 
другим несрсћама и последнцама.

-одобрењс за Процену угрожсности сс очскује око сетембра а за План заштнте и 
спасава1ка у вонредним ситуацијама око Нопе године тако да нисмо у  могућности да Вам 
нх доспанимо.

РГ.ПУБЛИКЛ СРБИЈА
ЛУТОНОМПА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЛЧКЛ ТОПОЛЛ
БРОЈ: 217-9/2018-11-4
ДЛНА: 29.05.2018. год.
БАЧКА ТОПОЛА
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Република Србија 
Дугомомиа ГЈокрајина Војводина 
Општнна Бачка Топола 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ИМСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВБ 
Бројг 350-62/18-1 
Дана: 28.03.2018. >од.
БАЧКА ТОПОЛА

и  06. 7070

ш / з

ОДЕЉЕЊЕ зл  п р о с т о р н о  
ГШЛИИРАЊЕ, УРБЛНИЗАМ, 
ГРЛЋЕВИНАРСТВО ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОМУНАЛНО -  
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПРИВРЕДУ

ПРЕДМПТ : Захтев за издаванлвуслова за потребе израде Плаиа детаљнс рсгулације за 
дсо биока 2 у Бачкој Тополи

У нези вашег чахтева који сте доставили 28.05. 2018 год а укојем тражите да у 
склду са чланом 46. Закона о плаиираил1 н итградњи. (" Сл. гласннк РС број 
72/09,81/09- исправка, 64/10-УС ,24/11121/12,42/13-УС и 50/13-УС 98/13-УС132/14 и 
145/14) доставим одељењу . све подагке и услове за којеје надлежна (нрсдпостављм 
инспскција) обавештавамо Вас о следећем:

- Инснекгор ЗЖС нс водн службену евиденцију о податтима који се траже у
допису

За податкс који су предмет захтева није надлежан инспектор заштите живогнс средине. 
О податцнма који се граже у допнсу службену евидеицију не води ннспектор заштите 
жнвотае средине ннти му јс свндешшја истих у надлежностн,
Од подтака који се траже у допису можемо доставити иолатке о локалном регистру 
извора загађсња односно о нрннредним субјектама који су рсгнстроват) као извор 
загађења ( податкс којс је инспекиија скупила за обављање посла из сноје кадлежности) 
Локална самоуправа није извршила акустичко зониран.е.
Омигша има Локални илан управЈБаЈва отпадом који јс објавллн на сајту општннс као н 
одлуку о ннертиом отиаду .прецизније информације о комуиалном и инсртном отпаду 
имају надлежна предузећа кбја упрашвају истнм. 
опасакотпад нијс у иадлсжности општннске инспскцнјс
на тсрнторији ошшинс нсма СЕВЕСО постројспн1 а ни спнсак ПРТР Постројс1ва на 
тернторнји предмсто! нлаиа.
О другнм податцнма који се траже у допису и нспекција заштите жнвотие средине нема 
сазиања.

С поштовап.ем
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.111 "ВОЈВОДИНЛШУМ1."
21131 ПсгртвирајЈин. Прсрилопићспл 2

гсл/факс: + 381 21/431-144; 6431-134 
и-нући рачуми: 245-52252-311; 335-111521-20; 

265-2010310003850-51; 161УЧ23461 -13; 
355-1040947-33

П И В : 101636567; М ЛТ. В1*.:08762198; КП11ДВ:132716443

Врој: 2  
Дагум; //

Ј П  „Завол га урб акнгам  В ојш )лннеи 

Н о вн  Г а л . Ж е л е ш н ч к а  6/111

П Р Е Д М К Т : О л 1ГШпр ка га хгеп  га н п а н а н .с  у с л о ш

Ш „Зааод га урбаннгам Војаодинс" Нови Снд. Жепслчмчи* 6/1М пбрагно се Јавном 
лрсдузсћу „Војводимашуме" Петровараднм са долисом бр. 874/7 од 24.04,2018. године којкм се од 
Ш „Војводннашуме" тражн нгдавале услопа га потрсбе нтраде Плана детал.не регуланнје га део 
блока 2 у Вачкој Тополи.

С обтиром да јеобавега игдаваша услова гајавна нрсдугсћа утврђсна Законом о планиран.у 
и иг!-радн.и. ЈП „Војводинашумс је размотрило прсдмстни гахгев и констатовало да иа понршкнн у 
делу блока 2 у Бачкој Тополи за који се нчрађује План детаљне регулације, Ј11“Војводннашуме" 
Псгроварадин, ограиак нрслутсћа Шумско гдадкнство 'ом(>ор“ Сомбор нема париеле кбјиМа 
газдујс, ге у том смислу кема ии иосебних услопа.

Дос1 8 »ли:
• Наслову
• < ’«гтору ЗД 04 умврПИО
• Архннн



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 239. О^БЛ^ 2019.03.21. 5. бгаш

!П У К ( Ч ' Л 4 Ч  ЦЧНЕ
■ I о  О 1 1

1 П НЕ 7ПТР

Рсиуб.1нка Србпја
МИНИСТАРСТВО УНУТРЛШЊИХ п о с л о в л  
СККТОР М  ВЛНРКЛИК СИТУАЦИЈЕ
09 6 |К>ЈПЈ̂  'С 6 & 1  Г<1 
12.06.20ге.гоаиис1 
В с « I р а л

Јипип ирс.|у<сћс т  11|1<к11)[шо и урГ)а11ис1 нчко 11.1а1111ра11>с и пројск'10и:ш.с 
.Лаио,1 м уроапп Јам Војтмиж'"

у.1. Желсзиичка 6/111 
21000 Ионн Сјм

Преамет: Захтсв м Јпдавап.с услова м потрсос нзраде Плана детаљие регулације 
ча део блока 2 у Вачкој Гоп.чи

Воа: Ваш актброј 874/4 од 24.04,20168. године

Напшм актом. под 1орс налсденим бројсм. обратнлн сте сс Ссктору та 
ванредне ситуацнјс са (ахтевом ча нзлааање услова ча лотрсбе итраде Плана 
дега.гвне регулацијс *а део блока 2 у бачкој Топли.

С тич у везк, обавештавамо Вас да је напрсд наведенн плански документ 
неопходно итраднти у складу еа Законом о таштити од пожара (..Сл.гласник РС". 
бр. 11 С0Ч н 20/15) као и внжсћнм техкичким прописима и српекнм стаплардима 
којима је со аспскта тавмнге од пожара и сксплотија уређсна облает лланирања и 
итградње објската, онремс. инсталације н урсђаја који су у обухвату овог плаиског 
докумекта.

У елучају да предметнн пдански документ нрсдставл>а оенов та издаввње 
локапнјских усдова та идрадњу. доЈрадњу и реконструкцију објеката који су у 
обухоату предмегио1 П.тано. обавешгавачо вае ла исти не садржи могућностн. 
огриниченд! и услове та тградн>у објеката са аспекта таштнте ол пожара и 
експлочија, по је потребно прс нтдавања локапијских услова, нрибавити лосебне 
условс таштите од пожара и екеплгпија. а све сагласно са одредбом члана 54. 
Закона о планнрању и итградњи (..С’л. гласник Р( ". бр. 72/09. 81/09, 24/11. 121/12. 
42' 13. 50/13, 98/13. 132/14 и 145/14) н одрсдбом члана 16. Уредбе о локацнјскич 
уеловима (,.Сл. глаеник 1*С" бр. 35/2015. 114/2015 н 117/17).

Гакође. доставЈкамо Вам табедарне прикате података о елсментарним 
нспо1одама и друтим нссрсћама и нослсдицама на тсркторијм обухвата Плана за 
период од 0 1 . јануара 2013. до 0 1 . маја 2018. годнне:
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Тш'н'.шрни прикт ашх интервспциЈо *штрогасно-с>шс1иачких јаНшшш на 
подручју отипшие Вачка Јппа ш с ннтчкчшм п  рииОу:

Ирсга ванрелти догађаја [јрој ванрсднич догађаја

I к>жар 502

Технинкс шгтсрвсниијс ХО

Техничке интервсицијс са опасним матсријама 3

Тсчничкс интсрвенције у еаобраћају 22

Осталс интсрвснције 12 1

Дежурство 48

Лажна дојава 2

Црп. 1.ен.е воде 33

Нескспдоднрано убојко срсдетво 1

УКУПНО 812

Табе. шрии прнказ локашче ванредшсх (Уогађаја иа падручју опшпише Бачка Тоинпа 
V нашчкчшм пернаОу

Локација ванрсдног догађаја Број ванрсдних догађаја

Г рађсвински објскат 283

Отворски простор 470

Саобраћајно срсдство 59

УКУПНО 812

Табе.чарни приказ интервенција кат/ннчтш-пин нтчких ја)нннца на отвореном 
просптру па подручју опионине Бачка Топола у наведеном периоОу

Отворснн просгор Број ванрслннх догађаја

Соржс житарицс 9

Макија 8

Ливада 3
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Остаде житарице 1

Дспонија смсћа 31

Контејиер 26

Остали отворен мростор 391

Воћњак 1

УКУПНО <470

Гшн\ шрнч прикт  инте/тенцији катрогасноч-пааиачких једштца >ш 
саобра9тјном средству на подручју чпш>пиче Бачка Топааву новедсиом периоду

Саобраћајно средство ћрој ванрсдни.ч до1 дђаја

11ол>оприврсднс машине 4

Теретно друмско вознло 9

Путничко друмско ВО1ИЛ0 42

Остала друмска возила 1

Аутоцистсрнс 1

Теретни вагон 1

Аутобус 1

УКУПНО 59

Ма свич ванредним догађајнма који с> сс дотдидн на подручју отигине 
1>ачка .............. .. јс 13, а поврсђено 22 дина.

, ПОМОЋНИКЛ1ИНИГТРА 
НАЧЕЛНИКјССКТОРА

$А4’ >. *
П|кмра1' Марнћ

ог
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(ЊГЛ 1.10Жг «пг

ЈМ „Завод за урбамшам Војводинс". Жслсзиичка 6/111. Нови ( ад, јс дана 27.04,2018
годинс поднсо зазпсв број 245-1/5 ради добијања усдова *а погребс израдс Пдана дстаљнс
рсгулааије за дсо блока 2 у Бачкој 1  ополи

Стручни саралници Завода су нзласком иа тсрсн мзвршилм провсру и констаговали да
нсма прспрека за итвођење планирашгх радова, те је одлучено као у дислозитнву овога
решен̂

Обзиром на податке из документације о непокретним културним добрнма. њ и х о н о ј

заштићеној околнмп. свилстираним нспсжретностнма и добрима нод прстходном заштнтом.
мсма прспрека за нзвођен>е плапнраиих радова.

Пиукд о иравноч леку; Против овога решен.а шзвољена јс жалба гепубличком
заводу за Јашгшу спомсника кулзурс у рок\ од 15 дана од дана достав.кањо, Жалба се
иодноси преко доносиоца овога рсшсња. а на оснону члана 16. Закона о културннм добрима
ослобођена јс илаћан*а административнс гаксс.

Достввљено: директор

Лсда Шид-1 1односиоцу захтева

•Дрхиви Завода
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ЈАВНО В О ДО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕТ.Е ВОДЕ ВО ЈВО ДИН Е НОВИ САД

21000 Ноаи Сад, Булевар Михајла Пупина 25 
тел: 021/4681 888 централа, 557-390 8с факс: 021/557-353 

ВОД6 ПИБ 1 02094162
е-таН: о№се@х<х1еуојуос1Јпе.со.г51 о№сс@уосЈеуојчосЈте.сот

Број: 1-589/ Д .\е> 
Датум:
БС, ЈВ

0? 7018

_______ М С  Р  «
Принт,? •: ; 7

е К ОI

ЈП "Завод за урбанизам Војводине"
‘ ул Железничка бр. 6/3 

Нови Сзд

7 & $ //
Предмет: претходни услови за израду Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачко; 

Гополи

Ззхтевом подносиоца ЈП "Завод за урбзнизам Војводине", Ул. Железничка бр. 6/3, Нови Сад, 
број 893/1 од 26.04.2018. год. (наш број 1-589/1 од 27.04.2018. год.}, у име инвеститора 
Општине Бачка Топола, Ул. Маршала Тита бр. 30, Бачка Топола затражени су наши претходни 
услови за израду Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи

Оквирна граница Плана детаљне регулације за део блока 2 са северне стране чини парцела 
улице Нушићеве, са источне стране парцела улице Маршала Титз, јужне стране севернз 
граница Градског парка и за западне стране улица Светозара Марковића. Оквирна граница 
Плана је око 12ћа.
Уз захтев је достављена следећа документација:

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 
Тополи донета од стране Снупштине општине Бачка Топола, под бројем 350 4/2017-1 
од 06.04.2017. год.,

- План детаљне регулације радне зоне за део блока 2 у Бачкој Тополи Материјал зз 
рани јавни увид са припадајућим графичким прилозима израђен од стране ЈП " Зааод 
за урбанизам Војводине", Нови Сад, бр. Е-2632 од октобра 2017. године.

У поступку издооањз прстходних услова прибављено је мишљење ВПД "Северна Бачка", доо 
из Суботице, број 201-/18 од 10.05.2018. год. и мишљење Службе за заштиту вода од
15.05.2018. године.
Према достављеном Материјалу аа рани јавни увид, претежна намена површина у оквиру 
Плана обухвата: спортско-рекреативне садржаје (изградњу новог стадиона и затвореног 
базена, на месту некадзшњих), градски парк и становзње (уз северо-ззпадном делу обухвата 
Плана) који задржавају постојећу намену, уличне коридоре, Јавне паркинг површине (у 
северном, источном и јужном делу простора обухваћеног Планом) и реку Кривају.
На месту некадашњег градског аадиона потребно је и планира се нови фудбзлски стадион 
капацитета 3500 људи. У склопу стадиона предеиђени су сви пратећи садржаји у складу са 
међународним УЕФА стандардима. Између објекта стадиона и затвореног базена предвиђа 
се затворени лешачки мост. Између објекта стадионз и затвореног базена предвиђа се 
изградња хидротермалне бушотине (за добијање термалне воде) и једног бунара (зз 
добијање хладне воде).

1
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На месту некадашњег отвореног базена планирана се изградња затвореног базена. 
Планирана је реконструкција Градског парка којз подразумееа обнову партерног и 
хортикултурног решења.
Водоток Криеајз пролази кроз предметни локалитет дела блока 2 у градском парку у БачкоЈ 
Тополи, у укупноЈ дужини од 400м, тј. од стационаже водотока 70+400-70+800. На основу 
прибавлЈеног мишљења подручног водопривредног предузеба, констатујемо да 
пројектована кота дна водотока Криваја К-0 на стзц. км 70+650 на месту могубег упуштања 
пречишћених отпадних вода и отпадне еоде из базена, спортско-рекреативног комплекса и 
аадионз је 90,98м,н.м., размак између леве и десне обале је 9,0м, ширина дна канала је 
2,0м, кота терена на десној обали је 94,32м.н.м, а на леоој обзли 93,73м_н,м.

При изради Плана детаљне регулације треба уеажити следеће услове:
1. Да се у поступку израде планске документације, на основу претходних радова, обраде 

решењз које ће бити у складу са важећим законским прописима, као и важећом 
планском документацијом вишег реда.

2. Планску документацију изрздити у складу сз општим концептом каналисзња, 
лречишћавања и диспозиције отпадних еодз Општнне Бачка Топола. Приликом 
израде Плана морају се испоштовати сви дати услови и решења у вези са напред 
наведеним концептом у складу са прописима о заштити површинских и подземних 
вода уважзвајући следећа водна акта:

о Закон о водама (Сл.гласник РС, бр.30/10,93/12 и 101/2016), 
о Уредба о грзничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС, бр 67/11 и 01/16), 
о Уредба о граничним вредноаима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које ззгађују површинске воде и роковима за њмхово достизање (Сл. 
гласник СРС, бр. 24/14),

о Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, бр. 31/82), 
о Уредба о граничним вредностима загзђујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник 
РС, бр 50/12),

о Уредба о класификацији вода (Сл.гласник СРС, бр. 5/68), 
о Закон о заштити животне средине (Сл.глзсник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 

14/2016),
о Ззкон о управљзњу отпадом (Сл. гласник РС, бр.36/09,88/10 и 14/16).

3. Снабдевање водом лредвидети из јавне аодоводне мреже, према условима 
надлежног подручног јавног комуналног предузећа.
Зз случај потребе за изградњом бунзра (сзнитарне, технолошке или техничке 
потребе), планирање изградње истог треба бити у складу са Законом о водама и 
Законом о рударству и геолошким истраживањима.
Наглзшавамо да за будуће бунаре за потребе изходовзња водне дозволе је потребно 
поседовати Решење секретаријата нздлежог за послове геолошких истраживања о 
утврђеним и разврстаним резервама подземних водз. Подземне воде квалитетом 
погодним за пиће, се не могу користити за техмичке/тсхнолошке потребе, што 
проистиче из члана 72. Закона о водама.

4. Предвидети сепаратни тип канализационе мреже и то посебно за сакупљање условно 
чистих атмосферских вода, посебмо за потенцијално зауљене отпадне воде, посебно 
за санитарно-фекалне отпадне вода и посебно за технолошке отпадне воде.

4.1 Условно чисте атмосферскс еоде са кровних и чистих партерних површина, чији 
квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну 
атмосферску канализацију према условима ЈКП-а, на зелене површине на

2
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парцели инвеститора, у путни канал путем уређених ислуста који су осигурани 
од ерозије или у водоток Криваја. У случају испуштања ових вода у путни канал 
потребно је прибавити одобрење власника односно имаоца права на кат. 
парцели канала,

4.2 За атмосферске воде са зауљених и залрљаних површина {станице за 
снабдевање горивом, паркинг и сл.), пре ислуста у реципиент, предвидети 
одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Ове воде се могу 
испуштати на зелене површине нз парцели инвеститора, у путни канал, у јавну 
атмосферску канализацију или у водоток Криваја. У случају испуштања ових 
вода у путни канал потребно је прибзвити одобрење власника односно 
имаоца права на кат. парцели канала.
4.2.1 Пројектом дати решење за чишћење објекатз за предтретман и за 

манипулацију са издвојеним уљима и седиментом, на начин да се у 
потпуности обезбеди заштита вода од загађивања, а у складу са Законом 
о улрављању отпадом.

4.3 Санитарно фекалие отпадне воде и технолошке отпадне воде испуштати у 
јавну канализациону мрежу насеља, а потом одвести на насељски или 
централни ПЛОВ, а у складу са општим концептом кзналисања, пречишћавања 
и диспозиције отпадних вода на нивоу Општине. Услове и сзгласност за 
прикључење прибавити од надлежног јавног комуналног предузећа.
4.3.1. Сзнитарно-фекалне отпадне воде могуће је испуштати у отворене канале 

и друге водотоке, само након комплетног пречишћавања, које по Уредби 
о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
рокоеима за њихово достизање, зздовољавају прописане вредности из 
Прилога 2, Главе III, Табела 2 (Сл. гласник РС, бр. 67/12 и 01/16).

4.3.2. За технолошке отпадне воде траба планирати лредтретман, тако да 
задовоље лрописане услове за испуштање у јавну канализациону мрежу 
и да се не ремети рад ППОВ-а, при чему требз да задовоље критеријуме 
из Прилога 2, Глава III, Табела 1, Уредбе о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(Сл. галсник РС бр. 67/11 и 01/16)

4.4Температура свих термалних и отпадних вода пре испуштања у отворене 
токове не сме прећи 30°С.

4.5Уважити и сее друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију 
отпадиих вода пропише надлежно јавно комунално предузеће.

5 У случају планирзња објеката и извођења радова у зони водотока Кривзја уважити
следеће:
5.1 Планираним радовима у оквиру обухвата ПДР-а не сме се угрозити 

функционалност водотока и утицати негзтивно на водни режим водотока.
5.2 Дуж обале водотока Криваја се мора обезбедити аално прохода и аабилна 

радно-инспекциона стаза ширине мин. 5,0м у грађевинском рејому (у 
ванграђевинском рејону 1 0 ,Ом) за пролаз и рад механизације иоја одржава
водоток. У овом појасу се не смеју градити никакви објекти, поаављати ограде и 
слично.

5.3 У случају да се плзнира постављање инфрааруктуре по траси која је паралелна са 
водотоком, инаалацију планирати, тако дз међусобно управно рааојање између 
трасе и парцеле кзнала буде минимум 5,0м, односно 10,0м у ванграђевинском 
рејону (чл. 133, ЗОВ, тачка 8 ). Подземна инфраструктура мора бити укопана 
минимум 1 ,0м испод нивоа терена и мора подносити оптерећења тешке 
грађевинске механизације којим се одржава канал. Евентаулне сзобраћајне 
површине плзнирати изван поменуте зоне од 5 ,0м, односно 1 0 ,Ом.

3
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5.4 З зб р а њ е н о  Је в р ш е ж е  било кзкви х рад ова у ко р и ту  во д о то ка  (ко си н е и дно) осим  
рад ова који су евен туа/ш о обухваћ ен и  п р етхо д н о  и зд ати м  во д н и м  актим а

°ДОТ° К КривЗЈа се може "»анирати као реципиент за прихват и одвоћење 
атмосферских вода и третираних зауљених атмосферских вода које грааитирију 
предметној деоници водотока само под уоовом да не дође до преливања воде 
по околном терсну услед уливања целокупног меродавног протицаја атмосферске 
канализације и да неће доћи до нарушавања или угрожавања функционалности 
стабилности и услова одржавања водних објеката.
5.5.1. Приликом плзиирања техничког решења евентуалнт испуштања 

атмосферских еодз морају се уаажавати постојећи геометријски и 
хидраулички елементи водотокз (наведени у тачки 5 .6 .).

5.5.2. Изливну грађевину за испуст воде у водоток дефинисзти тако да аисоки 
водостзји реципиента не спречавају евакузцију воде и да се не изазива 
ерозија корита и обзла при свим режимима течења и свим режимима 
излиаања атмосферске канализације. На месту улива у водоток 
предвидети осигурање канала од ерозије, облагањем косине каменим или 
бетонским елементима и то по мин. 3,0 м узводно и низводно од места 
улива. Лланирањем изливне грађевине се не сме нарушити континуитет 
радно инспенционе стазе.

5.5.3. У будућој техничкој документацији је потребно дати детањ изливне 
грађевине која не сме да задире у протицајни профил и која мора бити на 
минималном растојању 5,0м од пропуста/моста.

5.6 Лројектована к0та дна аодотока Криваја К-0 км 70+650 у зони обухаата Плана је 
90,98м.н.м.; размак између леве и десне обале је 9,0м; ширина дна канала је 2 Ом 
кота терена на десној обали је 94,32м.н.м„ а на левој обали 93,73м.н.м. '

. водоток Криваја, отворене канзле и друге водотоке забрањено је испуштање 
ило каквих вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних 

вода које по Уредби о граничним вредностима ззгађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово доаизање 
(Сл. гласник РС, бр 50/12) омогућују одржавање минимално доброг еколошког 
статуса (II класе вода) и које по Уредби о граничним вреднпс+има емисиЈе
Л7 /31ђ/ )Ул?/^,аТеРИЈа У В° Ае И роковима 33 н-иховодостизање (Сл. Гласник РС, бр. б/ / 1 1  и 01/16) задовољавзју прописане вредности.

п1 Илм!?У Л° КаЦИЈ0КИХ усЛОва и техиичке ДОкументације за изградњу планираних садржаја у
ко,и г Н0Ј РаАН° ЗОИИ Тре6а Прибаеити аодне у смислу чланз 117. Закона о водама
који се издају у поступку обједињене процедуре коју спроводи на^џшжни^рин у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња.

2 .

3.
4.
5.

Достаеити 
( ј )  Наслооу,

Општина Бачка Топола. Ул Маршала Тита бр. 30, Бачка Топола

^  ТРГ ЦЗРа Ј° ВаНа НеНаДа 2/1' Су6о™ ца <6ц 201-18  од 10.05.2018. год.),
Архиви.
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Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ
Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад 
Одегнење за планирање и изгр. мреже Суботица 
Првомајска 2-4 24000 Суботица 
БРОЈИЗЛКРМ: 31 
Број; А335-175463/ 2. ЈБ 
Датум: 24.05.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
Железничка бр.б/Ш 

21000 Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Плана деталзне 
регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи

ВЕЗА: Ваш допис број 874/15 од 24.04.2018. године

Поштовани,
Увидом у Захтев ЈП „ЗАВОД ЗАУРВАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД за издавање претходних 

успова за лотребе израде Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи и увидом у базу са 
подацима о нашој инфраструктури на циљном подручју, констатовали смо да се оостојећа инфраструктура 
“Телеком Србија'' а.д. Београду границама предметног ПДР састоји од:

- кабловске ЕК канализације,
- каблова транспортне ЕК мреже (подземни),
- каблова месне ЕК мреже {подземни),
- остали ЕК објекти (изводи, улични кабинети, контенери),

Стога Вам достављамо у графичком прилогу оријентационо уцртане трасе и објекте постојеће ЕК 
инфраструктуре предметног подручја и како бисте приликом лланирања и пројекговања могли водити 
рачуна о постојећим кабловима транслортне и месне ЕК мреже.

Лотребно је наломенут/ да је  евидентирање и унос постојећих ЕК капацитета у току, одн. на мањим 
делу предметног подручја месне ЕК мреже нису приказане све трасе дистрибутивне и разводне мреже 
(лодземни и надземни делови ЕК мреже), мада постоји изграђена ЕК мрежа захваћен предметним ПДР. 
Сматрамо да будући услови требају да садрже сва потребна упозорења којима ће се обезбедити 
избегавање било какве угрожености наших капацитета као и непрекидност и квалитет ЕК саобраћаја. 
Будући услови треба да подразумевају следеће основне податке и чињенице:

• Постојећи објекти и ЕК каблови на посматраном подручју који су потенцијално угрожени 
изградњом нових ипи реконструкцијом постојећих објеката (нпр. елекгроенергетских, 
водоводних, саобраћајне или других инфрзструктура) морају бити адекватно заштићени 
пројекгима измештања и заштите.

• Доношењем новог планског документа не сме нам се ограничити нити онемогућити приступ, 
односно право службености пролаза на парцелама са инфраструктуром „Телеком Србија" а.д, 
Београд,

• У циљу заштите постојеће ЕК инфраструктуре, потребно је пре почетка израде пројектне 
документације и извођења било каквих радова на предметном подручју (водовод,

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543: ПИБ 100002837

Џо0>[ј {^ јм ?
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мелиорациони канали, атмосферски канали, гасовод, ЕЕ каблови, итд.) прибавити 
одговарајуће техничке услове/ сагласности од „Телеком Србија" а.д, Београд.

• Због будућих потреба за телекомуникационим услугама, а због повезивања свих постојећих и 
новогпанираних објеката у граници обухватног плана на јавну ЕК мрежу, потребно је 
предвидети ЕК коридоре (тј. полагање минимално 1 РЕ цеви 05Омм) са обе стране упице до 
наближег места укрштања са постојећом трасама ЕК инфраструктуре „Телеком Србија" а.д, 
Београд.

• Приликом планирања нових саобраћајних коридора, стајапишта, паркинга или других 
покривених површина, потребно је планирати полагања одговарајућих цеви за накнадно 
провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у впасништву имаоца 
саобраћајне инфраструкгуре, Типови каблова који ће се полагати до крајњег корисника ће се 
накнадно дефинисати.

• На предметном подручју Телеком Србија у систему гиобилне телефоније има акгивне ОЗМ и 
1ЈМТ8 базне станице. У периоду очекиваног важења плана (нзредних десет година) може се 
очекивати вишеструко увећање броја базних станица. Такође, треба предвидети 
имплементацију базних станица заснованих на новимтехнологијама, као штоје ЗЗРР, 40 (1.ТЕ 
- Топд-Тегт Еуо1иНоп) или новије.

» При одређивању макро и евентуално микролокацмје базних станица узима се у обзир 
просторни распоред мобилних кормсника и њихове конкретне потребе. Највећу густину базних 
станица треба очекивати у градским зонама, већим насељеним местима, уз важније путне 
правце, Тенденције развоја су, поред ширења покривености и повећање капацитета на већ 
покривеној територији,

• Плански документ треба да омогући грађење објеката мобилне телефоније и у ванграђевинској 
зони. Како базне станице мобилне телефоније (постојеће и планиране) често нису уз рангиране 
саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом оптичких приводних каблова 
до њихових локација или РР коридора.

• „Телеком Србија" а.д, Београд планира даље дугорочно инвестирање, а у складу са динамиком 
својих годишњих иквестиционих планова, на целокупном простору обухваћеним предметним 
просторним планом и услови треба да садрже све основне елементе наших планова 
усклађеност са њима

• Након завршетка израде предметног ПДР потребно је извршити усаглашавање детаљних 
планоаа са плановима „Телеком Србијз" а.д, Београд.

Молимо Вас да нам дате мншљење о оеом лредмету као и детаље о надлежностима и редоследу 
поступака приликом праћења израде документације о планираном подручју и услова за будуће радове 
везане за овај план

С поштовањем,

Служба за планирање и изградњу 
мреже Нови Сад

, .  -  . '— ■
Мијпош Словић, дипл.инж.

П рилог:
1. С и туац и ја  постојеће Е К  и н ф р астр уктур е  (м есна Е К  мреже) -  (1 л и с т . ) ............................................................................................................... х1
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4. Прибављене и коришћене подлоге и карте, припремљене тематске карте и
други графички прилози
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5. Извештај о обављеном Раном јавном увиду
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На основу члана 45а. Закона о планнрању и изградњи ("Службсни гласник РС" број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС 
98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 42. Правилника о садржини, начину и поступку израдс 
докумснага просторног и урбанисгичког иданирања ("Службсни гласник РС", број 64/2015), 
Општннска управа Бачка Топола, Одс.всњс за просторно нланнрањс урбанизам, грађевинарство, 
заштиту животнс срединс, комунално стамбенс послове и привреду. дана 6. новембра 2017. год., 
Комисији за планове оштине Бачка Топола, дана подноси следећи:

И З В Е Ш Т А Ј

о обавл>еном раном јавном увнду Материјала за 
рани јавнн увид - Плана лега-т.не рсгулаинје за дсо блока 2 Бачка Топола

Одлука о приступању израдн Плана детаљне регулацијс за део блока 2 у Бачкој 'Гополи, је 
донета на ссдници Скупштинс општинс Бачка Топола дана 6.4.2017. год. под бројем: 350-4/2017-1 
год. и објављсна у („Службсном листу Општинс Бачка Топола“ број 6/2017).

Матсријал је под бројсм Е-2632 израђсн од стране ЈП Завод за урбанизам Војводине Новн 
Сад, одговорнн урбаниста Радованка Шкрбић дипл.инж.арх.,лиценца број 200 1393 13.

Материјал је достаољсн овом Одељењу дана 11.10.2017 од стране обрађивача од ЈП 
„Завода за урбанизам Војводинс“ Нови Сад, пол бројем дописа 2006/1 од дана 10.10.2017. гол„

- у 1 аналогном примерку; у 1 дигиталном примерку и јсдан графички примсрак, те се 
сходно горњем Комисији за нлановс досгавља магсријал у дигиталним формату.

Оглас о излагању матсријала на ранн јавни увид у врсмснском интсрвалу од 18. октобра до
2 . новембра 2017. год. објављен је у следећи.м средствима информисања:

- у огласном делу на страни 20 дневних новина ,ЈЈНЕВНИК“ Нови Сад
- На локалном Радио Регије савакодневно у времсну оглашавања на два језика

• На сајту Општинскс управс Бачка Топола тскст огласа и матсријал у дигиталној форми
- У Услужним центру општинскс управе Бачка Топола у временском ннтервалу од 18, 

октобра до 2 .новсмбра 2017.годинс матсријал и тскст огласа у аналогној форми.

Сходно одредбама њзана 36. - 41. Правилника о садржнни, начину и поступку израде 
документа просторног и урбаннстичког планиранл („Службенн гласник РС“ број 64/2015), којим 
је дефинисано да „После доношења одлуке о нзради планског документа а пре израде наирта 
планског докумснта који подлсжс сгручној контроли носилац израдс гшанског докумснта 
организује ранн јавни увид, као и да је  предмет истог који сс нрипрсма у почетним фазама израде 
планског документа са садржајем истог који је дефинисан у члану 37. овог Правилника. Излагање 
материјала на рани јавни увид обавл.а сс пре прибав.ћања услова и подагака од СТране нагшсжних 
предузећа и организацнја.
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уроанизам Војводине" Нови Сад, ул. 
представнике Јавног прсдузсћа за грађевинско 
Бачка Топола.

земљиште, урбанистичко планирњс и уређсње

Комисији за планове оппгтинс Бачка Топола, се од 6.11.2017.год. материјал с е д о с т а ^ н а  
стоучнз контролу и доношснл закључака, смерница и давањс мишљсња стручном оорађ > у

циљу израдс нацрта овог пла,тс,^ Д® ^ С,̂ ^ Ве  ̂̂ ^ ^ ^ ,,аб ^ /Г о 2 ^ ^ а 0 УС, 24Л011,

'о 1 * 2 , » .  к.™ну „ поступч' и ,р »  и Р - ^ о ,  -  урбаннстичиог
планирања („Службени гласник РС“ број: 64(2015 ).

НАЧЕЈ1НИК ОДЕЛ.ЕЊА 
I Кишкарол. дипл.инж.арх.
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6. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана
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На основу члана 49. става 6 . Закона о нланирању и Ш1 ралн.и ("Службени тласник РС". 
број 72/2009. 81/2009-иснр.. 64/2010-одлука УС.. 24/2011. 121/2012. '42/2013-о.тлука УС. 
50/201 Зчздлука УС и 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 52. Нравилннка о 
садржини. начину и поступку нтраде докумената просторпог и урбанистичког планирања 
(„Службснн гласник РС" број: 64/2015), Комисија за планове општине Бачка Топола. сачинила
Јс:

И З В Е Ш Т А Ј
() ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ 

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 2 У 
БАЧКОЈТОПОЛИ

УВОДНИ ДЕО

Стручна контрола Нацрга Илана дегаљне регулације за део блока 2 у Бачкој 
Тополи. наручиоца Општине Бачка Топола. израђеног од стране Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 
ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, Железннчка бр.6, под бројем елабората Е-2362. од августа 
2018.год., је извршена 18.9. 2018. годинесходно члану 50-53. Правилннка о садржинн. начину 
и поступку израдс докумсиата просторног и урбанистичког планнрања („Службени гласник 
РС“ број: 64/2015 ), у сали за седнице Оиштинског већа оиштнне Бачка Топола, са иочетком 
15.00 сати.
Стручној коитроли планског документа су присуствовали: Председник комнсије за планове 
општине Бачка Топола Бшшњи Јанош дипл.инж.геод., заменик прсдседника Јене Јанковић 
дипл.ннж.арх,.секретар комисије Саида Ћатиповић дипл.инж.арх, и чланови: Ненад 
Мнхајловић дипл ннж. прост.планер, Иван Тамаш дмпл.инж.просгорни планер. Видоје 
Јаковл.евнћ . дипл.грађ.инж., стручни сарадннци комисије: начелник ОдеЈвења за иросторно 
планнрањс, урбаннзам, I рађсвинарсгво, заштиту животнс средине комунално стамбсне послове 
и привреду Кншкатрол. Золтан дипл.инж.арх и самостални саветннк Весна Прнца Брковић. 
дипл.правник као и самостални саветник општинскс управе Александра Псвсн. дипл.инж.

Стручној контроли присуствују иредставшшн обрађивача ЈП Завода за урбанизам Војводине, 
Новн Сад, Железничка бр.6 . одговорни урбаниста Радованка Шкрбић дипл.инж.арх. Славица 
Пивнички дипл.инж.пејз.арх., Дагшбор Јурина, дипл.инж.геодез. и Зоран Кордић
дипл.инж.саобраћаја.

Одлука о прист-упању изради Плана Детаљне регулацијс за дсо блока 2 у Бачкој Тополи 
(„Службеии лист општине Бачка Топола" број:6/2017).

Уводно излага1ве је изнео прсдседник комисијс, који је укратко изнео ток радњи које су 
претходиле овој седницн, и предложио да одговорни урбаниста. Радшшнка Шкрбић 
дипл.инж.арх. изнесе основне поставке планског документа па је именована по целинама 
планског документа. у ссгмснтнма образложила свако насловно поглавље нацрта Плана 
детаљне регулације.

Председник је предложио да се из Записника са IX  седнице Комисије за плановс, која је 
одржаиа дана 14.11,2917.год., нрочитају нрнмедбе које су изнслн чланови комисије и да 
обрађнвач пружи објашњење шта је у Иацрту Плана детаљне регулације, уређено у односу на 
Материјал ПДР-а којн је био на раном јавном увиду, а све везано за конкретне примедбе.



Вачан.ц Ја1 [Г1.т.нпж.геод.

л.ииж.арх

Примедбе су прочитане, обрађивач је пружио дели.мично објашњење но нојединим 
примедбама, што констатује и нрсдседник комисије.

Пруженим одговорима и тумачењима од стране обрађивача материјала, чланови 
комисијс (даваоци нримедби на IX  седници) констагују да нема конкретних одговора везано за 
примедбс и да и даље остају при својим итнетим примедбама, у свему како су навсдене у 
Записнику са одржане IX седнице,

Након опссжне дискусије свих чланова комисије председник Налан.и Јанош је 
предложио да се са ове седницс везано ча стручну контролу Нацрта Плана детаљне регулације 
за део блока 2 у Бачкој Тополи. донесе сдедећи:

3 А К Љ  У Ч А К

Стручном контролом материјата Нацрта Плана дегаљне регулацнје за део блока 2 у 
Бачкој Тополи, дефннише се да обрађнвач материјала Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 
ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, Железничка бр.6 нод бројем елабората Е-2362. од августа 
2018.ГОД., треба нацрт планског документа да допуни са следећим:

У поглављу „ II ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА" даље у поднаслову текста 
„1. Општа правила грађења. 2. ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА ПО ЗОНАМА 
-Трсба да седсфннишу ПРАВИЛА ГРАЋЕЊА У ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈИМА 
-Плаи дстаљнс регулацнјс трсба да садржн н обавезу израдс УРБАНИСТИЧКИХ 
ПРОЈЕКАТА ЗА СВАКУ НАВЕДЕНУ ЦЕЛИНУ ПОСЕБНО.

Ове одредбе обрађивач планског документа треба да угради иа текст Нацрта Плана, и да 
накои корекцнје у што је могуће краћем временском иериоду (а најдаље у року од 15 нстнаест 
дана), исти достави надлежном Одељењу, са Извсштајсм да је поступио у складу са Закључком 
извршене стручне контроле од лана 18.септембра 2018.године , као и да надлсжло Одсљсње 
констатује да ли су ови елементи уграђени у Нацрт Плана, и по у гврђеном чињеничном стању 
(уколико је усклађен са напред наведеннм Закључком), документ Нацрта Плана детаљне 
регулаиије за део блока 2 у Бачкој Тополи, под бројем елабората Р.-2632 упути у процедуру 
јавног увида еа пратећим документом, Извештајем о стратешкој процени утицаја ПДР на 
живогну средину.

Секретар Комисије:

у Бачкој Тополи,
дана 21.9.2018.годнне.
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7. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана детаљне регулације за део блока 2 у
Бачкој Тополи после извршеног јавног увида
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Ма оенову ч јш н н  49, става 6. Чакоиа о планирању н изградњн ("Службени гласник РС". број 
72/2009, 81/200У-испр,. 64/2010-од;1ука УС . 24/2011. 121/2012.42/2013-оллука УС, 50/20В-сатука УС н 
982013-одлука УС,132/2014, N5/2014 и 8.1/2018) и члана 64. Правилника 1> садржннн, начнну н 
гкхпупку итраде докумснага просторно! и урбанистичко! планирања („Службсни гдасник РС‘‘ број: 
64/2015). Комисија та гшаноае општиие Бачка Топола, по одржаној јавној седници дана II јануара

• МГ з , . к И Т В Е Ш Т А Ј
г  у ?тг О ШВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ

• НЛЦР ГА ПЛАНА ДЕТЛЉНК РЕГУЈ1АЦИЈЕ ЗЛ ДЕО БЛОКА 2 У
ћ .) | д БАЧКОЈ 10П0ЛИ

Пркмзечо:

иосде нЈвршено! јавнаг увнда

Стручнн контрода Мацрга Мдана дегал»1Ес регулацнјс ча дсо бдока 2 у Качкој Гололи, 
нар)чиоца Општине Бачка Топола, итрађеног од странс Ј.П. ЗДВОД ЗЛ УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИМ1;, 
М(ЈВИ СЛД, Желмничка бр 6111 иод бројсм елаборвта Г-2612, од октобра 2018.год„ јс нтвршсна на XV 
седшши Комнснје та планове општннс Бачка Топола дана дана П .1. 2019, голипс сходно чдану49 
Закчша о планирању и нчтрадњи ("Службсни гласинк РС". број 72/2009. 81/2009-нспр., 64/2010-о.гт>ка 

24/2011, 121/2012. 42/2013-одлука УС. 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС.132/2014. 145/2014 
н 83 2018) и ч.т. 64.-б6Т1рааилника о садржнии, начнну н поступку И1ра,чс докумената просгорно! и 
урбанистнчкот нланирања („Службсни гласннк РС‘“ Сриј 64/2015 ).' у салн ш седниие Опшгннског всћа 
огшпинс Бачка Гопола. са почегком 14,00 сати.

Стручној контроли нланског документа су присустаовалн: Мрсдседннк комнсијс м плановс 
огни гине Бачка Гопо.та Балањи Јанош дипл.ннж геод., таменнк прсдседника Јснс Јанковић 
дннл нчж.арх., сскрсгар комисије Санда Ћатнловић дипл.инж.арх. н чланокк: Неиад Мнхајловнћ 
динл.инж. прост планср, Иаан Тамаш дипл.ннж.просгорни планср, Видоје Јаков.ксвнћ , дипл.грађ.инж., 
стручни сарадници комнсије: самостални саветник у оде.кењу ла просторно планирање урбанитам, 
грађеаннарство, таштнгу животне средикс.комунатио стамбен посдове и привреду Весна Прица 
Брковнћ, днпл.прааннк као и самостални снветннк ча послове животне средине Александра Певец 
ДИШ1.ННЖ.

Јавном дслу седннпс комжнјс. норед напрсд наведетшх прнсуствују н подносиоци примелбн ча 
општину Бачка Тоиола ту јс Золтан Бек. динл.ниж. арх. н у имс грађака др. Чсрвснак Петер.
Одлука о пристунању итради Плана дегад,нс ретулације та део блока 2 у Бачкој Гопо.чи, јс донега на 
ссдници Скушшинс општнне Бачкл Топола дана 6.4.2017 год. под бројем 350-4/2017-1 10.1 и
објнвљена у („Службеном лисгу Општине Бачка Тонола- број 6 2017), а еаетаанн део исте јс Решењс о 
приступању ичрадн Извеиггајао сгрнтешкој процснн утииаја Плапа детал>нс ро|у.тацнје

Матернјал Нацрта Плагга дегххнс регулације ча део блока 2 Бачка Топола . елаборат број Е- 
2632. нзрађен «д сгране обрађивача: ЈП „ЗАВОД ЗЛ УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНГ ', Моеи Сад. ул. 
Железннчка 6/111, одговорнн урбониста Радоваика Шкрбнћ липл.пнж.архлиценца број 200 1393 13.' јс 
досган.кегг овом Одељењу са итвршенггм корекцијнма после извршсне сгручне котроле која је била на 
XIII ссдници Комиснје за гшанове општине Бачка Топола. обрађивача ЈМ..ЗАВОДЗЛ УРБЛНИЗАМ 
ВОЈВОДИМЕ Мовн СЛд, Желсзничка 6111. под бројем дописа 2332/1 од дана 25.10 2018.

Одлука ° нрнегунању нтрвдн Плана дстаљне регулације »а део блока 2 у Бачкој Тополи 
(..1 дужбепн лнст онштине 1>ачка Гопо.га" број 6/2017) је гграини основ на оскову којег се прнступило 
иЈради, састггвин дсо је Одлука о нзралн Итвештаја о стратегцкој процени утнцаја Плана дстаљне 
регулаиијс га део б.шка 2 у Бачкој 1ополн ни жннотну средину. Мосилаи израле је општиггска упрана 
1>ачка Топола, односно надпежчо одсл.ен.е.

IГлон је > складу са Законом о нланнрању и изградњи ("Сд. гласник РС‘, Ггрог 72/09 81/09 иеп 
64/2010 одлука УС. 24/201 1.121/2012. 42/2013- одлука УС. 50/2013- одлука УС. 98/2013- одлука Ус’ 
132/2014, 145/2014 н 83/2018) и Правнлником о садржиин. начнну гг ноступкч гпраде докумената 
П|меторно1 и урбанистичкот планнрап,а („Сл)жбсни гдасник РС:-‘ број; 64/2015), одиосно друтнм 
ггрописггма који непосредно илн посредио регулншу ову обласг.

Плански оенов нтраде Планаје I снсрвлни план Бачкс Гополе („Службени лнстопштине Бачка 
Гонола ', број 3/97 н 10/2003).
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Садржај Плаиа д«таљнв рс|-улације м дсо блока 2 1>пчка Топола . слаборат број Е-2632. чиис 
следс1ш погламл: АЈОПШТА ЛОКУМЕНТАЦИМ Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАИА. УВОД. ОПШТИ 
ДЕО I. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОН 2.0ПИС ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРЛЂЕВНПСК0 1 
ПОДРУЧЈЛ 3 ПОСТОЈКЋЕ СТАЊ1. ПОИИС ПАРЦЕЛЛ И ОИИС ЛОКАЦИЈА ЗА 'ЈДВНЕ 
ПОВРШИНЕ. СЛДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТ Е ■ Г.РЕГТДАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИЈЦ 
И [ РАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
5.УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРГЋПБЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 6.КОРИДОРИ КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕН.Е И ИЗГРАДЊУ 
ИПФРАСIРУКТУРГ; И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЈБУЧЕЊЕ 7.УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИЗ Г ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 8.МЕРЕ ЕНЕР1 ЕТСКЕ 
ГФИКСНОСТИ И31 РАДЊГ 9.0ПШТИ УСЛОВИ И МР.РГ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЈБУДИ ГО.ОТШЈТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТИИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСГАВА 11.ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
КОЈИМА С 1 ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУМАЧНИМ ОСОБАМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 12.СТЕПЕН КОМУНАЈ1НЕ ОПРРМЉЕНОС1И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И I РДЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА I ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕАЊА 2. ПРАВИЈ1А ГРАЂЕЊА ПО 
ЗОНАМА З.ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА -1 ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
КОЈ1 Ј| ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ. ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
УРБДНИС ГИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИС ЈИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 5.ПРИКАЗ 
ОС1 ВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 6 .ПРИМЕНА ГГЛАНА

в I РАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ЧИНГ I. I РАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕЈХТАЊА: Ичвод 
н? Плака киикт реда (1 П Бачка I онола), I раница Плана и постојсЈт намсна повртина у обучпагу 
Илана: 2 ГРАФИЧКИ ИРИЛОЗИ ПЛАНИРАНОГ РЕШЕЊА (граниид Плана н подела на 
карактерисагичне ЈОке, Плдмирана намена поцршнна и природдна добра . Регулационо -нниелационн 
план са анали|ичко геодетскнм елемсншма аа обележаваањс и грађевинске линијс, Карактерис тични 
профн.ш јаапич саобраћајних човршина. Водна комунална и тсрмоенергетска инфрлсЈруктура . 
Електроенергвтска и слекгронска комуннкацнона инфрсатрукгурн , Плак понриппш јавне намсне н 
начнн спровођспига Плана).

Рани јавни увнд плвнског документа, који је оглашен у срсдствима информисаљо са 
доступкошћу локумента у аналогном и дигиталном формату. је одржан у врсмснском штгервалу од 
!8.октобра 2017,год. до 2.моаембра 2017. год. након чега је обављена стручна контрола кв IX седницн 
комисије та плаиове која одржлна лаиа 14.11.2017.год.

Оглас о ипагалл' докумсната на јавни увид у временском иитериалу од  X мовечбра до 
7 децембра 2018. год са гермином за јанну преченгацију као и ча јавну-чатвореку селннцу Комнсије ча 
планове оиштине Бачка Топода, објављен је у ерелствима информисанш: у огдасном делу дневних 
новииа ЛНЕННИК Нови Сад, у огласном лелу днсвнич новипа на мађарском јсчику ..М.уцуаг б/ск' 
Повн Сад. локалном Радио Регије снакодневно у времсну оглашаваља на два јсчика, сајту Општниске 
умраве Бачка Гопода гекет огласа и материјал у дигиталној форми, Услужиим цекгру Опнггинске управе 
Бачкн Гопола, у временском интсрвапу од 8,новембра 2018. годинс до 7. деиембра 2018.год. мвтеријал и 
|екс1 (и лислу аналогноЈ форми.

Јавиа прсзентацнја докумснта нацрш Пдака је одржанв данн 28. II .2018. год. еа почегком у 12.00 
чае у еалн ча седнние Скуиштнио општине Бачка Топола, ут прнсуство сви\ обрађнвача Планског 
документа и зпнтересованих грађана, те је у цнљу појашњења појединих одредби било и конкрстних 
шмањл. кскп од гштања су пнсмски лостввлхсна Одсићсњу.

I ермин јавнс еедпице са дсфинисаног датума 14.12.2018. померсн ча дан 11.01.2019. год.. о чс.чу 
је н јавнмм путем (дненне новинс и сајт оншгннске управе) обаосштеиа ■ тннгерееована јавиост.

Усменоје примедбе изнео Бек Золтаи, који је укратко образложио:
У I рафичком прилогу „Регулациоии нивелациони план са аналичнчко-геодетскнм слсментнма ча 
обележаваше н грађевинске липнје", ичмеђу планиране приступне саобраћајнице нравца север-југ и 
нланираног јавног паркиж простора на северном делу Планом обучва1|еног нростора предвиђен је 
потлорни зид. Оваквом диспозицијом поторног зида јс фактнчки оиемогућсно коришћен.е предметног 
паркинг просгора са спомеиутог пута. као н евснтуално новечинаље нута са улицом Пушнћева
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Миш.-кења смо. да би оБаиром ма карактер и намем} плакираннх садржајв овог просгора БијТо 
< нсоихолно да се омогући приступ овом блок> и са северие стране Планом обухваћеног дсла.

омогућнвшн на тај начин алекватиије пражнл-њс проегора јер ћс велики орој посетњшца напуштатн 
• комплекс у исто време. У овнкннм снтуапнјама 1рс6ало би водити рачуна и о акцидситним ситуацнјлма 
' и омшућиги што бољу прогочност саобраћајница у циљу проласка иротивножарног вотнла и возила 

хитне иомоћи Про.олог јс да се Планом омогући евентуа.тнн прикључак приступиог путл правиа север- 
југ са улицом Нушићева као и могуће прикллчење истог на атанираку јавну паркиж површину. све го 
у скдаду са будућич пројектованнм решењем паркинга Предметни комплскс би по иашем мииовсњу 
фебао имати барем два колека пристума на гралску мрежу саобраћцјннив, ипо би се оваквим 
предлршм и.омог ућндо".
„П,таном рредвиђена мннимална уда.веиост гра))евннске линије планираног батена од коридора 
државтТш пута је 10м. Да лн јс могуће смагвити удаљеност грађсвинске лмније м н до којс мерс са 
обзнром на татсчснс рсгулационсуслове у ул М. 1 нгл?”

Усмсно је евоју пиемену прнмедбу нзнео прелставнмк грађама др. Червенак ! !етер. односно следсће:

■ Није предвиђен улаз ка стадион са странс ОШ 11икола Тесла шко.ге ради коришћсња 
(гтлстске ствзс око терсиа з« нотрсбе физичког васпнтања Да ли је предвиђен несак чн 
скоку дал>? У двориипу школс нема овакиих могућносги, кво нн могућност осннван>п 
атлетског клуба. којн је ћачка Голо.за некад имала.
- ннје предвнђен приступ базену уненика ОШ I !икола ! есла са слоредне улицс Да сс 
направи пут којн не завршава слепо, могЛо би сс мешке. Предвиђенаје мо1ућност 
нешачког тунела између Стадкона и базсна, а није нзмсђу школе и ста.тиона. да се 
омогући приступ ђаиима коридором бсз изласка на улицу. и нзлвгања агмосфсрским 
утипајима. макар да сс и у другом кораку. нз некнх других коикурса догради. Да ли је 
овако нсшто изводљпво?
- Вушотинн топ.зс воде није предвиђена за догревање волеу снстему г рејања ОШ 
Никола Тесла. Лко се тамо н увеле г|)Сјање на пе.тет. догревап.е термалном оодом 
смањење зрошкова греја1ва н емнсије С02 је зиачајио. Исго би требало ди сс нредвиди н 
за грејање објскт а Стадиона Да ли је ово изводљиво?
- Снрвткост Објскга од П+Ј је лревисока задату пејзажну целнну. по мснн. Да ли је то 
си урбанистичкш асмектау реду?
- Да ли је могуће н прихватд.иво са сстетског. еколошког и урбанистнчког аспскта ла се 
допунска паркннг места не асфал г пра|у, већ шупљнм ни.тгама омогућн засад травс н 
обсзбеди по потреби и намена за друге садржаје (Луна нарк, мањи Циркус). уз 
отварање само нопотреби: утакмице, већи скупови ..? Лсфалг се лети грсјс. а грава 
мањс нли не, а ствара нријатан амбијст На јужном паркижу је могућа и садња 
аугохтоног дрвсћа - липе на иример”

Одговори обрађнвача:

ПРИМЕДБА БРОЈ I:

ОПИС ПРИМЕДБЕ

,,У графичком прњтогу 2,3 Регулационо-ниведаииони план са аналитичко геодетским елеменгима 'за 
обележавање и фађеиинске лнније.између планираие нриступне саобраћајнице пранца север-југ н
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планираиог јавног паркинг просгора на северном делу Планом
потпорни зид. Оваквом лисиочицијом ишнорног зида је факшчки онемогућено К1>ртићеи.е предчетног > 
наркинЈ' простора еа споченутог пута. као и евснтуплно иовезивање нуга са улнпом I(ушићевом.

'Ј> *
Миш.Ђења смо да 6и. с обзиром на каракзер н намену планираинх садржаја ово! пржзора, би.ц| ‘ 
иеопходно да се омогући ириетуп овом блоку и сп севернс стране Планом обухваћсног дсла. 
омоЈућнвгни нв тај начин адсквагннје пражњење просгора јер ће великн број аознла и лосстилапа 
Јгапуштаги комплскс у исто време. У овиквнм снтуаиијама треба водити рпчула о ак1шдекгним 
ситуацијама н оногућши шго бол>у про10Ч1икгг сиобрићајнини у цил>у проласка противпожарног вознла 
и возила хилне помоћн.

Наш прсдлоЈ је да се Планом омогући евегггуални прикључак прнступпог пута правца сепер-југ са 
улицом Нушићевом као и могуће прнкЈћучењс исјо! на иданирану јавну паркинг површину, све то у 
скдаду са будућим пројекЈантским решењсм паркннга.

Комплскси овакао! саадржаја би морали иматк барем лва колска прнсту иа на гралску мрежу 
саобраћајнииа, шш бн се овим предлогом то и омогућило ”

СТАВ ОБРАТгИВАЧА НА ПРИМЕДВУ БРОЈ 1:
Прнмелби се нс прнимп

Обрахиожењс

На основу програмског задатгса, као и ирибавњених услова од наддежних органа и институција 
приступило се изради плаиског решсгва > складу еа законском ретулатнвом. Материјал за рани јавгги 
увид је исггоручен и у њвму су утрађеие ос1говне 1гретпос1 авке и програмска решења из програмског 
ЖДЈпака за израду Плаиа. После обавл,ања процедуре рпног јавног увида приступнло се изради Пацрга 
П.1ННИ Прнбављенн су услови оалашћених ичаоца јавмих овлашћеи.и к на основу свих распсмшживих 
нодатака и серије радних сасганака којнма су прнсусгвовалн свн заннтерссованн учесницн у израли 
Плана {обрађивач плвиа, представници наручноца плана. представннии пројсктаната, представницн 
инсТЈГгуиија) дефи1гнсано јс планско рсшењс.
Операцноналнзацнји самог решен.а у оквиру обухвага ПДР-а са саобраћајног аспекта, нодразумева 
задржаоагае иостојећих траеа државних путева > улниама Маршала Тиза |ДП 100) и Пстефи брнгалс (ДП 
105) кроз масељс Бачку Топблу. рслсфинислњс постојећих сдобраћајних прикл.учака ни гланну масењску 
саобраћајницу - трасу државног пута бр. 100. Планским решсњем се задржавају сви лрикључци на 
дсфннисаним микролокацнјама уз пртглагођавањс нови.ч еадржајима и очекнваним саобраћгџним 
манифссгацнјама (еаобраћајно опгерећење. меродавна возила и у складу еа тим полупречмицн крнвнна) 
као и површннске раскрснице са пресепањем саобраћајних струја у обухвату Плаиа (улицс Кушићсва и 
Маршала Тита, улице Петефи бригаде и Маршала Гита).

(Јсновиа концепцијска гтретпостпвка подразумева раздаајлње саобраћајних токова који су везани за 
спољни саобраћајнн нристуц целој зони обухната - дслу блока 2: прнступ из улнца Маршљза Тнта (ГПС). 
улице Нушићевс (ПНС) и улице С. Марковн1|а.

Унутрашња саобрмћајиа мрежа дел« блока 2 дата је  кроз комбниоване (јавне) пооршине присгупних 
саобраћаЈнима (до садржаја у јужном делу стндионског објекта, до парка под зашштом и до комуаалпих 
објеката -  ТС, хндротсрмалне бушотине) и саобраћајно-манилудативне поаршнмс - шпсрие 
саобраћајнице искључиво у фулкцији СтадионскоЈ комплекса (ОГРАНИЧЕН ГГЖИМСКИ ПРИЛДЗ - 
саобраћајнн нриступ такмичарским екипама. пратећим службама олржанања). алн исговремено и као 
интервсктне и противпожарне саобраћајнице у случајевима ттбезбеђења ургентног прњгаза и 
интервенцнја.

Просторно диспозиција садржаја, просторма дистрибуција паркинг поаршина, положај приступних
4
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саобраћајнини. осталнх саобраћајних калацитета (пошачких и бициклистнчких ионршнна), као н 
. лиснознција стш\ лругнх садржаја је лефинксана на осиоау расположнних података (мрограч|ског 

си.пка). стечепих услова (положај водотока Криваје. заштнћеног парка и итграђснил објеката у делу 
; бжжа 2> прибашмгиих услова (ЈГ1 „Пугеви Србије". 114311 АПВ и др.) и посебних услова које захтевају 

• специфични садржаји. као иггосу стаднон и батен (ириступ и конгролнсани прилаз, нрилат и доегутшост 
ургектним. комуналним и службатга одржавања).

Итбор приступпих саоорлМајннца ча ири.тат стадиону м батену јс максима.тио унажио све услове. 
претпосгавке н премисе који су ноопходгш та кеалнтетно, брго н бетбелно ко.мупнцирање како моторним 
тако и немоторкнм путем.

Диспотиција потиорно1 тнда н просторно одиајање великог ЈЛОНОГ паркннга и.танирано је тбог 
IКХ ( БПИХ саобра1шјно-гехннчкич и у с.чова којс је неопходно испунити та јавне са.тржаје онакиог типа. 
где сс очекује ве1ш број једиоврсмсних посстилаца (јаанн прнлат кому налинм објсгстима водо и елсктро 
снабдевања - ТС, коитролл прнступа. ра Ј.теајалл комплекса са јавним присту пом БАЗЕН - СТАДИОН - 
ПАРКИНГ). '

Управо нт наасденнх растог а није планнран придш и лирекгно иоветиваи.е јаанс наркиш површино са 
унуфашњом чрежом саобра1кајница сталиона и бачена. а посебно поастивање иитсрме саобраћајннце (на 
правиу ссвср јут ) са улицом Нушнћевом п формиран.е нове раскрсннце у већ ерло сложеној саобраћајној 
С1гту ацијн (блитжга школе и државиш иута).

(Јбрађнвач се нс слаже са формирањем новог прнкључка раскрсиице, јср бн сс »веном реа;пшцнјом 
потнуно променнла саоораћајна и бетбсдносна ситуација п шачајно погоршолн саобраћајно-технички 
услови н режим фупкционисањл саобраћаја у осетљивој тони школе (3 у гастоине раскрснице од којих су 
2 на иотпуно неусловном растојању < 20 т),

I (оветиванА- паркннг површине еа интерном мрежом (уклањање дела потггорног зида). осим 
комггликонања саобраћаЈнс ситуаинје, довс.то би и до рскомпотиниЈс простора ретервисаиог га паркинг 
модуле и саобраћајннцс паркиралишта и тначајне редукцнјс броја паркинг мсста.

ПРИМЕДБА БРО.1 Г:

опис Пр и м г д ш -;

„Итаном ирсдвнђсна мннимална удал.сност грађсвинске жннје итанираног батсгга ол коридора 
државног путаје 10 гп. Да лије могућс смањигн удаЈвеност грађевинскс динијс и до које мере с обтироч 
на татечене [гегулациоие у слове у ул. VI, ЈТпа?"

СТАВ ОБРАЋ1ШАЧА НА ПРИМКДБУ БРОЈ 2:

Нрнме гиа се пс прихннга

Обратложсње:

Г рађевннска линнја трасе држаоног пу'га је јвсно дсфииисаиа ширнном ташгитног 1Гојаса пута (311П) и 
појаса контролисане шградњс (Г1КИ) на основу ЗОИ-а (члан 2. сгагг 35, 36, 37, 38, члан 33. и 34. Закона о 
путевима), н сходгго гоме условима уиравд.ача Д11 бр. 100 - ЈП ..Пугсви Србије". на удаљености од 10 ш. 
( вако свснгуалко померање овс днније бн нтискивало поновно обраћањс управл.ачу, са неитвесннм 
псходом, у смнслу могућностн га померагве грађсвинскс линије на мању удаљеност од злконски
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дефинисане.
ИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИМЕДБЕ: ПЕТЕР ЧЕРВЕНАК

ПРИМЕДБА БРОЈ 1
ОПИС ПРИМЕДБЕ

„  . .пд.,г Ш11 Никопа Тесла' ради коришћеп,а атлстеке стазе око 
„Нијс предвнђен улаз на стадион са стрвне ” ћ' сак Ја скок у дал>н У дворишту шкопе нсма

«**• «*.)• ">“ » — — •

Није прсдвиђен приступ бпену У'<саика
ие завршава слепо. могло Гж сс пешке. 11р Д 1 Ј - . корилором 5сз ш.таска на улицу

Дв ли је овако иешто ипаодЈкипо ?

СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА 11РИМЕДБУ БРОЈ 1:

Прнмсдба сс ис ирадватв

Обратложсњс:

Слобод*н приступ компле.иу .............. “ »'“♦ “ ' “ "Ј*
р — Ј г ^ ј г ^ а в г г Д ^ . Т ^ .  - » ни,р-
МОГУЋ.

Разлози -ш то су вишсструки. а најзначајнији су:

.  с— « . — » •»   <**-"• “ 1г и: : ™ ” 2 ^ ^ » х ^ " " <,м
- Г «      -  ерок« •— » « —  - -*■

. Г  - »*— » — ■
3. " р - » " « » » "'» » « “ •»

х .......' г ^ х г ј г  ^садиона У сврху свакоднеаних школских манифсстација фи.нчког васпктања. 

пређу, је -  260 гп.

сврснсходан и логичан. посебно са гледишта безбсдиости.

ПРИМЕДБА БРОЈ 2:
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ОПИС ПРИМЕДБЕ

,,[>)Ц!отнни топле воде мије нредвнђема та догревање воде > еистемч I рСЈања ОШ „Инкола Гесла". Ако се 
тамо и уведе |рејан.е на нелег. догрснви>е гермалном нодом, смањсње фошкова грсјања н емиснје 
углен-диоксида је змачајно. Исто би гребато да ее нредвндн и за ( рејагке објекта стадиома. Да ли је ово
ИЈВОЛЛ.НВО?"

Приме1ба СС ЈфИХИЛ 1Д

Обратложење:

Прик.гучењеОШ „Никола Тесла“ на терма.тму бушотиму је итвод;виео, и у комбинацији еа |рејањем на 
мелет, може тмачајно да утиче на емаидлсе тромЈкова грејања и емисијс уг.ксн-диоксида. Иако 0111 
„Никода Тесла" није у обуквату и предме) овој1 Плана, у Пламу ес може мредвилетм гоиловолна вета еа 
школом, која је у мсносредној блитини, 'Ја |реја*г.е објекта сталиома тако!)с се може предвидети 
тонловодии прикл>учак. али еамо прикдлчема,- објекта стадиоиа ма бушотнну тоиле воде залиси од 
мачина ЈрејамдЈ та којм сс корисник сталиона одлучио. односно мотребом да се овај објекат прикд>учн 
тоиловодном всјом еа герма.тмом бушогииом, као и ло1овором итмсђу два правиа субјекта

Примсдба број 1

ОПИС Г1ШМЕДБГ

„Спрагност објскта 11+3 јс мрсвмсока та дату пејзажну нелииу. по мсни. Да ли јс то са урбамистичког 
аснекга у рсду?“

СТАВ ОБРАЋИВАЧА НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 3:

Примслба се ме нрмммиа

Обратложсње:

Спратност објекга стадиона ол П+3 м објекиг батена од Су+П+2. које су дате оанм Пдаиом. уклапају се > 
већ тадату урбамистичку матрину. Пламирама смрашост објекага је оправлана имајући у виду да се 
објекти иалаае у самом јетгру нассл.а Бачка Гопата, да се сврставају у мемтралме садржајс и да ће 
чимитм репер касела, како својом фитнчком дисмотминјом, гако м богатим садржајима у оквиру своје 
намеме. Такође, ломснути оојскји  се уклапају у постојећу псјтажму иелнну коју чини Градскн марк 
(споменик вртмс архитешу ре који је под таштнгом) сајужмс и источмс страие сгадиоиа и јужне страмс 
батема. Постојећи иарк, као јсдима всћа телена мовршнма у самом јелру насел>а. са својом богатом 
флором, допуњује салржаје сморта и рекрсације чинећи и.ч атрак1ивмијим та посетионе

П1Ч1МЕДБЛ Б1*()1 1:

ОПИС ПРИМЕДББ

Ј(а  ли је могућс и прихЈмтљиво са сстетског. еколошког и урбанистичког аспскта да се долунска 
иаркинг места ие асфалтирају, всћ шупл>им циглама омогући тасад траве и обетбеди по потреби и 
мамеиа та друге садржајс (Луна парк, мањи Циркус), ут огварање само по оотреби (утакмице, 
скупови...)? Асфалт се лети |реје. а 1рава мање нли ме, аствара лријаган амбијеЈП Најужиом паркиигу' 
је могућа м садња аугохтоноЈ дрпсћа лнпс, на пример."

7
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СТАВ ОКРАЂИВАЧА НА ПРИМЕДБУ К1Ч)Ј 4: 
Прнмелба се аелимично лрнхвжта

У Планује дата могућиост да сс паркннг месга у северном дслу обухвата Плана оснм асфалтиранл *огу 
и другачијс материјнличопагн, укл.учујући могућшкг употрсбе паркннг-растсра бетонских рсшстки. 
Итбор сааременог коловопиог тастора паркиига нијс једномгачно одрсђеи и могуИс Је крш техничку 
документацију изабрати и другс матсријале, који ћс у погледу носивости. пријањања н олводњавања 
ИМати истс каракгериетике као и асфалтни коловдани частор.

Међутим, предвиђање и лрут е намеие наркинт поаршина (<ким наведене) није предмет овог а 1ана. ја  
гакис садржаје (лука парк, мап>н циркус), неопчодно је уиугити захтсв надлежној опш тинској служОн 
која ће могућноет истог регулисагти одређеним нрваним Актом (Одлуком и сл.)

ПРИМЕДБА КРО.1 5:

ОПИС ПРИМЕДБЕ

„Слепо сс таиршава јавни пут. па би прсдлог био да сс споји св улицом ита кошаркашког нгралишта или 
на његовом мссту (можесе направити још једно, макар приблнжно, какво јс било ово).

Псшачка стаза ичмсђу стадиона и школе се проширује у јсдносмерну у.тицу. а предлог бн био да сс 
проширн у лвосмерну. као и пут итмеђу базсна и стадионаса 5.5тширинс "
СТАВ ОБРАЂИВАЧА НА ПРИМЕДБУ БРОЈ 5:
Ирнмедба сс ис прихпвта
Обратложење:
Предложеним рсшењсм стадионског комплекса дата је мртжа саобраћаЈгшца око објската стадиоиа и 
батена, Спојање са Нушићсвом улицом није плаиирано нт саобраћајно-техничких раалога, што јс 
детално обрашожено у одговору на примедбу број I Општине ћачка 1 опола.

'Јорап Кордић. лкат.инж.саоб.
Милан Жкжић, дипл.инж.маШ- 
Слааииа Пивннчки, дипл.икж.пејз.врх.
РадованкаШкрбић, днпл.инж.арх.
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НЗВЕШТЛЈ О СТНУЧИОЈ КОНТНОЛИ СЛ ЈАТВОРКНОГ ДКЛЛ 
•' СЕДНИЦК КОМИСИЈГ ЈЛ ПЛАНОВК

На затеоренм дел> селннце > ј конкретну лискуснју члана комнснје Ненада МнхајловиЛа . којн 
консгатује комплексност саобраћајвог решасл као н Вилоја Јакоел.евнћа коЈи укатује на могућност 
боЈћС! рсшсња н Саилс Ћатипоаић која ностанла мнтање померања регулације , алн ла се абог малог 
просгора ИСП.1 н« можс дсфинисати на другачији начин. но разматрању напрсл навсдсних примсдби н 
оговора обрађивача по дагкм примсдбнма п|К',тсс;шик Бадањи Јанош јс  нрс.тложио да ео на ппиорсном 
делу XV седмице веаано та стручну котролу Нацр1а Плана детал.не регулације та део блока 2 у Бачкој 
Топо.ти, лонесе слелећи:

3 А К Љ V Ч А К

Стручном контролом Паирта Птана детал.не регулаинје та део блоко 2 у ВзчкоЈ Тонолн. 
обрађшшч матернјила Ј II ЗАВОД ЗА УРБЛМИЗАМ ВОЈВОДИНЕ, ПОВИ СЛД. Желоннчка бр.6 нод 
бројем елабората 1.-2632. од октобра 201К год,. констатује се следеће:

1. Наирт Ј 1.тана деталне регулациЈе та део б.тока 2 > ћачкоЈ Гоподи јс ускладу са наменом блока 2 
која једсфинисана Генсрангим планом ћачке Гопо.те („Службсни лист опилнне Начка Гопола", 
број 3/97 н 10/2003);

2. Прнхнатају ее одгоштрн етап обрађннтпта матернја.та планскОЕ документл Ј11 „ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ ВОЈИОДИШ " Пови Сад. ул. Желетничка 6/ III, на примелбе које су сумиране > 
свем> иод редннм бројеч 1 шкдлчио сн ре.тннм оројеи 5, односно, > тексту1 обрађиаача како 
Јс достаиљен > писменоЈ форми, лопиеом иаслов.м.,ним као „Одговорн на примедбс нриспслс > 
ток> јавиог > вида Плана детаљнс регу.тнцијс ш дсо блока 2 у ћачкоЈ Гополи, е.таборат !:.-2632. 
оверно од стране обрађнвача:

3. Наирт планског дела докумепти се ира1ш обрађнначу ла ис1и ускладн еа олговорнча по датим 
лримедбима и да исти накои итнршенш достапн опом Оле.ћењу, ради констаовања сташа о 
нтнр||11'11(1М усклађинан.у;

4. 11икон у|врђииан.а да Је учишеиа по дитнм мрммедбама I Гшрг 1 Гтвна летал>ме регулаиије та део 
блока 2 у Бачкој Тополи. пол бројсм слаборага Г-2632 унутити у следећу фату мроцс.турс са 
пратећим локументом, Идвеигтајсм о стратешкоЈ пронсни утицаја Плана дстаљис регулације та 
деоблока 2 у Качкој Тополи на животну срсдину, 6|ч>јсм елабората Г-2632/1. у смислу члана 50. 
Закопа о лланираању и итградњи и члаип 67. Нрацилника о садржинн. начнпу и поступку итраде 
докумената просторног и урбамистнчкоЈ планирања.
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здменнк нредседлмка: Јене Јанконип дипл.инж.

секретар: С аида Гипиповић .инм.ипж

Чјшнонн комиснјс
Нснал МихаЈлонип икм.инж

Иван (амаш диил.нмж

Вндојс ЈаковљсвиП дип I инжл рађ

НачсЈШик Одељења
Кишкарољ Зол ган :  ц«1л;ш1ж.ар.ч.

\ />'Лл ■

Вссна НпмшИтркрвип диги.лравник

у Вачкој I ополи.
28.Јапуар 201У.год,

прод:
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8. Друга документација и подаци од значаја за израду Плана
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На основу Вашег мхтсва орој 350-62/2018-1 ол 28.02.2019.годинс. наш заводнн бр, 953-5673 од 
04,03.2019.Године, упућсно! ЈП „Путеви Србије" гражили сте мншл.еп.с ма Нанрг П.таив дета.т.ме 
ра1улаш|је та део блока број 2 у Бачкој Тонолн, опшгина Бачка Топола, »а чију итралу «)' 
итдатп условп ЈГ1 „Путсии Србијс", у складу с.т члапом 46. п 48. Закона о п.чаинраљу и тградши 
(„Сл. гласник РС". бр.72/2009. 81/20009 -  испр.. 64/2010 -  оллука УС. 24/2011. 121/2012. 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-одлука УС. 98/2013-одлука УС 132/2014 н 145/2014) и Правилнико.м осалржнни. 
начнну и ноступку итрадс докумеиата нросториог и урбанистичког планиран«! („Сл. гласник РС", бр. 
64/15). Посмлац израдс и.танаје Општинска унрааа ошитине Бачка Тонола, Одељенж за кросторно 
иланнрање, урбанизам, 1рађеаинарство. заштнту животнс срсднне. Илан је новсрен иа израду ЈМ 
„Завод та урбашпам Војноднне*' Њнш Сад,
Достав.вспа докумеитација:

- Нацрт Плана детаљнс рагулације ча део блока број 2 у Бачкој Тополи,
- Пропратни долис,
Пргма Уредои о кагегорнглцнјн држаннмт нугева („Сд. Г.тасннк РС“, Г»р. 105/13,шмсна 119/13, 
ишсна 93/15) н пра1сћсм Рсфсрснгном систему, нонембар 2017. годиис, у окннрт обу\ва!а 
пдана на.тагс сс сдедсћн држаннм путсви:
• Држлвнм пут I IА  рсда 100, Хоргош -  Суботнпа - Бачка Топола - Ма. ш Иђош -  Србобраи - 

Повн Сал - Срсмски Карловин - Инђнја - Стара Патова - Бсоград, ознака дсонице 10007 од 
лочетног чвора 10004 Старн Жедник на кш 46+798 до краЈљег чнора 10005 Бачка Топола (Бачки 
Соколац) на кш 62+364.
1,|1р*алпи нут I рела М-12.1, иром претхслном Рсфсрсншом систсму РДН. као нравногнрслходнмаа ЈП „Путсаи Србијс")

У оквиру обухиа!а плана државнн пут се налази од к т  61+939 (уместо 61+942) (гранпца обучвага 
11Д(’-е еевер ка Суботнци) до к т  62+167 (граница обухвата 11ДР-е југ ка Малом Иђошу), у дужини
од 0,225 кт,
СаоораћаЈШ! прикључци према планском решеи>у су иа к т  61+978 (постојећи лево. ул. Јалранска). 
61+951 (носзојсћи дссно, ул. Иушнћева), 62+140 (посгојећк лево) 62+121 (планиралн десно нова 
приступма саобраћајница), постојећи пртсл.учак унугарблоко!к:ке наркикг површине на кш 
62+298 са деснс стаие пута и чвор 10005 Бачк« Тоиола (Бачки Соколац) (на нравцу неносредно 
нзван I раннцс обухвата илана).

• Државнн нуг ПА реда 1115, држаннл јракпна са Мађареком (|раннчн11 прелнт Бијмок) • 
Бајмок - Бачка Тоиола - Сента - Чока - Мокрни - држаниа граннца са Румунијом (граинчнн 
нрсда! ИрГнша), дсоница 10504. Бачка Тоиола (Кула) - Бачка Гоиола (Бачки Соколац)
(Лржанмн п>т И рсда 1̂ -1ОК.*' 119, прсма прстходном Исфсрсшпом систсму РДИ, као правтп прслхолннки ЈИ Лугснн Србијс")

У оквиру обухвата нлана државни пут се малазн ол к т  35+521 (граннца обухвага ПДР-с запад ка 
Старој Моравнин), до кш 35*563 (граннца обухвата ПДР-с исток ка Новом Орахову), удужнни од 
0 Ј 2  кт.
Поетојећа раскрсннца на к т  35+531 са ул. Свстозара Марковића.

Плански основ на предметном полручју је Генералнн план Бачке Тонолс (,.Сл. дист општине Бачка 
Топола", бр,3/97 и 10/03).
За нзраду прсдметно! ндамског докумснта нз.татн су ус.тонм .111 „П> 1 син Србнје" бр. 953- 
9516/18-1 <>.т 01.06 2618 тд.нне, којн су у пптнуниетн ма енази.

ФМ 750.102 Страна 1 од 2
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЕЕ Мишљењс на плански Број:
ПУТЕВИ СРБИЈЕ документ Датум:

Увндом у доставл>с11у докумснтацпју кппстатујемо да иредметнн планскн докуиснт, можс ићи у 
дал>у проксдуру н да на нсти можсмо датн позитивно мншљсљс, имајућн у виду да јс шрађсп у 
складу са горс навсдсннм условима ЈП „Путеви Србијс".
Прсгходио швршити гсхннчкс нспраикс у склалу са слслсћим:

1. Корнговатн тсхнчку грсшку у тсксту ПЛАНСКИ ДЕО I ПРАВИЛА УРЕЂР.ЊА, 2.5. САОБРАЋАЈН!'. 
ПОНР1ШШГ., Главна масс.вска саобраћајница-грасс ДП, 1Ј. страиа умссто ДП НА реда 102 да 
стоји ДП IIА реда 100.
Поглављс 6 КОРИДОРИ, Ка ПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ 1А урећењ е  и изг ра д њ у  ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 6.1. САОБРЛЂАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, 6.1.1. 
Условн за урсђсњс саобра&ајнс ннфраструктурс, 16. страна, првн пасус. у другом ставу 
корнговати отнаку ДИ ПА рсда 102 да стоји ДП ПА реда105.

2. Корнговати на графичком прилогу 1,плла111П)1П)-нннсЈ1ииш>ии идан са аиа.шгичко 
1С(),|с1ским е.1смсп1нма га обсдсжанаи.с и гпаћевниске -1м|нпс. број ЈШС1а 2.3. гсхничкс 
г-рсшке стаинонажа саобраћајних ирикл.учка наДржавном путу ИА реда 100:
- постојсћи десио. ул. Нушићсва на к т  61+951 (умесго 61 +978),
- постојсћн лево, ул. Јадранска нз к т  61+978 (умесго 61+-951),
- новоплапиране приступнс саобраћајнице са дссне стране пута гледајући у правцу раста 

стационаже да стоји кш 62+121 (уместо 62+140),
- колског ирилаза Градског музсја к т  62+140 (лево) (умесго 62+121),
- сгапноиажу иочстка паркиига дуж обухвата плана гледајући са десис странс пуга у правцу 

раста стаиионажс (кориговатн, унети).
3. Донуниги гскст плана ставовима за посгавлдивс инсталацнја нрсма условима ЈП „ПутСви 

Србијс".

Прсдмсшс нсиравкс швршнш уг пакма.1110 швршсиу стручиу контролу нмдлсжнс Комнснјс 1н 
плановс нрсуспајан.а нрсдмстног плапског докумспта.
Са поштовањем,

За додагна обавештсња, молимо Вас да сс обрагиге на број телефона: 30 40 668. особа за контахт 
Весна Шћспановић. дипл.просторни планер, е-таИ: уекпа.5ссрапоуЈс.«'ри1еуј-5гћне.Г!ј

Досгавнтн:

11ШГ1Ј1ИП ДИГККТОГ
( ТГЛТР.ГИЈУ, ПГОЈККТОВАЊЕ

дннл.1 рађ.мнж.

- Наслоку,
Л |Г1 „Завод зв урбанизам Војаодинс". 
^Жслезкичка б ј(1,21000 Нови Сал.

- Сектору за етратегцју. лројектован,е и развој. 
Олгљсњу за пројсктиу н планску локумситацију.

- Архиви

ФМ 7 5 0 .1 0 2 Страна 2 од 2
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рекреативног комплекса и стадиона је 90.89 тАНВ,“ брисањем дела .и отпадне воде", у 
складу са тачкама 1. и 8.3. Решења.
Поимедба бо 4 , стр 22., Поглавље 6 2 1. Услови за уређење.
Кориговати реченицу. „Место могућег упуштања пречишћених отпадних аода и етпадне 
воде из базена, сиортско-рекреативног комплекса и стадиона је на стациоиажи водотока 
кт 70+650" брисањем дела „и отпадне воде“, у складу са тачкама 7, и 8.3 Решења.
Примедба бр. 5., стр.22., Поглављв 6.3.1. Услови за урећење епектроенеогетске.
Допунити реченицу: „За расветна тела користити изаоре светлости у складу са новим 
технологијама разаОЈа и мерама енергетске ефикасности, а у зони утицаја {појас од 50 
т )  на Кривају и градски парк у складу и са посебним мерама наведеним под тачком
4. поглавља 7.1. Плана“, у складу са тачком 4 Решења
Поимедба бо. 6., стр 25 , Поглавље 6.3 2. Услови за изградњу ;авног осветљења.-.
Додати реченицу: „У зони утицаја {појас од 50 т )  на Кривају и градски парк јавно 
осветљење изградити у скпаду сз посебним мерама заштите природе, наведеним 
под тачком 4. поглавља 7.1. Плана“. у складу са тачком 4. Решења,
Примедба бр 7 , стр.ЗО.. Поглавље 6.6. Услови за урећење зелених ,-Градски парк
Реченицу .Постојећи тениски терени у Парку се задржавају" проширити да гласи 
„Постојећи тениски терени у Парку могу дз се задрже."
Образ/гожење; План треба да омогућује реконструкцију парка у складу са културно- 
историјским вредностима простора и да отвара могућност за измештање спортских 
терена.

в.д Директор

Марина Томић
Достављено
- Наслову
- ЈП .Завод за урбанизам Војводине

Железнишка 6/!И, Нови Сад
- архиви
- документацији СП „Парк у Бзчкој Тополи'
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9. Друга документација и подаци од значаја за израду Плана
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ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ' 
НОВИ САД

6РО): /////
ДАНА: С 1  Ј'2  / о Ц

Знакт РМШ
Всм: Е-гезг

Б Е Л Е Ш К А

Сз радног сааанка одржанос дана 24.01.2017. године, у гроаориЈама општине Бачка Топола, сз 
почетком у 13,00 часова.

Тема састанка: План детаљ не регулацнје  за део блока 2 у Бачкој Тополи (у  даљем 
те ксту: П лан).

Сааанку су присуавовали предаавници:
-  Општине Бачка Топола (Наручилац Плана): Адријан Сатмарн и Јанош Жембери 

АгенциЈе за пројектовзње А-плус дизаЈн; Бек Золтан
- Завода (Обрађивач Плана) - стручни тим: Бранко Миловамовић, Далибор Јурица, Зоран 

Кордић, Милан Жижић, Слаоица Пиенички, Теодора Томин-Рутар и Радованка Шкрбић

Циљ састанка је разрешавање сугеаиЈа и питања који су приаигли током трајања Раног Јавног 
увида, а који су сааавни део Извода из Записника комисиЈе за плановс, одржанс дана 
14.11.2017.год. у бачкоЈ Тополи. Након изјашњења Наручиоца Плана по свакој тачки Извода из 
Записника и презентације одговорног урбанисте са актуелним проблемима у току израде Нацрта 
Плана, констатовано Је следеће:

-  Обухаат лланског документа се не прошируЈе, већ о а а је  исти као што Је и дато у 
МатериЈалу за рани јавни увид Плана;

-  Обрађивач плана ће улутити продлог планиране намене Покрајинском заводу за зашгиту 
природе, који ће се изјаснити о п о л о ж з ј у  планираних садржаЈа у односу на природна 
добра (Споменик вртне архитектуре „Парк у Бачкој Тополи' и еколошки коридор - 
водоток КриваЈа);
Уколико се уоче конфликти између планираних садржаЈа и природних добара у обухвату 
Плана, организоваће се сааанак на коме ће се Покрајински завод за заштиту природе 
изјаснити под којим условима је могуће позиционирање планираних обЈеката (удаљеноа 
од природних добара, компензациЈа проаора и сл.) о чему ће се лисмено изјаснити, а пре 
слања захтева за услове о заштити природе;

■ Паркинге који су планирани у Материјалу за рани ј з в н и  увид Плана, планирати као 
лоершине Јавне намене, у свим деловима обухвата, односно сво паркин! моиршине 
задржатн као у Материјалу за рани јавни увид;
Проширење регулације Нушићеве улице планирати од регулационе линије школе ка 
стадиону. Уз проширење регулационе шнрине потрсбна )е изградња новог објекта/моста 
преко Криваје;
СаобраћаЈни прикњучци на држаене путеве ће бити дефинисани на основу предложеног 
решења и услова од надлежних инаитуциЈа (ЈП Путеви Србије). Тачна диспозиција 
саобраћајног прикључка са иаочне аране (ДП бр.100) зависиће од услова/сагласноаи 
Покрајинског завода за заштиту природе и услова ЈП Путева Србије;

-  Општина ће доаавити Обрађиеачу плана идеЈно решење аадиона у обухвату Плана; 
Општина ће доаавити Обрађивачу плана Решење о заштити парка из 1974. године, 
решење партерног уређења парка и Извештај о обаољеном раном Јавном уаиду.

Сааанак је завршен у 14,00 часова.

Белешку сачинили:

Теоиора Томин-Рутар_____

јсЗ.̂ и ЈО
Воран КорДић

Славнца Пивнички

/# /е А к 'Ј _ :
•'Радованка Шкрбић

Јао»то псж д уЈо ће м  простар**о и ур б вн и сти чко  планирл»*о и прОЈО ктоаањ с .  Зо&од Јд  Во јо о д и н о *,
Иоаи С ад , Ж елеЈН И чкд 6 / Ш . Телсф О н + 3 8 1 2 1 5 2 9 4 4 4 , Ф ак с: * 3 8 1 2 1 5 2 9 3 6 1 . 

Е<лш1:1ауигђмб>еи1>е1.г&; ^ а п Ј ф у о ^ д г о а ^ с р п '.  л и т .Је к и г О у о .г * .
М атиччм броЈ: 0 8 0 6 8 3 1 3 ; Ш и ф ро делатм ости 7 1 1 1 ; П И 6 : 1 0 04 8 2 3 5 9,

Те кућ и  ранун 3 5 5 -0 0 0 3 2 0 0 2 2 2 0 6 9 -(И  Вс1|вођанс<а б ан ка
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ЈГ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" 
НОВИ САД

6Р0Ј:
ДАНАг 09.02.2018.

Змвк: БМТ, СМП и ЗСК 
Вем: Е-2632

БЕЛЕШКА

Са радног састан ка одрж аног д ан а  0 6 .0 2 .2 0 1 8 . године, у п росторијам а ЈЛ „Завод за
урбанизам Војводине* Нови Сад (у даљ ем  тексту: Завод), са  почетком у 13,00 часова.

Тема састамка: План детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој Тополи 
(у даљем тексту: План).

Састанку су присуствовали  представници:
- Општине Бачка Топола (Н аручилац П лана): Адријан Сатмари;
- Агенције за п ро јектовањ е А-плус дизајм : Золтан Бек;
* Покрајинског зав о д а  за  заш титу природе (у даљ ем  тексту: ПЗЗП): К лара Сабадош и 

Ненад МихаЈловић;
* Завода (О брађивач П лана): Б ранислава Топрек, С павица П ивнички, Зоран  Кордић, 

Бранко М иловановић, Т ањ а Топо и Д алибор Јурица.

Циљ састанка је :
- Д еф инисањ е услова заш тите природе ради д еф и н и сањ а сао б р аћ а јн о г  прикључка 

на улицу М аршала Тита (траса  ДП бр. 100) у односу на Споменик вртне 
архитектуре „Парк у Бачкој Тополи" (у даљ ем  тексту: П арк);

- Д еф инисањ е п олож аја к олско-п еш ач ке (реж им ске) с ао б р аћ а јн и ц е  и броЈа паркинг 
површ ина уз ову саобраћајн иц у , који су у ф ункцији стадиона и затвореног базена, 
а у односу на П арк и водоток КриваЈа (еколош ки коридор од  регионалног зн ач а ја );

- Д еф инисањ е услова за  компензацију простора у границам а обухвата  Плана, услед 
заузим ањ а д ел а  површ ине П арка планираним садрж ајим а (д ео  колско-пеш ачке 
(реж им ске) саоб рзћа јн и ц е;

- Могућност имплем ентације „ИдеЈног реш ењ а обнове Старог парка у Бачкој Тополи" 
у планска реш ењ а.

Након дискусије свих учесника састанка договорено ј е  д а  Завод  кроз планска реш сњ а
предвиди следеће:
- Двосмеран сао б р аћ а ј од саобраћајн ог прикљ учка из улиц е М арш ала Тита до 

објекта стадиона, као  и уз источну границу сгадиона до  планираног јавног 
паркинга;

- Уз колско-пеш ачку  саобраћајн иц у од новог саобраћајн ог п рикљ учкз из улице 
М аршала Тита до  објекта стздион а, могуће је  обострано планирати  пакинг места за 
путничке аутомобиле, а  ради заш тите Парка предаидети  ткз. ек о  п арки рањ е (после 
сваког трећег ларкинг места садница високих или средњ е високих ли ш ћара);

- Могућност п арки рањ а за  путничка возила изм еђу објекта стадиона и затвореног 
базен а;

* К олско-пеш ачку реж имску саобраћајн иц у  (за  п ротивпож арна, ургентна, 
сн абдевачка и сл. возила) око стадиона предеидети  као јед н осм ерну  (ширина 3,0 -
3,5 т );

- Уз колско-пеш ачку  реж имску саобраћајницу јуж но од објекта стади он а није могуће 
паркирањ е, а ради заш тите парка од буке и осветљ ењ а у овом делу  предвидети 
постављ ањ е заш титне ограде -  бари јере;

- Уз колско-пеш ачку реж имску саобраћзјн иц у  зал зд н о  од  стадиона је  могуће 
подужно п арки рањ е према Криваји сзм о у најш ирем д ел у  од  стади он а до  водотока, 
са минималним бројем паркинг места за  лутничке аутом обиле за зап ослене, као и 
могућност стационирањ а аутобуса;

Зав ч ј  г М лросГориа урбамиешч*« ш>лиир(11н ' и ј.1 урбаиигаи ио]во,г»иис- .
Ним Сод. б/Ш ; Тспсфо«! 08121*1/3-1« -:‘лаС- -  ЈН121*>/‘ЈЗћ1;

С-та)? 2Л^игРус]*:си1»с:.гБ, ЈсауугОурЈндпгал с о т : ллл.муџгђуо.гг..
Маг^ини 6роЈ: 080683Г ј ; Ш«*Фра дцлап+ост*«. 7111, ПИћ 100*8?355.

Тсиући рв!*уи 355 0003г00г2г060-04* Влјро1)*1ИСМ бачкл
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ЛП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" 
НОВИ САД

- Планским реш ењ ем у току и зр зд е  Н ацрта П лана назначити  који ћ е  простори исте 
повошине у обухвату П лана бити предмет компензациЈе, услед  заузи м ањ а д ел а  
површ ине П арка планираним садрж ајим а друге нам ене;

- Парцелу број 5309 у југозападном  д ел у  обухвата П лана, уместо за паркирањ е 
припојити површ ини парка, пошто је  терен  стрм и у паду према К риваји.

Догоеорено Је и следеће:
- З азо д  ће  од  ПЗЗП кроз захтее  за  услове за  заш титу природе, траж ити д а  се изјасни 

о .И дејном реш ењ у обн ове Старог парка у Бачкој Тополи" у смислу усклађености  сз  
мерама заш тите природе, ради њ егове имплем ентације у планска реш ењ а;

- Н аручилац П лана/А генција за про јектовзњ е ће  Заводу  доставити  ИдеЈни пројекат 
стадиона са планираним пословним и угоститељ ско-смеш тајним  садрж ајима у 
његовом јужном д ел у  (лрем а П арку);

- Након увида у Идејни п ројекат стадиона, Завод ће  органи зовати  састан ак , како би 
се постигао договор  око дислоц ирањ а улаза  у јуж ни д е о  стади он а на источну 
страну стадиона, ради см ањ ењ а еф еката  негативних утицаја на Парк (бука, 
осветљ ењ е).

СастанакЈ*е заарш ен  у 14,30 часова.

Доставити:
-  Општини Бачка Топола
- АгенциЈи за проЈектовање А-плус диззјн
-  ПокраЈинском заводу за заштиту природе 
• Архиви

п р е д у л . тК с  ЈЛ  и  ,р л . |> * и (  1 И-1, ')  л п . ' ч а р . Ј и  ПГ ЈП -Г П .П П .Г  . кЈОСД м\ у р б р н и з р н  В о ЈР а в и и С  ,
Нс с ј Ск4, КслСЈшч1Л 6 /Ш ; Г е еф о н  .33121529Ч4Л С1В.С *381215И 361;Ј -ЛЗ .ррЈГ|,

Магичнв Ојгој 08033313; Ши ррл лелл-нпрти; 3111; МИГ» 100432355,
Т «ућм  рачук: 355 0003200222069 0-5. вОЈааћрнска б а ч м
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ћш;д;р Габор

ЈтЛ*?1 V

1П 7ШЦ ?* ТГГВ^’1 гП!В0ДШ

26 03, 2010 -

РНПУБЛИКА СРБИЈЛ
АУТОНОММЛ ПОКРЛЈИПЛ 13ОЈИ0ДИНЛ
ОПШТИНА БАЧКА Ш110Ј1Л
ПРТДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: службсно/2018
Дана: 23.03.2018.
Бачка [опола

ЈП Завод за урбанизам В о јво ди нс
\ 1ови С. ад

Предмет: ПДР за део блока 2 у Бачкој Тополи - информацнја о могућностн паркнрања у
улицн Снсттара Мнрковнћа

На радном сасишку одржаног дана 21.0з.2018. јо д и н с  саглсдана јс могупнос!
формиран>;1 паркиша паралслпо са постојсИом саобраБајиицо.м у улици Снстозара
Марковипа, мсђутим мтшнења смо да број планнраних иаркипг места на јужном делу
парка задовољава потрсбс, сходно томе не треоа плалнрати паркингс пара,тсЈшо са
коловозом \ наасдсноЈ улици

опптше





Број 5. 
21.03.2019. 

С
Т

РА
Н

А
 

281. 
О

Б
Б

А
Б

 
2019.03.21. 

5. бгаш



Бр
ој

 5
. 

21
.0

3.
20

19
. 

С
Т

РА
Н

А
 

28
2.

 
01

Л
)А

Б
 

20
19

.0
3.

21
. 

5.
 »

га
т



Број 5. 21.03.2019. СТРАНА 283. О^БА^ 2019.03.21. 5. бгаш

Редни
број

С А Д Р Ж А Ј Страна

31. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 2 у Бачкој
Тополи 105

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 
Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 
2019. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 
општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».


