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На основу става 1.члан 43.Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015,
99/2016, 113/2017, 95/019, 31/2019 и 72/2019), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, и 47/2018 ) и
члана 24.Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, и 20/2019), Скупштина
општине Ада је на седници од 30.12.2019.године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2020.годину (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:

Економска
класификација

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине

7+8

642.214.470,00

2.

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

4+5

606.858.760,00

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5)

35.355.710,00

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

62

206.123.182,65

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

(7+8) - (4+5) - (9262)

-170.767.472,65

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

91

162.716.330,65

2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

6211

0,00

5.

Издаци за отплату главнице дуга

0,00

B.

Нето финансирање

61
(91+92+3) (61+6211)

Члан 2.
Буџет за 2020.годину састоји се од:
- Прихода и примања у износу од 642.214.470,00динара
- Расхода и издатака у износу од 606.858.760,00динара
- Примања од задзживања у износу од 162.716.330,65динара

у динарима

8.201.142,00

-170.917.472,65

Члан 3.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 4.000.000,00 динара.
Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.Председник
општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби
средстава текуће резерве.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.000.000,00 динара и
користе се у складу са чланом 70.Закона о буџетском систему.Општинско веће, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве.
Члан 5.
Издаци за капиталне пројекте као и њихово финансирање према изворима су планирани за буџетску
2020.годину и наредне две године и исказани су у табели која следи:
Преглед капиталних пројеката за 2020. и наредне две године
Реализација

Р.
Бр.

Назив пројекта

Година
почет.
фин.

Година
заврш.
фин.

Укупна
вредност

1

Набавка 2 аутомобила за потребе
органа Општине Ада

2018

2021

6.000.000,00

1.667.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

2

Набавка админстративне опреме
за потребе општине Ада

2018

2020

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.700.000,00

1.200.000,00

3

Изградња трафостаница

2016

2020

57.704.000,00

22.704.000,00

10.000.000,00

8.400.000,00

5.000.000,00

4

Наставак изградње
канализационе мреже и кућних
прикључака (укључујући
средства самодоприноса)

2017

2020

34.400.000,00

19.023.000,00

14.550.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

5

Пресвлачење улица из средстава
месног самодоприноса

2018

2020

80.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

2019

2020

26.500.000,00

0,00

1.000.000,00

25.500.000,00

0,00

2020

2020

3.336.000,00

0,00

0,00

3.336.000,00

0,00

6
7
8

Куповина ватрогасна возила
Изградња и постављање ограде
око зграда забавишта у
Оборњачи
Куповина непокретности

Закључно са
2018

2019

2020

2021

2019

2020

12.100.000,00

0,00

4.000.000,00

2.100.000,00

6.000.000,00

9

Одржавање расвете - куповина и
уградља лед светиљки

2017

2021

15.000.000,00

4.700.000,00

5.000.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

10

Термална бушотина- пројекат

2019

2020

4.760.000,00

0,00

3.000.000,00

1.760.000,00

0,00

11

Санација зграде Дома здравља у
Молу (сопствени део)

2020

2021

18.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12

Балон хала за фудбал

2019

2020

13.030.000,00

0,00

6.730.000,00

6.300.000,00

0,00

13

Набавка путничког возила за
потребе јединие саобраћајне
полиције

2020

2020

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

47.150.000,00

53.700.000,00

24.300.000,00

Члан 6.
Приходи и примања буџета општине Ада за 2020.годину по врстама, односно економским
класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Класа/Категори
ја/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године
700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства
из осталих
извора

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВ
А

0,00

8.201.142,0
0

8.201.142,0
0

1,0%

623.686.47
0,00

14.528.000,
00

638.214.47
0,00

78,5%

Средства
из буџета

Структу
ра %

ПОРЕЗИ

710000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

711000
711111

Порез на зараде

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе

711122

494.040.00
0,00
326.710.00
0,00
181.000.00
0,00

0,00
0,00
0,00

494.040.00
0,00
326.710.00
0,00
181.000.00
0,00

60,8%
40,2%
22,3%

50.000,00

0,00

50.000,00

0,0%

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе

12.900.000,
00

0,00

12.900.000,
00

1,6%

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем

43.000.000,
00

0,00

43.000.000,
00

5,3%

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

3.250.000,0
0

0,00

3.250.000,0
0

0,4%

711146

Порез на приходе од пољоп. и шумарства

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0%

711181

Самодопринос према зарадама запослених и по онсову пензија
на територији месне заједнице општине

52.000.000,
00

0,00

52.000.000,
00

6,4%

711183

Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства

3.500.000,0
0

0,00

3.500.000,0
0

0,4%

711184

Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу

711191

Порез на остале приходе

711193

Порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица

13.300.000,
00
16.700.000,
00
1.000.000,0
0
130.000.00
0,00
65.000.000,
00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица

50.000.000,
00

0,00

50.000.000,
00

6,1%

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

2.000.000,0
0

0,00

2.000.000,0
0

0,2%

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе

9.000.000,0
0

0,00

9.000.000,0
0

1,1%

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

4.000.000,0
0

0,00

4.000.000,0
0

0,5%

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

21.130.000,
00

0,00

21.130.000,
00

2,6%

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
сл.)

500.000,00

0,00

500.000,00

0,1%

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина

12.300.000,
00

0,00

12.300.000,
00

1,5%

714548

Накнада за супст.које оштећ.озонски омотач

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0%

714549

Накнада за емисије СО2, НО2

0,00

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

300.000,00
2.000.000,0
0
4.000.000,0
0

0,0%

714552

300.000,00
2.000.000,0
0
4.000.000,0
0

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000

714000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

13.300.000,
00
16.700.000,
00
1.000.000,0
0
130.000.00
0,00
65.000.000,
00

1,6%
2,1%
0,1%
16,0%
8,0%

0,2%
0,5%

714565

Накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим ради подаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и уметничкихзаната и
домаће радиности

500.000,00

0,00

500.000,00

0,1%

714566

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица

1.500.000,0
0

0,00

1.500.000,0
0

0,2%

ДРУГИ ПОРЕЗИ

16.200.000,
00
16.200.000,
00

716000
716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733000

0,00
0,00

16.200.000,
00
16.200.000,
00

90.680.000,
00

12.478.000,
00

103.158.00
0,00

2,0%
2,0%
12,7%

733154

Текући наменски трансфери у ужем смислу Републике

0,00

0,00

0,00

0,0%

733156

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина
у корист нивоа општина

0,00

12.478.000,
00

12.478.000,
00

1,5%

733251

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина

0,00

0,00

0,00

0,0%

733158

Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа
општина

90.680.000,
00

0,00

90.680.000,
00

11,2%

733252

Капитални трансфери, уђем смислу, од АП Војводина у корист
нивоа општина

0,00

0,00

0,00

0,0%

38.966.470,
00
20.200.000,
00

2.050.000,0
0

41.016.470,
00
20.200.000,
00

ДРУГИ ПРИХОДИ

740000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000

0,00

5,0%
2,5%

741151

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака

1.000.000,0
0

0,00

1.000.000,0
0

0,1%

741516

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне
покрајине

1.000.000,0
0

0,00

1.000.000,0
0

0,1%

741522

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној
својини

10.000.000,
00

0,00

10.000.000,
00

1,2%

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности

400.000,00

0,00

400.000,00

0,0%

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

7.300.000,0
0

0,00

7.300.000,0
0

0,9%

741538

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

300.000,00

0,00

300.000,00

0,0%

741596

Накнада за коришћење дрвета

200.000,00

0,00

200.000,00

0,0%

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

11.750.000,
00

550.000,00

12.300.000,
00

1,5%

742155

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета

900.000,00

0,00

900.000,00

0,1%

742156

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколскиим установама у корист нивоа општина

8.100.000,0
0

300.000,00

8.400.000,0
0

1,0%

742251

Општинске административне таксе

742255

Такса за озакоњење објеката

1.500.000,0
0
1.000.000,0
0

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
општина

742000

250.000,00

0,00
0,00
0,00

1.500.000,0
0
1.000.000,0
0
250.000,00

0,2%
0,1%
0,0%

742314

Приходи које својом делатношћу остваре установе културе

0,00

250.000,00

250.000,00

0,0%

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

5.150.000,0
0

0,00

5.150.000,0
0

0,6%

743324

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

5.000.000,0
0

0,00

5.000.000,0
0

0,6%

743924

Приходи од увећања целог порескод дуга који је предмет
принудне наплате

150.000,00

0,00

150.000,00

0,0%

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

0,00

1.500.000,0
0

1.500.000,0
0

0,2%

Капитални добровољни трансфери у корист општина

0,00

1.500.000,0
0

1.500.000,0
0

0,2%

743000

744000
744251

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745000
745151

Остали приходи у корист нивоа општина

745153

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора
јавног предузећа у корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

810000

811151

Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

1.866.470,0
0
1.366.470,0
0
500.000,00
4.000.000,0
0
4.000.000,0
0
4.000.000,0
0

0,00

500.000,00

0,2%
0,2%
0,1%

162.716.33
0,65
162.716.33
0,65
162.716.33
0,65

627.686.47
0,00

177.244.33
0,65

804.930.80
0,65

99,0%

627.686.47
0,00

185.445.47
2,65

813.131.94
2,65

100,0%

0,00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

0,00

911451

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист
нивоа општина

0,00

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

3+7+8+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

910000

0,00

1.866.470,0
0
1.366.470,0
0

4.000.000,0
0
4.000.000,0
0
4.000.000,0
0
162.716.33
0,65
162.716.33
0,65
162.716.33
0,65

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,5%
0,5%
0,5%
20,0%
20,0%
20,0%

Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2020.годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Еко
н.
кла
с.

1
400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Приходи
из
буџета
01

2

3

Структу
ра
%

Сопстве
ни
приходи
- 04

Трансфе
ри од
других
нивоа
власти 07

Добровољ
ни
трансфер
и од физ.
и
правних
лица - 08

Примања
од
домаћих
задужива
ња - 10

Нераспоређ
ени вишак
прихода из
ранијих
година - 13

Неутроше
на
средства
донација
из
претходн
их година
- 15

4

5

6

7

8

9

10

469.824.4
70

74,9%

140.866.8
02

22,4%

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених

97.930.13
7

15,6%

411

Социјални доприноси на терет послодавца

36.666.66
5

5,8%

412
414

Социјална давања запосленима

3.700.000

415

Накнаде за запослене

1.620.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

172.302.6
00

27,5%

420

Стални трошкови

39.325.00
0

6,3%

421
422

Трошкови путовања
Услуге по уговору

46.193.40
0

7,4%

423

Специјализоване услуге

60.442.00
0

9,6%

424

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

10.470.20
0

1,7%

425

Материјал

15.405.00
0

2,5%

426
440

ОТПЛАТА КАМАТА

4.900.000

441

Отплата домаћих камата;

4.900.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

14.750.00
0

950.000

467.000

0,6%
0,3%
0,2%

0,1%

0,8%
0,8%
2,3%

Родитељс
ки динар
за
ваннаста
вне
активнос
ти - 16

Укупна
јавна
средства

Структу
ра %

11

12

300.000

8.478.000

-

-

730.000

6.570.000

150.000

485.902.4
70

59,8%

-

100.000

-

-

-

-

-

140.966.8
02

17,3%

-

-

-

-

-

-

-

97.930.13
7

12,0%

-

-

-

-

-

-

-

36.666.66
5

4,5%

-

-

-

-

-

-

-

3.700.000

-

100.000

-

-

-

-

-

1.720.000

-

-

-

-

-

-

-

950.000

300.000

6.478.000

-

-

730.000

520.000

150.000

180.330.6
00

22,2%

-

2.600.000

-

-

-

-

-

41.925.00
0

5,2%

-

78.000

-

-

-

-

-

545.000

50.000

1.000.000

-

-

300.000

320.000

150.000

47.863.40
0

5,9%

100.000

-

-

-

-

-

-

60.542.00
0

7,4%

150.000

-

-

-

-

-

-

10.620.20
0

1,3%

-

2.800.000

-

-

430.000

200.000

-

18.835.00
0

2,3%

-

-

-

-

-

-

-

4.900.000

-

-

-

-

-

-

-

4.900.000

-

-

-

-

-

-

-

14.750.00
0

0,5%
0,2%
0,1%

0,1%

0,6%
0,6%
1,8%

451

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

10.500.00
0

454

Субвенције приватним предузећима

4.250.000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

67.347.32
6

10,7%

460
463

Текући трансфери осталим нивоима власти

51.919.42
6

8,3%

464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

13.883.00
0

2,2%

465

Остале донације, дотације и трансфери

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

21.830.00
0

3,5%

470

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

21.830.00
0

3,5%

472

ОСТАЛИ РАСХОДИ

42.827.74
2

6,8%

480

Дотације невладиним организацијама;

41.086.74
2

6,5%

481
482
484

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока

485

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране

490
4991
1
4991
2

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

5.000.000

Стална резерва

1.000.000

Текућа резерва

4.000.000

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

97.862.00
0

15,6%

500

ОСНОВНА СРЕДСТВА

97.862.00
0

15,6%

510

Зграде и грађевински објекти;

63.982.00
0

10,2%

511

Машине и опрема;

33.380.00
0

5,3%

512
515

Нематеријална имовина
Набавка финансијске имовине

60.000.00
0

9,6%

620

Набавка домаће финансијске имовине

60.000.00
0

9,6%

621

627.686.4
70

100,0%

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1.544.900

1.541.000
100.000
100.000

500.000

1,7%
0,7%

0,2%

0,2%
0,0%
0,0%

0,8%
0,2%
0,6%

0,1%

-

-

-

-

-

-

-

10.500.00
0

1,3%

-

-

-

-

-

-

-

4.250.000

-

-

-

-

-

-

-

67.347.32
6

8,3%

-

-

-

-

-

-

-

51.919.42
6

6,4%

-

-

-

-

-

-

-

13.883.00
0

1,7%

-

-

-

-

-

-

-

1.544.900

-

1.900.000

-

-

-

6.050.000

-

29.780.00
0

3,7%

-

1.900.000

-

-

-

6.050.000

-

29.780.00
0

3,7%

-

-

-

-

-

-

-

42.827.74
2

5,3%

-

-

-

-

-

-

-

41.086.74
2

5,1%

-

-

-

-

-

-

-

1.541.000

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000

100.000

4.000.000

1.500.000

16.593.14
8

-

901.142

-

120.956.2
90

14,9%

100.000

4.000.000

1.500.000

16.593.14
8

-

901.142

-

104.363.1
42

12,8%

-

4.000.000

1.500.000

16.593.14
8

-

901.142

-

70.383.14
2

8,7%

-

-

-

-

-

-

-

33.380.00
0

4,1%

100.000

-

-

-

-

-

-

600.000

-

-

-

146.123.1
83

-

-

-

206.123.1
83

25,3%

-

-

-

146.123.1
83

-

-

-

206.123.1
83

25,3%

400.000

12.478.00
0

1.500.000

162.716.3
31

730.000

7.471.142

150.000

813.131.9
43

100,0%

0,5%

0,2%

0,2%
0,0%
0,0%

0,6%
0,1%
0,5%

0,1%

Члан 8.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Средства из
буџета

1

2

3

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

020

Старост

040

Породица и деца

060

Становање

070

Социјална помоћ угроженом
становништву
некласификована на другом
месту

090

Социјална заштита
некласификована на другом
месту

43.563.846
5.700.000
14.180.000
8.000.000

14.283.846

1.400.000

111

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни
органи

112

Финансијски и фискални
послови

6.978.500

130

Опште услуге

77.211.000

Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту

50.296.917

160
200

ОДБРАНА

100

170.966.159
36.479.742

300.000

300

Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И
БЕЗБЕДНОСТ

27.721.400

320

Услуге противпожарне
заштите

26.350.000

330

Судови;

1.371.400

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи послови по питању
рада

45.988.000

220

412

300.000

13.828.000

421

Пољопривреда

9.960.000

436

Остала енергија

-

451

Друмски саобраћај

16.700.000

Сопствени
приходи 04

4

5

6,9%

0,00

0,9%
2,3%

Трансфери од
других нивоа
власти - 07

Добровољни
трансфери од физ. и
правних лица - 08

Примања од домаћих
задуживања - 10

Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година 13

7

8

9

10

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

1,3%

0,00

0,00

0,00

2,3%

0,00

0,00

0,2%

0,00

27,2%

Неутрошена
средства
донација из
претходних
година - 15

Родитељски
динар за
ваннаставне
активности 16

11

12

Структура
%

Функционална
класификација

Структура
%

Функциje

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Укупна јавна
средства

13

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,8%

0,00

1,1%

14

51.513.846,00

6,3%

0,00

5.700.000,00

0,7%

0,00

22.130.000,00

2,7%

0,00

0,00

8.000.000,00

1,0%

0,00

0,00

0,00

14.283.846,00

1,8%

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.966.159,00

21,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.479.742,00

4,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.978.500,00

0,9%

12,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.211.000,00

9,5%

8,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.296.917,00

6,2%

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,0%

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,0%

4,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.721.400,00

3,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.350.000,00

3,2%

4,2%
0,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

0,2%

7,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.988.000,00

5,7%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.828.000,00

1,7%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.960.000,00

1,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

2,1%

2,2%
1,6%

0,00

0,0%
2,7%

0,00

473

Туризам

5.500.000

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

40.850.000

510

Управљање отпадом

28.500.000

520

Управљање отпадним водама

9.000.000

530

Смањење загађености

850.000
2.500.000

540

Заштита биљног и
животињског света и
крајолика

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА
И ЗАЈЕДНИЦЕ

108.283.000

620

Развој заједнице

70.160.000

630

Бодоснабдевање

7.710.000

640

Улична расвета

22.080.000

Послови становања и
заједнице некласификовани
на другом месту

8.333.000

660
700

ЗДРАВСТВО

15.183.000

760

Здравство неквалификовано
на друом месту

15.183.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ

48.334.485

810

Услуге рекреације и спорта

28.190.000

820

Услуге културе

17.894.485

830

Услуге емитовања и
штампања

2.250.000

840

Верске и остале услуге
заједнице

900

911

-

ОБРАЗОВАЊЕ

126.496.580

Предшколско образовање

74.511.000

912

Основно образовање

37.715.580

920

Средње образовање

14.270.000

УКУПНО

627.686.470

0,9%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,7%

6,5%

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

58.943.148,00

7,2%

4,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.500.000,00

3,5%

1,4%

0,00

0,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

3,3%

0,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

0,1%

0,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,3%

17,3%

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

901.142,00

0,00

255.307.324,65

31,4%

11,2%

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

901.142,00

0,00

217.184.324,65

26,7%

1,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.710.000,00

3,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

2,7%

1,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.333.000,00

1,0%

2,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.183.000,00

1,9%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.183.000,00

1,9%

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.584.485,00

6,0%

4,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.190.000,00

3,5%

2,9%

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.144.485,00

2,2%

0,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,2%

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

138.474.580,00

17,0%

11,9%

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.489.000,00

10,6%

6,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.715.580,00

4,6%

2,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.270.000,00

1,8%

400.000,00

12.478.000,00

1.500.000,00

162.716.330,65

730.000,00

7.471.142,00

150.000,00

813.131.942,65

100,0%

7,7%

100,0%

1.500.000

0,0%

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Укупни расходи и издаци у износу од813.131.942,65динара, распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели:

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Позиција

Економ. Класиф.

2

Функционална

Глава

1

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм-ска
Класиф.

Раздео

Орган.

Опис

3

4

5

6

7

Трансфери
од других
нивоа
власти - 07

Добровољн
и
трансфери
од физ. и
правних
лица - 08

Примања од
домаћих
задуживања
- 10

Нераспоређен
и вишак
прихода из
ранијих
година - 13

Неутрошен
а средства
донација
из
претходних
година - 15

Родитељск
и динар за
ваннаставн
е
активности
- 16

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

8

9

10

11

12

13

14

15

16

РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1
2101
21010001

Функционисање скупштине
111

2101-П1

Приходи из
буџета - 01

Сопствен
и
приходи 04

1

411

2

412

3
4

423
426

5

465

6

472

7

481

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и
накнаде
1.900.000,00
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на терет
1.205.000,00
послодавца
Услуге по уговору
1.063.000,00
Материјал
50.000,00
Остале донације,
дотације и
26.000,00
трансфери
Накнаде за
социјалну заштиту
100.000,00
из буџета
Дотације
невладиним орг.518.742,00
политички
субјекти
Функција 111:
4.862.742,00
0,00
0,00
0,00
Свега за
програмску
4.862.742,00
0,00
0,00
0,00
активност 21010001:
Свечана седница

1.900.000,00

1.205.000,00
1.063.000,00
50.000,00
26.000,00

100.000,00

518.742,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4.862.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.862.742,00

СО Ада

111

8

423

Извршни и
законодавни
органи,
финансијски и
фискални послови и
спољни послови
Услуге по уговору
Функција 111:
Свега за Пројекат
2101-П1:

2101-П2

111

9
10

423
426

11

481

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

2.000.000,00
250.000,00

2.000.000,00
250.000,00

250.000,00

250.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

7.962.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.962.742,00

7.962.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.962.742,00

РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2
2101
21010002
111

3

Избори 2020.
године
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски и
фискални послови и
спољни послови
Услуге по уговору
Материјал
Дотације
невладиним орг.политички
субјекти
Функција 111:
Свега за Пројекат
2101-П2:
Свега за Програм
15:
Свега за Раздео 1:

600.000,00

12

423

13

465

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Услуге по уговору
3.800.000,00
Остале донације,
дотације и
32.000,00
трансфери
Функција 111:
3.832.000,00
0,00
0,00
0,00
Свега за
програмску
3.832.000,00
0,00
0,00
0,00
активност 21010002:
Свега за Програм
3.832.000,00
0,00
0,00
0,00
16:
Свега за Раздео 2:
3.832.000,00
0,00
0,00
0,00
РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

3.800.000,00
32.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3832000

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010002

Функционисање извршних органа
111
14

411

15

412

16

415

17

423

18

424

19

426

20

465

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и
накнаде
9.000.000,00
запослених
Социјални
доприноси на терет
6.000.000,00
послодавца
Накнаде трошкова
120.000,00
за запослене
Услуге по уговору
8.210.000,00
Специализоване
10.000,00
услуге
Материјал
1.220.000,00
Остале донације,
дотације и
125.000,00
трансфери
Функција 111:
24.685.000,00
0,00
0,00
0,00
Свега за
програмску
24.685.000,00
0,00
0,00
0,00
активност 21010002:
Свега за Програм
24.685.000,00
0,00
0,00
0,00
16:
Свега за Раздео 3:
24.685.000,00
0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
120.000,00
8.210.000,00
10.000,00
1.220.000,00
125.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

4

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
06020004

Општинско/градско правобранилаштво
33
0

5

9.000.000,00

Судови
21

411

22

412

23

465

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Остале донације,
дотације и
трансфери
Функција 330:
Свега за
програмску
активност 06020003:
Свега за Програм
15:
Свега за Раздео 4:

820.000,00

820.000,00

540.000,00

540.000,00

11.400,00

11.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
06020001

Функционисање локане самоуправе и градских општина
13
0

Опште услуге
24

411

25

412

26

414

27

415

28

416

29

421

30

422

31

423

32

424

33

425

34

426

35

465

36

441

37

482

38

512

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови
путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и
трансфери
Отплата домаћих
камата
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Машине и опрема
Функција 130:

11
2

32

39

411

40

412

41

421

42

465

Финансијски и
фискални послови
Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Стални трошкови
Остале донације,
дотације и
трансфери
Функција 112:
Услуге

21.900.000,00

21.900.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

600.000,00

600.000,00

350.000,00

350.000,00

12.895.000,00

12.895.000,00

50.000,00

50.000,00

6.510.000,00

6.510.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

3.550.000,00

3.550.000,00

780.000,00

780.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

190.000,00

190.000,00

2.800.000,00
72.325.000,00

2.800.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.325.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

2.035.000,00

2.035.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

43.500,00

43.500,00

6.978.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.978.500,00

0

43

481

44

512

66
0
45

421

46

424

06020006

противпожарне
заштите
Дотације
невладиним
организацијама
Машине и опрема

25.500.000,00

Функција 320:

26.350.000,00

850.000,00

850.000,00
25.500.000,00
0,00

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Стални трошкови
910.000,00
Специјализоване
170.000,00
услуге
Функција 660:
1.080.000,00
0,00
Свега за
програмску
106.733.500,0
0,00
активност 06020
0001:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.350.000,00

910.000,00
170.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.733.500,0
0

Инспекцијски послови
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
47

411

48

412

49

465

06020007

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Остале донације,
дотације и
трансфери
Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020004:

4.300.000,00

4.300.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

60.000,00

60.000,00

7.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.160.000,00

7.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.160.000,00

Функционисање националних савета националних мањина
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
50

06020009

481

Дотације
невладиним
организацијама
Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020005:

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Текућа буџетска резерва
16

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

0
51

4991
2

06020010

Административни
трансфери из
буџета
Функција 160:
Свега за
програмску
активност 06020006:

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

Стална буџетска резерва
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
52

4991
1

06020014

Административни
трансфери из
буџета
Функција 160:
Свега за
програмску
активност 06020007:

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Управљање у ванредним ситуацијама
22
0

Цивилна одбрана
53

423

0602-П1
13
0
54

423

Услуге по уговору

300.000,00

Функција 220:
Свега за
програмску
активност 06020008:

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Манифестација
Дани Аде
Опште јавне
услуге
Услуге по уговору
Функција 130:
Свега за Пројекат
0602-П1:

300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

55
56

421
423

Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава
Опште јавне
услуге
Стални трошкови
100.000,00
Услуге по уговору
150.000,00

57

426

Материјал

300.000,00

Функција 130:
Свега за Пројекат
0602-П2:

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0602-П2
13
0

100.000,00
150.000,00
300.000,00

0602-П3
13
0
58

424

59

511

60

Изградња и постављање ограде око зграде забавишта у
Оборњачи
Опште јавне
услуге
Специализоване
24.000,00
услуге
Зграде и
грађевински
3.312.000,00
објекти
Функција 130:
3.336.000,00
0,00
Свега за Пројекат
3.336.000,00
0,00
0602-П3:
Свега за Програм
124.379.500,0
0,00
15:
0

24.000,00
3.312.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.000,00
124.379.500,0
0

0,00

3.336.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.000,00

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101
11010001

Просторно и урбанистичко планирање
66
0
61

424

11010002

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Специјализоване
5.153.000,00
услуге
Функција 660:
5.153.000,00
0,00
Свега за
програмску
5.153.000,00
0,00
активност 11010001:

5.153.000,00

Спровођење урбанистичких и просторних планова
66
0
62

511

11010004

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Зграде и
грађевински
2.100.000,00
објекти
Функција 660:
2.100.000,00
0,00
Свега за
програмску
2.100.000,00
0,00
активност 11010002:

2.100.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

Стамбена подршка
06
0

Становање
63

472

Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Функција 060:
Свега за
програмску
активност 11010004:

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

11010005

Остваеивање јавног интереса у одржавању зграда
06
0

Становање
64

481

Дотације
невладиним
организацијама
Функција 060:
Свега за
програмску
активност 11010005:
Свега за Програм
1:

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.253.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.253.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

1102
11020001
64
0

Улична расвета
65
66

421
423

67

424

68

511

11020002

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Зграде и
грађевински
објекти
Функција 640:
Свега за
програмску
активност 11020001:

4.000.000,00
80.000,00

4.000.000,00
80.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

22.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

22.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

14.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500.000,00

Одржавање јавних зелених површина
51
0

Управљање отпадом
69

424

11020003

Специјализоване
услуге
Функција 510:
Свега за
програмску
активност 11020002:

14.500.000,00

14.500.000,00

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
51
0

Управљање отпадом
70

421

71

424

Стални трошкови
Специализоване
услуге

11.000.000,00

11.000.000,00

600.000,00

600.000,00

Функција 510:
Свега за
програмску
активност 11020003:
11020004

11.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.600.000,00

11.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.600.000,00

Зоохигијена
54
0

Заштита биљног и животињског света и крајолика
72

424

73

485

Специјализоване
услуге
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
државних органа
Функција 540:
Свега за
програмску
активност 11020004:

2.400.000,00

2.400.000,00

100.000,00

100.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

Изградња Фабрике воде - пројектна документација

1102-П1
63
0

Водоснабдевање
74

511

1102-П2
66
0
75

424

76

511

Зграде и
грађевински
објекти
Функција 630:
Свега за Пројекат
1102-П1:

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

Комунално опреманје Викенд насеља у Ади
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Специјализоване
1.000.000,00
услуге
Зграде и
грађевински
6.460.000,00
објекти
Функција 630:
7.460.000,00
0,00
Свега за Пројекат
7.460.000,00
0,00
1102-П2:
Свега за Програм
58.390.000,00
0,00
2:

1.000.000,00
6.460.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.390.000,00

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501
15010002

Мере активне политике запошљавања
41
2

Општи послови по питању рада
77

481

Дотације
невладиним
организацијама

5.828.000,00

5.828.000,00

Функција 412:
Свега за
програмску
активност 15010001:

5.828.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.828.000,00

5.828.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.828.000,00

Подршка локалном економском развоју и промоцији
предузетништва

15010003
41
2

Општи послови по питању рада
78

451

Текуће субвенције
приватним
предузећима
Функција 412:
Свега за
програмску
активност 15010002:

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Изградња трафостаница

1501-П1
62
0

Развој заједнице
79

511

Зграде и
грађевински
објекти
Функција 620:
Свега за Пројекат
1501-П1:
Свега за Програм
3:

8.400.000,00

901.142,00

9.301.142,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

9.301.142,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

9.301.142,00

22.228.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

23.129.142,00

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
15020002

Промоција туристичке понуде
47
3

Туризам
80

481

81

454

Дотације
невладиним
организацијама
Субвенције
приватним
предузећима
Функција 473:
Свега за
програмску
активност 15020001:

3.500.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

Докапитализација ЈПР Адица - Wellness центар

1502-П1
47
3

Туризам
82

621

Набавка домаће
финансијске
имовине

60.000.000,00

146.123.182,6
5

206.123.182,6
5

Функција 620:

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Пројекат
1502-П1:

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

146.123.182,6
5
146.123.182,6
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.123.182,6
5
206.123.182,6
5

Термална бушотина - пројектно-техничка документација

1502-П2
47
3

Туризам
83

511

Зграде и
грађевински
објекти
Функција 620:
Свега за Пројекат
1502-П2:
Свега за Програм
4:

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

0,00

0,00

0,00

1.760.000,00

0,00

0,00

67.260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.760.000,00

0,00

146.123.182,6
5

0,00

213.383.182,6
5

0,00

0,00

1.760.000,00

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локаној
заједници

0101
01010001
42
1

Пољопривреда
84

423

85

424

86

426

87

451

88

481

89

482

511

Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Материјал
Субвенције
приватним
предузетницима
Дотације
невладиним
организацијама
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Зграде и
грађевински
објекти
Функција 421:
Свега за
програмску
активност 01010001:

1.900.000,00

1.900.000,00

960.000,00

960.000,00

900.000,00

900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

900.000,00

900.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

9.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360.000,00

9.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360.000,00

Мере подршке
руралном развоју

01010002
42
1

Пољопривреда
90

424

Специјализоване
услуге
Функција 421:
Свега за
програмску
активност 0101-

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0002:
Свега за Програм
5:

9.960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.960.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401
04010001

Управљање заштитом животне средине
53
0

Смањење загађености
91

424

92

481

04010004

Специјализоване
услуге
Дотације
невладиним
организацијама
Функција 530:
Свега за
програмску
активност 04010001:

250.000,00

250.000,00

600.000,00

600.000,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

1.500.000,00

16.593.148,00

Управљање отпадним водама
52
0
93

511

0401-П1
51
0
94

421

Управљање
отпадним водама
Зграде и
грађевински
објекти
Функција 520:
Свега за
програмску
активност 04010002:

9.000.000,00

27.093.148,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

12.250.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

30.343.148,00

Одржавање депонија
Управљање
отпадом
Стални трошкови
2.400.000,00
Функција 510:
Свега за Пројекат
0401-П1:
Свега за Програм
6:

2.400.000,00

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701
07010002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
45
1

Друмски саобраћај
95

423

96

424

97

425

Услуге по уговору
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање

800.000,00

800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

98

426

99

511

Материјал
Зграде и
грађевински
објекти
Функција 451:
Свега за
програмску
активност 07010001:

900.000,00

900.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

16.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

16.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

Набавка путничког возила за опремање јединица саобраћајне полиције

0701-П1
45
1

Друмски саобраћај
10
0

512

Машине и опрема

1.800.000,00

Функција 912:
Свега за Пројекат
0701-П1:
Свега за Програм
7:

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

18.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.500.000,00

1.800.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002
20020001

Функционисање основних школа
91
2
10
1

472

10
2

463

Основно
образовање
Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Трансфери
осталим нивоима
власти
Функција 912:
Свега за
програмску
активност 20020001:

2.250.000,00

2.250.000,00

28.365.580,00

28.365.580,00

30.615.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.615.580,00

30.615.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.615.580,00

Обнова школе „Чех Карољ” у Ади

2002-П1
91
2
10
3

2002-П2
91
2

511

Основно
образовање
Зграде и
грађевински
објекти
Функција 912:
Свега за Пројекат
2002-П1:

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Обнова школе „Новак Радонић” у Молу
Основно
образовање

10
4

511

Зграде и
грађевински
објекти
Функција 912:
Свега за Пројекат
2002-П2:
Свега за Програм
9:

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

35.915.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.915.580,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003
20030001

Функционисање средњих школа
92
0
10
5

472

10
6

463

2003-П1
92
0
10
7

424

Средње
образовање
Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Трансфери
осталим нивоима
власти
Функција 920:
Свега за
програмску
активност 20030001:

3.200.000,00

3.200.000,00

10.070.000,00

10.070.000,00

13.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270.000,00

13.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.270.000,00

Обнова Техничке школе у Ади
Основно
образовање
Специјализоване
1.000.000,00
услуге
Функција 920:
1.000.000,00
Свега за Пројекат
1.000.000,00
2003-П1:
Свега за Програм
14.270.000,00
10:

1.000.000,00

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901
09010001

Једнократне помоћи и други облици помоћи
70
10
8

463

10
9

472

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
Текући трансфери
осталим нивоима
13.483.846,00
власти
Накнаде за
социјалну заштиту
500.000,00
из буџета
Функција 070:
13.983.846,00
0,00
0,00
Свега за
програмску
13.983.846,00
0,00
0,00
активност 09010001:

13.483.846,00

500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.983.846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.983.846,00

09010002
70
11
0

472

09010003

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту
Накнаде за
социјалну заштиту
300.000,00
из буџета
Функција 070:
300.000,00
0,00
0,00
Свега за
програмску
300.000,00
0,00
0,00
активност 09010002:

300.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Дневне услуге у заједници
02
0

Старост
11
1

472

11
2

481

09010005

Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Дотације
невладиним
организацијама
Функција 020:
Свега за
програмску
активност 09010003:

4.100.000,00

1.900.000,00

6.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

5.700.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600.000,00

5.700.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600.000,00

Подршка реализацији програма Црвеног крста
09
0

Социјална заштита некласификована на другом месту
11
3

472

11
4

481

09010006

Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Дотације
невладиним
организацијама
Функција 090:
Свега за
програмску
активност 09010004:

200.000,00

200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

Подршка деци и породицама с децом
40
11
5

472

Породица и деца
Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Функција 040:

5.500.000,00
5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

Свега за

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

програмску
активност 09010005:
Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица

0901-П1
06
0

Становање
11
6

472

Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета

530.000,00

Функција 040:

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.413.846,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Пројекат
0901-П1:
Свега за Програм
11:

6.050.000,0
0
6.050.000,0
0
6.050.000,0
0
6.050.000,0
0

6.580.000,00
0,00

6.580.000,00

0,00

6.580.000,00

0,00

35.363.846,00

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801
18010001

Функционисање установа примарне здравствене заштите
76
0

Здравство некласификовано на другом месту
11
7

464

18010002

Дотације органи.
обавезног соц.
осигурања
Функција 760:
Свега за
програмску
активност 18010001:

13.883.000,00

13.883.000,00

13.883.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.883.000,00

13.883.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.883.000,00

Мртвозорство
76
0

Здравство некласификовано на другом месту
11
8

424

Специјализоване
услуге
Функција 760:
Свега за
програмску
активност 18010002:

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

Санација зграде Дома здравља у Молу

1801-П1
76
0

Здравство некласификовано на другом месту
11
9

511

Зграде и
грађевински
објекти
Функција 040:
Свега за Пројекат
1801-П1:
Свега за Програм
12:

8.150.000,00

8.150.000,00

8.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.150.000,00

8.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.150.000,00

23.333.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.333.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201
12010002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
82
0

Услуге културе
12
0
12
1
12
2

421

Стални трошкови

20.000,00

20.000,00

423

Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

426

Материјал

200.000,00

200.000,00

Функција 820:

420.000,00

82
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

Услуге културе
12
3

481

82
0

Дотације
невладиним
организацијама
Функција 820:

3.150.000,00
3.150.000,00

3.150.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.150.000,00

Верске заједнице
12
4

481

12010004
83
0
12
5

454

1301
13010001
81
0
12

481

Дотације
невладиним
организацијама
Функција 820:
Свега за
програмску
активност 12010002:

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

5.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.070.000,00

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
Услуге емитовања
и штампања
Субвенције
приватним
2.250.000,00
предузећима
Функција 830:
2.250.000,00
0,00
Свега за
програмску
2.250.000,00
0,00
активност 12010004:
Свега за Програм
7.320.000,00
0,00
13:

2.250.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.320.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и
спорта
Дотације
17.890.000,00

17.890.000,00

невладиним
организацијама
Функција 810:
Свега за
програмску
активност 13010001:

6

1301-П1
81
0
12
7

511

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.890.000,00

17.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.890.000,00

Балон хала за фудбал
Услуге рекреације и
спорта
Зграде и
грађевински
6.300.000,00
објекти
Функција 810:
6.300.000,00
Свега за Пројекат
6.300.000,00
1301-П1:

6.300.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300.000,00

Организација спортске олимпијаде радника
Услуге рекреације и
спорта

1301-П2
81
0
12
8

5

17.890.000,00

423

Услуге по уговору

4.000.000,00

Функција 810:
Свега за Пројекат
1301-П2:
Свега за Програм
14:

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

28.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.190.000,00

4.000.000,00

ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА

1

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
06020002

Функционисање месних заједница
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
12
9

411

13
0

412

13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца

421

Стални трошкови

422

Трошкови
путовања

423

Услуге по уговору

424
425

Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање

426

Материјал

465

Остале донације,

696.000,00

696.000,00

120.000,00

120.000,00

470.000,00

470.000,00

50.000,00

50.000,00

2.368.400,00

2.368.400,00

3.100.000,00

3.100.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

330.000,00

330.000,00

7.000,00

7.000,00

7

5

13
8

472

13
9

482

14
0

484

дотације и
трансфери
Накнаде за
социјалну заштиту
из буџета
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних
непогода или
других природних
узрока
Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020002:
Свега за Програм
15:
Свега за Главу 5.1:

150.000,00

150.000,00

4.000,00

4.000,00

100.000,00

100.000,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АДА

2

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602
06020002

Функционисање месних заједница
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
14
1

411

14
2

412

14
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
14
9

415

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова
за запослене

421

Стални трошкови

422

Трошкови
путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

15
0

465

15
1

482

Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали

788.697,00

788.697,00

143.180,00

143.180,00

100.000,00

100.000,00

950.000,00

950.000,00

20.000,00

20.000,00

3.520.000,00

3.520.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

13.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020002:
Свега за Програм
15:
Свега за Главу 5.2:

5

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
МОЛ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3
0602
06020002

Функционисање месних заједница
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
15
2

411

15
3

412

15
4
15
5
15
6
15
7
15
8

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца

800.000,00

800.000,00

150.000,00

150.000,00

421

Стални трошкови

1.360.000,00

1.360.000,00

423

Услуге по уговору

1.622.000,00

1.622.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

9.000,00

9.000,00

12.000,00

12.000,00

424
425
426

15
9

465

16
0

482

Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020002:

9.313.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.313.000,00

9.313.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.313.000,00

Дани Мола 2020.

0602-П4
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
16
1

423

Услуге по уговору

500.000,00

Функција 160:
Свега за Пројекат
0602-П4:
Свега за Програм

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

9.813.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.813.000,00

500.000,00
500.000,00

15:
Свега за Главу 5.3:

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.813.000,00

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
16
2

411

16
3

412

16
4
16
5
16
6
16
7
16
8

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца

775.440,00

775.440,00

155.000,00

155.000,00

421

Стални трошкови

530.000,00

530.000,00

423

Услуге по уговору

1.005.000,00

1.005.000,00

150.000,00

150.000,00

340.200,00

340.200,00

424
425

Специализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање

426

Материјал

445.000,00

445.000,00

16
9

465

Остале донације,
дотације и
трансфери

8.000,00

8.000,00

17
0

512

Машине и опрема

80.000,00

80.000,00

Функција 160:
Свега за
Програмску
активност 06020002:

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

Одржавање манифестација - Жетелачке свечаности, Ради
млин, Посвета хлеба

0602-П5
16
0

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
17
1

2001

0,00

Функционисање месних заједница
16
0

5

0,00

МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
УТРИНЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4
0602
06020002

5

9.813.000,00

423

Услуге по уговору

250.000,00

Функција 160:
Свега за Пројекат
0602-П5:
Свега за Програм
15:
Свега за Главу 5.4:

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

3.738.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.738.640,00

3.738.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.738.640,00

250.000,00

УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

20010001

Функционисање предшколских установа
91
1
17
2

411

17
3

412

17
4
17
5
17
6
17
7
17
8
17
9
18
0
18
1
18
2

414
415

416

Предшколско
образовање
Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови
путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

18
3

465

18
4

482

18
5

511

18
6

512

Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Зграде и
грађевински
објекти
Машине и опрема
Функција 911:
Свега за
програмску
активност 20010001:
Свега за Програм
8:
Свега за Главу 5.5:

5

6
1201
12010001

46.960.000,00

46.960.000,00

8.054.000,00

8.054.000,00

550.000,00

550.000,00

600.000,00

100.000,00

700.000,00

600.000,00

600.000,00

2.400.000,00

2.600.000,00

5.000.000,00

322.000,00

78.000,00

400.000,00

5.190.000,00

1.000.000,00

300.000,00

320.000,00

150.000,00

825.000,00
1.880.000,00

6.960.000,00
825.000,00

150.000,00

3.070.000,00

2.030.000,00
2.800.000,00

430.000,00

200.000,00

6.500.000,00

360.000,00

360.000,00

100.000,00

100.000,00

600.000,00

4.000.000,00

4.600.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,0
0

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,0
0

74.511.000,00

150.000,00

74.511.000,00

150.000,00

БИБЛИОТЕКА „САРВАШ ГАБОР” АДА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних

10.578.000,0
0
10.578.000,0
0

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

установа културе
82
0

Услуге културе
18
7

411

18
8

412

18
9
19
0
19
1
19
2
19
3
19
4
19
5

415
421

Стални трошкови

422

Трошкови
путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

19
6

465

19
7

482

19
8

511

19
9
20
0

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на терет
послодавца
Накнаде трошкова
за запослене

512
515

Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације,
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Зграде и
грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Функција 820:
Свега за
програмску
активност 12010001:
Свега за Програм
13:
Свега за Главу 5.6:
Свега за Раздео 5:
Свега за Раздео 1,
2, 3, 4, 5:

6.790.000,00

6.790.000,00

1.164.485,00

1.164.485,00

200.000,00

200.000,00

590.000,00

590.000,00

25.000,00

25.000,00

1.125.000,00

50.000,00

1.175.000,00

500.000,00

100.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000,00

290.000,00

290.000,00

70.000,00

70.000,00

20.000,00

20.000,00

950.000,00

950.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

100.000,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00
589.835.328,0
0
627.686.470,0
0

250.000,00

0,00
12.478.000,0
0
12.478.000,0
0

0,00

0,00
162.716.330,6
5
162.716.330,6
5

0,00
730.000,00

0,00
7.471.142,0
0
7.471.142,0
0

0,00

1.500.000,00

150.000,00

13.074.485,00
771.280.800,6
5
813.131.942,6
5

400.000,00
400.000,00

600.000,00

1.500.000,00

730.000,00

150.000,00

Члан 10.
Приказ расхода и издатака по програмима следи у табели:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програм
1

Програмска
активност/
Пројекат
2

Назив

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

Структура
%

3

4

5

6

7

8

Програм 1. Становање,
урбанизам и просторно
планирање

1101

15.253.000

2,4%

0

15.253.000

1,9%

1101-0001

Просторно и урбанистичко
планирање

5.153.000

0,8%

0

5.153.000

0,6%

1101-0002

Спровођење урбанистичких и
просторних планова

2.100.000

0,3%

0

2.100.000

0,3%

1101-0004

Стамбена подршка

5.000.000

0,8%

0

5.000.000

0,6%

Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Програм 2. Комуналнe
делатности
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

3.000.000

0,5%

0

3.000.000

0,4%

58.390.000

9,3%

0

58.390.000

7,2%

22.080.000

3,5%

0

22.080.000

2,7%

1102-0002

Одржавање јавних зелених
површина

14.500.000

2,3%

0

14.500.000

1,8%

1102-0003

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

11.600.000

1,8%

0

11.600.000

1,4%

1102-0004

Зоохигијена

2.500.000

0,4%

0

2.500.000

0,3%

250.000

0,0%

0

250.000

0,0%

7.460.000

1,2%

0

7.460.000

0,9%

22.228.000

3,5%

901.142

23.129.142

2,8%

5.828.000

0,9%

0

5.828.000

0,7%

8.000.000

1,3%

0

8.000.000

1,0%

8.400.000

1,3%

901.142

9.301.142

1,1%

Програм 4. Развој туризма
Промоција туристичке понуде

67.260.000
5.500.000

10,7%
0,9%

146.123.183
0

213.383.183
5.500.000

26,2%
0,7%

1502-П1

Докапитализација ЈП Адица "wellness" центар

60.000.000

9,6%

146.123.183

206.123.183

25,3%

1502-П2

Термална бушотина - пројектнотехничка документација

1.760.000

0,3%

0

1.760.000

0,2%

Програм 5. Развој
пољопривреде

9.960.000

1,6%

0

9.960.000

1,2%

0101-0001

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

9.360.000

1,5%

0

9.360.000

1,2%

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

600.000

0,1%

0

600.000

0,1%

1101-0005
1102
1102-0001

1102-П1

Изградња Фабрике воде - прва
фаза

1102-П2

Комунално опремање Викенд
насеља у Ади
Програм 3. Локални економски
развој

1501
1501-0001
1501-0002

1501-П1
1502
1502-0002

0101

Мере активне политике
запошљавања
Подршка локалном економском
развоју и промоцији
предузетништва
Изградња трафостаница и
инфраструктуре у индустријској
зони

Програм 6. Заштита животне
средине

0401

12.250.000

2,0%

18.093.148

30.343.148

3,7%

850.000

0,1%

0

850.000

0,1%

9.000.000
2.400.000

1,4%
0,4%

18.093.148
0

27.093.148
2.400.000

3,3%
0,3%

Програм 7. Путна
инфраструктура

18.500.000

2,9%

0

18.500.000

2,3%

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

16.700.000

2,7%

0

16.700.000

2,1%

1.800.000

0,3%

0

1.800.000

0,2%

Програм 8. Предшколско
васпитање

74.511.000

11,9%

12.128.000

86.639.000

10,7%

Функционисање предшколских
установа

74.511.000

11,9%

12.128.000

86.639.000

10,7%

Програм 9. Основно образовање

35.915.580

5,7%

0

35.915.580

4,4%

Функционисање основних школа

30.615.580

4,9%

0

30.615.580

3,8%

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

0401-0001

Управљање заштитом животне
средине

0401-0002
0401-П1

Управљање отпадним водама
Одржавање депонија

0701
0701-0001

0701-П1

2001
2001-0001
2002
2002-0001

Набавка путничког возила за
опремање јединица саобраћајне
полиције

2002-П1

Обнова школе „Чех Карољ” у Ади Канцеларија за улагања - износ
ПДВ-а, трошкова надзора унутрашње и спољашње двориште
и фискултурна сала

2002-П2

Обнова школе „Новак Радонић” у
Молу - Канцеларија за улагања износ ПДВ-а, трошкова надзора двориште, фискултурна сала и
замена радијатора

5.000.000

0,8%

0

5.000.000

0,6%

Програм 10. Средње образовање

14.270.000

2,3%

0

14.270.000

1,8%

2003-0001

Функционисање средњих школа

13.270.000

2,1%

0

13.270.000

1,6%

2003-П1

Обнова хале у Техничкој школи у
Ади - Канцеларија за улагања износ ПДВ-а и надзора

1.000.000

0,2%

0

1.000.000

0,1%

27.413.846

4,4%

7.950.000

35.363.846

4,3%

13.983.846

2,2%

0

13.983.846

1,7%

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

2003

0901
0901-0001

Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи

0901-0002

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

0901-0003

Дневне услуге у заједници

5.700.000

0,9%

1.900.000

7.600.000

0,9%

0901-0004

Подршка реализацији програма
Црвеног крста

1.400.000

0,2%

0

1.400.000

0,2%

0901-0005

Подршка деци и породицама са
децом

5.500.000

0,9%

0

5.500.000

0,7%

530.000

0,1%

6.050.000

6.580.000

0,8%

Програм 12. Примарна
здравствена заштита

23.333.000

3,7%

0

23.333.000

2,9%

1801-0001

Функционисање установа
примарне здравствене заштите

13.883.000

2,2%

0

13.883.000

1,7%

1801-0002

Мртвозорство

1.300.000

0,2%

0

1.300.000

0,2%

0901-П1
1801

Куповина грађевинског материјала
и кућа за избегла лица

1801-П1

Санација зграде Дома здравља у
Молу

8.150.000

1,3%

0

8.150.000

1,0%

Програм 13. Развој културе

20.144.485

3,2%

250.000

20.394.485

2,5%

1201-0001

Функционисање локалних
установа култура

12.824.485

2,0%

250.000

13.074.485

1,6%

1201-0002

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

5.070.000

0,8%

0

5.070.000

0,6%

1201-0004

Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања

2.250.000

0,4%

0

2.250.000

0,3%

Програм 14. Развој спорта и
омладине

28.190.000

4,5%

0

28.190.000

3,5%

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

17.890.000

2,9%

0

17.890.000

2,2%

1201

1301

1301-0001
1301-П1

Балон хала за фудбал

6.300.000

1,0%

0

6.300.000

0,8%

1301-П2

Организација спортске олимпијаде
радника

4.000.000

0,6%

0

4.000.000

0,5%

Програм 15. Локална
самоуправа

163.587.817

26,1%

0

163.587.817

20,1%

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

106.733.500

17,0%

0

106.733.500

13,1%

0602-0002

Функционисање месних заједница

37.086.917

5,9%

0

37.086.917

4,6%

0602-0003

Општинско/градско
правобранилаштво

1.371.400

0,2%

0

1.371.400

0,2%

0602-0004

Инспекцијски послови

7.160.000

1,1%

0

7.160.000

0,9%

0602-0005

Функционисање националних
савета националних мањина

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

0602-0006
0602-0007

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

4.000.000
1.000.000

0,6%
0,2%

0
0

4.000.000
1.000.000

0,5%
0,1%

0602-0008

Управљање у ванредним
ситуацијама

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

1.000.000

0,2%

0

1.000.000

0,1%

550.000

0,1%

0

550.000

0,1%

3.336.000

0,5%

0

3.336.000

0,4%

0602

0602-П1

Дани Аде

0602-П2

Манифестација Божићне
свечаности и Новогодишња
прослава

0602-П3

Изградња и постављање ограде
око зграде забавишта у Оборњачи

0602-П4

Дани Мола

500.000

0,1%

0

500.000

0,1%

0602-П5

Одржавање манифестација од
значаја - Жетелачке свечаности,
Ради млин, Посвета хлеба

250.000

0,0%

0

250.000

0,0%

36.479.742

5,8%

0

36.479.742

4,5%

4.862.742
28.517.000
600.000
2.500.000

0,8%
4,5%
0,1%
0,4%

0
0
0
0

4.862.742
28.517.000
600.000
2.500.000

0,6%
3,5%
0,1%
0,3%

627.686.470

100,0%

185.445.473

813.131.943

100,0%

0602
2101-0001
2101-0002
2101-П1
2101-П2

Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Свечана седница СО Ада
Избори 2020. године
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ
ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 11.
Средства су распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм/ прогр.
акт./пројекат

Шифра

Циљ

Индикатор

Вредност
у 2018.

Циљана
вред. у
2019.

Циљана
вред. у
2020.

Циљана
вред. у
2021.

Буџетска
средства

Остали
извори

Укупна
средства

1. Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

1101

Просторни развој у складу са
плановима

% покривености
територије урбанист.
планском док.

72

73

74

74

15.253.000,00

0,00

15.253.000,00

Просторно и
урбанистичко
планирање

10010001

Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком документацијом

2

1

1

1

5.153.000,00

0,00

5.153.000,00

Спровођење
урбан. и простор.
планова

10010002

Ефикасно администр. захтева за
идавање грађ. дозвола

85

90

95

95

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Стамбена подршка

10010004

Планско управљање стамбеном
подршком

10

12

14

14

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда

11010005

Очување и унапређење
стамбеног фонда

0

0

5

10

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

2. Комуналне
делатности

1102

Повећање покривености насеља
и терит. рационалним јавним
оветљењем

Укупна количина
потрошене електричне
енергије годишње у
динарима

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

58.390.000,00

0,00

58.390.000,00

Адекватно управљање јавним
осветљењем

Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама грађана
за замену светиљки
када престану да раде

50

40

30

20

22.080.000,00

0,00

22.080.000,00

Управљање/
одржавање јавним
осветљењем

11020001

Број усвојених
планова генералне
регулације у односу на
број предвиђених
планова вишег реда
% издатих грађ.
дозвола у односу на
број поднесених
захтева
Број корисника
стамбене подршке
Број склопљених
уговора о
бесповратном
суфинансирању
активности на
инвестиционом
одржавању и
унапређењу својства
зграде

Одржавање јавних
зелених површина

11020002

Максимална могућа
покривеност насеља и терит.
услугама уређења и одржавања
зеленила

Број м 2 јавних
зелених површина на
којима се уређује и
одржава зеленило

6.400,00

6.450,00

6.500,00

6.500,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

Одржавање
чистоће на
површинама јавне
намене

11020003

Максимална могућа
покривеност насеља и терит.
Услугама одржавања чистоће
јавних површина

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће
јавно-прометних
површина

90

95

95

95

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

Зоохигијена

11020004

Унапређење зашите од заразних
и других болести које преносе
животиње

Број ухваћених и
збринутих паса и
мачака луталица

30,00

30,00

30,00

30,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Изградња Фабрике
воде - прва фаза

1102-П1

Адекватан квалитет пружених
услуга водоснабдевања

Број кварова по км
водоводне мреже

0

0

1

1

250.000,00

0,00

250.000,00

Комунално
опремање Викенд
зоне у Ади

1102-П2

/

/

/

/

/

/

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

10

10

12

15

22.228.000,00

901.142,00

23.129.142,00

3. Локални
економски развој

1501

Повећање запослености на
територији општине

Број становника
града/општине који су
запослени на новим
радним местима, а
налазили су се на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу
и старости)

Мере активне
политике
запошљавања

15010002

Повећање броја запослених кроз
мере активне политике
запошљавања

Број новозапослених
жена кроз реализацију
мере активне политике
запошљавања

10

10

10

12

5.828.000,00

0,00

5.828.000,00

15010003

Успостављање механизама за
финансијску подршку
производним предузећима и
предузетницима/предузетницама
који послују на територији
града/општине за развој нових
производа и проширење
производње

Број новозапослених
радника/радница уз
помоћ успостављеног
механизма за обуку
радне снаге за
познатог послодавца
и за специфичне
производне процесе

0

12

15

18

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Подршка
економском
развоју и
промоцији
предузетништва

Изградња
трафостаница

1501-П1

Побољшање инфраструктурних
услова за развој привреде

Изграђене
трафостанице

2

2

1

1

8.400.000,00

901.142,00

9.301.142,00

4. Развој туризма

1502

Повећање прихода од туризма

% повећања укупног
броја гостију

10

15

17

19

67.260.000,00

146.123.182,65

213.383.182,65

Промоција
туристичке понуде

15020002

Адекватна промоција
туристичке понуде општине на
циљаним тржишима

Број догађаја који
промовишу
туристичку понуду

15

17

19

20

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0

0

0

1

60.000.000,00

146.123.182,65

206.123.182,65

Докапитализација
ЈП Адица "wellness" центар

1502-П1

Повећање квалитета туристичке
понуде и услуге

Број уређених и на
адекватан начин
обележених
(туристичка
сигнализација)
туристичких
локалитета у
граду/општини у
оносу на укупан број
локалитета

Термална
бушотина пројектнотехничка
документација

1502-П2

Повећање квалитета туристичке
понуде и услуге

Завршена истражна
фаза бушотине и
израда пројекта за
њено опремање

1

1

1

/

1.760.000,00

0,00

1.760.000,00

5. Пољопривреда
и рурални развој

0101

Раст производње и стабилност
дохотка произвођача

Број корисника мера
усвојене
пољопривредне
политике

/

/

/

/

9.960.000,00

0,00

9.960.000,00

Подршка за
спровођење пољ.
политике у
локаној заједници

01010001

Ефикасно управљање пољоп.
земњиштем у државној својини

% обухваћености
пољопривредног
земљишта у
годишњем програму

/

/

/

/

9.360.000,00

0,00

9.360.000,00

2

3

5

7

600.000,00

0,00

600.000,00

60

65

70

75

12.250.000,00

18.093.148,00

30.343.148,00

1

1

1

1

850.000,00

0,00

850.000,00

Мере подршке
руралном развоју

01010002

Унапређење руралног развоја

6. Заштита
животне средине

0401

Унапређење управљања
отпадним водама

Управљање
заштитом животне
средине

04010001

Испуњење обавеза у сладу са
законима у одмену постојања
оперативних планова

Број регистрованих
пољ. газдинстава који
су корисници
кредитне подршке у
односу на укупан број
газдинства
Број становника
прикључен на јавну
канализацију у односу
на укупан број стан.
Усвојен програм за
заштиту животне
средине са акционим
планом

Управљање
отпадним водама

04010004

Адекватан квалитет пружених
услуга одвођења отпадних вода

Број интервенција на
канализационој мрежи

10

7

5

3

9.000.000,00

18.093.148,00

27.093.148,00

Одржавање
депонија

0401- П1

Одвожење грађевинског отпада

/

/

/

/

/

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

7. Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Развијеност инфрастр. у
контексту доприноса социо
екон. развоју

Дужина изфрађених
саобраћајница које су
у надлежности
општине

3

4

5

5

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

07010002

Одржавање квалитета путне
мреже кроз реконструкцију и
редоцно одржавање асфалтног
покривача

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
путева

3

4

5

5

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

Набавка
путничког возила
за опремање
јединице
саобраћајне
полиције

0701-П1

1

0

1

1

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1,17

1,2

1,5

1,5

74.511.000,00

12.128.000,00

86.639.000,00

21,6

21,5

21,5

21,5

74.511.000,00

12.128.000,00

86.639.000,00

Повећање безбедности учесника
у саобраћају и смањење броја
саобраћајних незгода

8. Предшколско
васпитање

2001

Унапређење доступности
предшколског васпитања за децу
из осетљивих група

Функционисање
предшколских
установа

20010001

Обезбеђени адекватни услови за
васпитно образовни рад са
децом

Број купљених
аутомобила

% деце са додатним
образовним потребама
која су укључеа у
редовне програме
ПОВ у одосу на
укупан број деце
% деце ослобођен од
пуне цене услуге у
односу на укупан број
деце
Просечан број деце по
васпитачу
% ученика који је
учествовао на
републичким
такмичењима

12,7

12,65

12,65

12,65

/

/

/

/

35.915.580,00

0,00

35.915.580,00

9. Основно
образовање

2002

Унапређен квалитет основног
образовања

Функциоисање
основних школа

20020001

Повећање доступности и
приступачности основног
образовања

% деце којој је
обезбеђен бесплатан
школски превоз

/

/

/

/

30.615.580,00

0,00

30.615.580,00

Обнова школе Чех
Карољ у Ади

2002-П1

Обнова објеката школе у Ади

/

/

/

/

/

300.000,00

0,00

300.000,00

Обнова школе
„Новак Радонић” у
Молу

2002-П2

Обнова објеката школе у Молу финансира Канцеларија за
улагања

/

/

/

/

/

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2003

Повећање обухвата
средњешколског образовања

Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем разложен по полу

/

/

/

/

14.270.000,00

0,00

14.270.000,00

Фукционисање
средњих школа

20030001

Обезбеђени прописани услови
за васпитно - образовни рад у
средњим школама

Просечан број ученика
по одељењу

16

16

17

17

13.270.000,00

0,00

13.270.000,00

Обнова техничке
школе у Ади

2003-П1

Обнова објеката школе

/

/

/

/

/

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

11. Социјана и
дечја заштита

0901

Повећање доступности права у
услуга соц. заштите

/

/

/

/

27.413.846,00

7.950.000,00

35.363.846,00

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

09010001

Унапређење заштите
сиромашних

% корисника фин.
Подршке и подршке
Број корисника
једнократне новчане
помоћи у односу на
укупан број грађана

700

710

720

730

13.983.846,00

0,00

13.983.846,00

Породични и
домски смештај,
прихватилишта и
друге врсте
смештаја

09010002

Обеубеђење услуга смештаја

Број корисника услуга
смештаја
прихватилишта

5

6

7

8

300.000,00

0,00

300.000,00

Дневне услуге у
заједници

09010003

Подстицање развоја соц. и
других услуга у заједници

Број удружења која
добијају средства из
буџета

5

7

10

11

5.700.000,00

1.900.000,00

7.600.000,00

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

09010005

Сојално деловање - олакшавање
људске патње пружањем помоћи
лициа у невољи

Број акција на
прикупљању
различитих врста
помоћи

/

/

/

/

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

5

5

5

5

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

10. Средње
образовање

Подршка деци и
породицама с
децом

09010006

Обезбеђивање финансијске
подршке за децу и породицу

Број деце која примају
финансијску подршку
у односу на укупан
број деце у
граду/општини

Куповина
грађевинског
материјала и кућа
за избегла лица

0901-П1

Побољшање услова становања
изблеглих лица

Број породица за који
је купљен материјал и
куће

7

5

5

5

530.000,00

6.050.000,00

6.580.000,00

Унапређење здравља
становништва

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом

90

92

94

96

23.333.000,00

0,00

23.333.000,00

12. Примарна
здравствена
заштита

1801

Фзнкционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

18010001

Унапређење доступности и
квалитета ПЗЗ

Број здравствених
радника
финансираних из
буџета општине

2

1

2

2

13.883.000,00

0,00

13.883.000,00

Мртвозорство

18010002

/

/

/

/

/

/

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Санација зграде
Дома здравља у
Молу

1801-П1

Унапређење доступности и
квалитета ПЗЗ

/

/

/

/

/

8.150.000,00

0,00

8.150.000,00

13. Развој културе

1201

Подстицање развоја културе

Укупан број чланова
удружења грађана из
области културе

/

/

/

/

20.144.485,00

250.000,00

20.394.485,00

100

150

200

250

12.824.485,00

250.000,00

13.074.485,00

50

100

150

200

5.070.000,00

0,00

5.070.000,00

Број грађана који су
учествовали у
програмима културне
продукције
уметничког
стваралаштва
Повећање учешћа
грађана који су
учествовали у
програмима културне
продукције
уметничког
стваралаштва

Функционисање
локалних установа
културе

12010001

Повећање учешћа грађана у
културној продукцији и
уметничком стваралаштву

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

12010002

Повећање учешћа грађана у
културној продукцији и
уметничком стваралаштву

Остваривање и
унапређење јавнг
интереса у
области јавног
информисања

12010004

Повећана понуда квалитетних
медијских садржаја и области
друштвеног живота зеједнице

Број програмских
садржаја подржаних
на конкурсима јавног
информисања

0

2

3

4

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

14. Развој спорта и
омладине

1301

Обезбеђивање услова за
бављење спортом свих грађана и
грађанки општине

Број спортских
организација преко
којих се остварује
јавни интерес у
области спорта

1

1

1

1

28.190.000,00

0,00

28.190.000,00

Подршка
локалним
спортским орг.
удружењима и
савезима

13010001

Унапређење подршке локалним
спортским организацијама преко
којих се остварује јавни интерес
у области спорта

Број посебних
програма спортских
орг. финансираних од
стране општине

1

2

2

3

17.890.000,00

0,00

17.890.000,00

1301-П1

Унапређење рекреативног
спорта

Број програма којима
се реализују
активности из
рекреативног спорта

/

/

/

/

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

Балон хала за
фудбал

Организација
спортске
олимпијаде
радника

1301-П2

Унапређење рекреативног
спорта

15. Опште услуге
локалне
самоуправе

0602

Одрживо управно и фин. функц.
Општине у складу са
надлежностима лок. фамоуп.

Функц. локалне
самоуправе

06020001

Функционисање управе

Функц. месних
зајдница

06020002

Обезб. задовољавање потреба
локалног становништва
деловањем месних заједница

Општинско
правобранилаштво

06020004

Заштита имовинских права и
интереса грађана

Инспекцијски
послови

06020006

Функционисање
националних
савета
националних
мањина

Број програма којима
се реализују
активности из
рекреативног спорта

/

/

/

/

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

39

27

26

26

163.587.817,00

0,00

163.587.817,00

90

95

100

100

106.733.500,00

0,00

106.733.500,00

/

/

/

/

37.086.917,00

0,00

37.086.917,00

Број решених
предмета у односу на
укупан број предмета

/

/

/

/

1.371.400,00

0,00

1.371.400,00

Квалитетно обављање
инспекцијских

Број решених
предмета грађана у
односу на број

/

/

/

/

7.160.000,00

0,00

7.160.000,00

06020007

Остваривање права националних
мањина у локалној заједници

Број реализоваих
пројеката
националних мањина

1

1

2

2

300.000,00

0,00

300.000,00

Текућа буџетска
резерва

06020009

/

/

/

/

/

/

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Стална буџетска
резерва

06020010

/

/

/

/

/

/

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Управљање у
ванредним
ситуацијама

06020014

Изградња ефикасног
превентивног система зашттите
и спасавања на избегавању
последица елементарних и
других непогода

Број идентификованих
објеката критичне
инфраструктуре

/

/

/

/

300.000,00

0,00

300.000,00

Дани Аде

0602-П1

Обележавање дана општине

Број посетилаца

100

130

150

170

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Однос броја
запослених у општини
у односу на законом
утврђен максималан
број
% попуњености
радних места која
подразумевају вођење
управног поступка
Број иницијатива
према општини у вези
са питањима од
интереса за
становништво

Манифестација
Божићне
свечаности и
Новогодишња
прослава

0602-П2

Обележавање верских и
новогодишњих празника

Број посетилаца

120

120

130

130

550.000,00

0,00

550.000,00

Изградња и
постављање
ограде око зграде
забавишта у
Оборњачи

0602-П3

/

/

/

/

/

/

3.336.000,00

0,00

3.336.000,00

Дани Мола

0602-П4

Одржавање манифестација
значаних за мештане насељених
места

Број посетилаца

/

/

/

/

500.000,00

0,00

500.000,00

Одржавање
манифестација од
значаја Жетелачке
свечаности, Ради
млин, Посвета
хлеба

0602-П5

Одржавање манифестација
значаних за мештане насељених
места

Број посетилаца

/

/

/

/

250.000,00

0,00

250.000,00

16. Политички
систем локалне
самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система локалне
самоуправе

/

/

/

/

/

36.479.742,00

0,00

36.479.742,00

Функционисање
скупштине

21010001

Функционисање локалне
скупштине

Број седница
скупштине

/

8

9

9

4.862.742,00

0,00

4.862.742,00

Функционисање
извршних органа

21010002

Функционисање извршних
органа

Број седница
извршних органа

50

55

55

55

28.517.000,00

0,00

28.517.000,00

Свечана седница
СО Ада

2101-П1

Обележавање дана општине

Број посетилаца

80

100

110

120

600.000,00

0,00

600.000,00

Избори 2020.
године

2101-П2

/

/

/

/

/

/

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Укупно:

627.686.470,00

185.445.472,65

813.131.942,65

Члан 12.
Овом Одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 45 запослених на неодређено време у
Општинској управи, код корисника: Библиотека „Сарваш Габор“ 9, Прва месна заједница Ада 1,
Друга месна заједница Ада 1, Месна заједница Мол 1 и Месна заједница Утрине 1, као и за 52
запослена радника на неодређено у предшколској установи, за 3 изабрана и 6 постављених лица у
органима општине Ада, за 2 директора установа, као и за тренутан број запослених на одређено
време у свим навенеим установама, а све у складу са Одлуком која уређује максималан броју
запослених за 2020. годину.
Члан 13.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком.
Члан 14.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
финансије, уз сагласност Општинског већа.
У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Ада могу преузети обавезе по
уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу
буџета исказаног у овој Одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката,
односно након три фискалне године.
Корисници средстава буџета општине Ада обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2.овог члана, прибаве сагласност
надлежног органа из става 1.овог члана.
Члан 15.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу радова, сви корисници
буџета треба да поступе на начин утврђен законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 16.
Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са другог
нивоа власти, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о
буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 17.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета.
Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 18.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1.овог члана доноси надлежни
орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 19.
У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира
ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Члан 20.
Измене у финансијском плану за текућу годину у оквиру одобрене апорпријације у буџету, за
кориснике који припадају другим нивоима власти, а којима се средства из буџета преносе путем
трансфера преко економске класификације 463 и 464, а то су Основна школа „Новак Радонић” Мол,
Основна школа „Чех Карољ” Ада, Музичка школа „Барток Бела” Ада, Техничка школа Ада, Центар за
социјални рад Ада и Дом здравља Ада, одобравају се искључиво на предлог Директног корисника
Општинске управе, уз обавезну претходну сагласност Општинског Већа.
Члан 21.
За реализацију програма остварених средстава самодоприноса, који ће се у складу са надлежностима
спроводити преко органа Оптшинске управе, за сваки појединачан програм, уговориће се начин, обим
и рокови реализаије са Месним заједницама на чијој је територији остварен износ самодоприноса
који се за уговорене намене троши.
Члан 22.
Корисници средстава буџета општине Ада преузимају обавезе по основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да трезор локалне власти:
1. Обавесте о намери преузимања обавезе
2. Обавесте о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања након
потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза
3. Обавесте о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става
4. Опскрбе захтевом за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о
буџетском систему
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су
настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна
трезора локалне власти.
Члан 23.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати,
односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става 1.овог члана доноси Председник општине.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у
износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Tакође, директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извшити преусмеравање средстава унутар програма који се финансира из општих
прихода буџета у износу до 5% вредности апропријације чија се средства умањују.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или
за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања почев од буџета РепубликеСрбије за 2015.годину, не може бити већи од
износа разлике између максималномогућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим
законом и буџетомодобрених средстава текуће буџетске резерве.
Члан 24.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих
извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета општине Ада, који остваре приходе и примања чији износи
нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном
кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.
Апропријације из става 1.и 2.овог члана могу се мењати без ограничења.
Члан 25.
За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 26.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Председник општине да поднесе Министарству надлежном за финансије захтев за
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације
јавних инвестиција.
Члан 27.
Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање двапут годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1.овог члана, Општинско веће усваја и
доставља извештаје Скупштини општине.
Члан 28.
Захтеви за трансфер средстава одобравају се у складу са програмима и програмским активностима,
односно пројектима, и то:
Програм 1 и 2 – Захтеве одобрава руководилац Одељења за комуналне делатности,
Програм 3 – Захтеве одобрава руководилац Одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР
Програм 4, 8, 9, 10, 11 12, 13 и 14 – Захтеве одобрава руководилац Одељења за општу управу,
друштвене делатности и заједничке послове
Програм 5 - Захтеве одобрава руководилац организационе јединице општинске управе надлежне за
послове пољопривреде
Програм 6 – Захтеве одобрава руководилац одељења за комуналне делатности
Програм 7 – Захтеве одобрава руководилац одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР

Програм 15 – Захтеве одобрава Начелник општинске управе/правобранилац
Програм 16 – Захтеве одобрава одговорно лице извршног органа
Руководиоци одељења или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни
Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.
Сви захтеви из овог члана се подносе Одељењу за буџет и финансије Општинске управе.
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, исти је дужан
да се претходно обрати Одељењу за буџет и финансије Захтевом за преузимање обавеза најмање три
дана пре покретања поступка јавних набавки.По спроведеном поступку јавних набавки буџетски
корисник ће поднети Одељењу за буџет и финансије Захтев за пренос средстава.
На захтев Одељења за буџет и финансије корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који
су неопходни ради преноса средстава из буџета општине.
На основу поднетих Захтева и пратеће документације, Председник општине доноси Решења о
одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Одељењу за буџет
и финансије Општинске управе.
Унутар Одељења за буџет и финансије се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости
поднетих докумената за плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове
одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.
Члан 29.
За законито и наменско трошење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је Начелник
Општинске управе, док је према распореду области, односно програма из члана 28.овеОдлуке,
одговоран такође и руководилац дотичног одељења или службе Општинске управе.
Члан 30.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за
које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020.години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 32.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет општине.
Члан 33.
Уколико индиректни корисници буџета својом делатношћу изазову судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових апропријација, а
преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 34.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде
се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 35.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати
код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1.овог члана закључује Председник општине.
Члан 36.
Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења директног корисника, ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Члан 37.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике Србије.
Члан 38.
Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64.Закона о буџетском систему, доноси
Општинско веће.
Члан 39.
Јавна предузећа чији је оснивач општина Ада дужна су да најкасније до 30.новембра текуће буџетске
године уплате део добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном рачуну за 2019.
годину у буџет Општине Ада, а у складу са Законом о јавним предузећима и својим статутима,
односно одлукама надзорних органа.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2019.године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су тим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ада за 2019. годину.
Члан 41.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Ада“ и на интернет страници Општине Ада.
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу данa1.1.2020.године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:400-9/2019-01
Ада, 30.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Бучу Атила с.р.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/019, 31/2019. és
72/2019. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza, valamint Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 24. szakasza alapján, Ada
Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott ülésén meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
ADA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. szakasz
„Ada község 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés), a
következőkből áll:

Gazdasági
klasszifikáció

A.

BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA

dinárban

1.

A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított
összes bevétel és jövedelem

7+8

642.214.470,00

2.

Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon
beszerzésére

4+5

606.858.760,00

3.

Költségvetési többlet/hiány

(7+8) - (4+5)

35.355.710,00

4.

Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a
hazai értékpapírok beszerzése 6211)

62

206.123.182,65

6.

Összes fiskális többlet/hiány

(7+8) - (4+5) - (92-62)

-170.767.472,65

B.

PÉNZELÉSI SZÁMLA

1.

Bevételek az eladósításból

91

162.716.330,65

2.

Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)

92

3.

Felhasználatlan eszközök az előző évekből

3

4.

Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a
hazai értékpapírok beszerzése 6211)

5.

Az alaptőke törlesztése

V.

Nettó pénzelés

8.201.142,00

6211

0,00

61
(91+92+3) (61+6211)

0,00
-170.917.472,65

2. szakasz
„ Ada község 2020. évi költségvetése a következőkből áll:
- Jövedelem és bevétel 642.214.470,00dinár
- Költségek és kiadások 606.858.760,00dinár
- Bejövetel a kölcsönből 162.716.330,65 dinár.
3. szakasz
A folyó költségvetési tartalék eszközök a község költségvetésében 4.000.000,00 dinár összegben vannak
tervezve.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket az előre nem tervezett célokra használják, amelyekre nem

lettek előirányzatok meghatározva, vagy azon rendeltetésekre, amelyekről év közben derül ki, hogy az
előirányzatok nem fedezik. A végzést a folyó költségvetési tartalék használatáról a község polgármestere
hozza meg, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára.
4. szakasz
Az állandó költségvetési tartalék eszközök a község költségvetésében 1.000.000,00 dinár összegben vannak
tervezve, és a költségvetési rendszeréről szóló törvény 70. szakasza szerint kerülnek felhasználásra. A
végzést az állandó költségvetési tartalék használatáról a Községi Tanács hozza meg a közigazgatás
pénzügyekben illetékes szervének javaslatára.
5. szakasz
„A nagyberuházási projektek kiadásai, valamint azok pénzelése a források szerint a 2020. költségvetési évre
és az azt követő két évre lettek tervezve és kimutatva a következő táblázatban:
A kapitális projektek áttekintése 2020-ra és a rákövetkező két évre
Megvalósítás

Ssz

Projekt megnevezése

Pénzelés
meg.
éve

Pénzelés
bef. éve

Teljes érték

2018-al
bezárólag

1

Két jármű beszerzése Ada község
szervei szükségletére

2018

2021

6.000.000,00

1.667.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

2018

2020

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.700.000,00

1.200.000,00

2016

2020

57.704.000,00

22.704.000,00

10.000.000,00

8.400.000,00

5.000.000,00

2
3

Adminisztratív felszerelés
beszerzése Ada község
szükségleteire
Trafóállomás kiépítése

2019

2020

2021

4

A csatornahálózat és a
csatlakozások kiépítésének
folytatása (beleértve a helyi
járulék eszközöket)

2017

2020

34.400.000,00

19.023.000,00

14.550.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

5

Utcák újra aszfaltozása a helyi
járulék eszközeiből

2018

2020

80.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

6

Tűzoltójármű vásárlása

2019

2020

26.500.000,00

0,00

1.000.000,00

25.500.000,00

0,00

7

Kerítés kiépítés és elhelyezése a
völgyparti óvoda épülete köré

2020

2020

3.336.000,00

0,00

0,00

3.336.000,00

0,00

8

Ingatlan vásárlása

2019

2020

12.100.000,00

0,00

4.000.000,00

2.100.000,00

6.000.000,00

9

Közvilágítás fenntartása - LED
lámpák beszerzése és beszerelése

2017

2021

15.000.000,00

4.700.000,00

5.000.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

10

Termál furat - projekt

2019

2020

4.760.000,00

0,00

3.000.000,00

1.760.000,00

0,00

11

Az Egészségház moholi
épületének szanálása (önrész)

2020

2021

18.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12

Balon futball csarnok

2019

2020

13.030.000,00

0,00

6.730.000,00

6.300.000,00

0,00

13

Személygépjármű beszerzéses
közlekedési rendőrség
szükségleteire

2020

2020

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

47.150.000,00

53.700.000,00

24.300.000,00

6. szakasz
„Ada község 2020. évi költségvetésének jövedelmei és bevételei, fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint
a következő összegekben vannak megállapítva:

Osztály/
Kategória/
Csoport

Kontó

JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK

Átvitt eszközök az előző évből
700000
710000
711000
711111

FOLYÓJÖVEDELEM
ADÓK
JÖVEDELEM-, NYERESÉG-,
KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ
Jövedelemadó

Költségvetési
eszközök

Eszközök
egyéb
forrásból

ÖSSZES
KÖZESZKÖZ

Struktúra
%

0,00

8.201.142,00

8.201.142,00

1,0%

623.686.470,00
494.040.000,00

14.528.000,00
0,00

638.214.470,00
494.040.000,00

78,5%
60,8%

326.710.000,00

0,00

326.710.000,00

40,2%

181.000.000,00

0,00

181.000.000,00

22,3%

711121

A magántevékenységekből eredő
jövedelmek utáni adó, amelyet a valós
jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal
végzése nyomán

50.000,00

0,00

50.000,00

0,0%

711122

A magántevékenységekből eredő
jövedelmek utáni adó, amelyet átalány
jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal
végzése nyomán

12.900.000,00

0,00

12.900.000,00

1,6%

711123

A magántevékenységekből eredő
jövedelmek utáni adó, amelyet
adóbevallással a valós jövedelem után
fizetnek

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

5,3%

711145

Ingóságok bérbeadásából
származó jövedelemadó – adóbevallás és
az Adóhivatal végzése nyomán

3.250.000,00

0,00

3.250.000,00

0,4%

711146

Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az
erdészetből

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0%

711181

Helyi járulék az alkalmazottak bére szerint

52.000.000,00

0,00

52.000.000,00

6,4%

711183

Mezőgazdaságból és erdészetből eredő
jövedelem utáni helyi járulék

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,4%

711184

A magántevékenységekből eredő
jövedelmek utáni helyi járulék

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

1,6%

711191

Egyéb jövedelmek utáni adó

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

2,1%

711193

Hivatásos sportolók és sportszakemberek
jövedelme utáni adó

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,1%

713000

VAGYONADÓ

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

16,0%

713121

Természetes személyek vagyonadója
(kivéve földek, részvények és részesedés)

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

8,0%

713122

Jogi személyek vagyonadója (kivéve
földek, részvények és részesedés)

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

6,1%

713311

Örökösödési és ajándékozási adó az
Adóhivatal végzése nyomán

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,2%

713421

Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok
átruházására az Adóhivatal végzése
nyomán

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1,1%

713423

Adó a motoros járművek,
vízi és légi járművek feletti abszolút jogok
átruházására az Adóhivatal végzése
nyomán

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,5%

21.130.000,00

0,00

21.130.000,00

2,6%

500.000,00

0,00

500.000,00

0,1%

12.300.000,00

0,00

12.300.000,00

1,5%

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0%

300.000,00

0,00

300.000,00

0,0%

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,2%

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,5%

500.000,00

0,00

500.000,00

0,1%

714000

714431

714513

714548
714549
714552

ADÓ A JAVAKRA ÉS A
SZOLGÁLTATÁSOKRA
Kommunális illeték a reklám
pannók használatára, beleértve a
kommunális illetéket a cégtáblák
kihelyezésére
és cégnév kiírására az ügyviteli helyiségen
kívül a helyi önkormányzati
egységhez tartozó objektumokon és
területen (utak, járdák, zöldterületek,
póznák stb.)
Kommunális illeték a gépjárművekre és a
kapcsolható járművekre, kivéve
mezőgazdasági járművek és gépek
Térítmény az ózonréteget károsító
vegyületekre
Szénmonoxid és nitrogénmonoxid
kibocsájtás
Idegenforgalmi adó

714562

Környezetvédelmi és fejlesztési külön
térítmény

714565

Térítmény a közterületek üzleti és egyéb
célú használatáért, kivéve újság, könyv és
egyéb kiadvány, valamit régi mesterségek
és művészeti, valamint háziipari termékek
árusítására

714566
716000
716111
733000

Térítmény a közterületek hirdetésekre való
használatáért, saját szükségletre és
harmadik személyek szükségletére

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,2%

EGYÉB ADÓK

16.200.000,00

0,00

16.200.000,00

2,0%

Kommunális illeték a cégtáblák
kihelyezésére az ügyviteli objektumon

16.200.000,00

0,00

16.200.000,00

2,0%

TRANSZFEREK A HATALOM
EGYÉB SZINTJEITŐL

90.680.000,00

12.478.000,00

103.158.000,00

12,7%

733154

Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb
értelemben, a Köztársaságtól

0,00

0,00

0,00

0,0%

733156

Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb
értelemben, a tartománytól a községek
szintjének

0,00

12.478.000,00

12.478.000,00

1,5%

733251

Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb
értelemben, a Köztársaságtól a községi
szinteknek

0,00

0,00

0,00

0,0%

90.680.000,00

0,00

90.680.000,00

11,2%

0,00

0,00

0,00

0,0%

38.966.470,00

2.050.000,00

41.016.470,00

5,0%

20.200.000,00

0,00

20.200.000,00

2,5%

733158
733252
740000
741000

Rendeltetés nélküli transzferek a
tartománytól a községek szintjének
Nagyberuházási rendeltetésszerű
transzferek, szűkebb értelemben, a
tartománytól a községek szintjének
EGYÉB JÖVEDELMEK
VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELMEK

741151

A községi költségvetés jövedelme a
kamatból a kincstár konszolidált eszközeire
belefoglalva a banki letétbe

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,1%

741516

Természeti javak és geotermális
erőforrások használatának térítménye
amikor a kiaknázás a VAT területén van

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,1%

741522

Eszközök az állami
tulajdonú mezőgazdasági földek, illetve
mezőgazdasági objektum
bérbeadásából

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1,2%

741531

Kommunális illeték a közterületek vagy az
ügyviteli helyiség előtti terület üzleti célú
használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb
kiadvány, valamit régi mesterségek és
művészeti, valamint háziipari termékek
árusítására

400.000,00

0,00

400.000,00

0,0%

741534

Telekhasználati térítmény

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,9%

741538

Telekrendezési járulék

300.000,00

0,00

300.000,00

0,0%

741596

Térítmény a fák használatáért

200.000,00

0,00

200.000,00

0,0%

11.750.000,00

550.000,00

12.300.000,00

1,5%

900.000,00

0,00

900.000,00

0,1%

8.100.000,00

300.000,00

8.400.000,00

1,0%

1.500.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

1.500.000,00
1.000.000,00

0,2%
0,1%

JÖVEDELEM A JAVAK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL

742000

742155

742156
742251
742255

A községek és költségvetéseik közvetett
használói által használt községi tulajdonban
levő ingatlanok bérbeadásából, illetve
használatba adásából eredő jövedelem
Az iskoláskor-előtti intézményben való
tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján
megvalósított jövedelem a községi szint
javára
Községi adminisztratív illetékek
A létesítmények törvényesítési illetéke

742351

A község szervei és szervezetei
tevékenységével megvalósított jövedelem

250.000,00

0,00

250.000,00

0,0%

742314

A kulturális intézmények tevékenységével
megvalósított jövedelem

0,00

250.000,00

250.000,00

0,0%

PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT
VAGYON

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

0,6%

Jövedelmek a közlekedésbiztonsági
előírások megsértése utáni pénzbüntetésből

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,6%

743000

743324

743924
744000
744251
745000
745151
745153

800000
810000

811151
900000
910000
911451

7+8+9

3+7+8+9

Jövedelem az adótartozás megnöveléséből,
amely a kényszer megfizettetés célja

150.000,00

0,00

150.000,00

0,0%

ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM.
ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,2%

Kapitális önkéntes transzferek a községi
szintek javára

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,2%

1.866.470,00

0,00

1.866.470,00

0,2%

1.366.470,00

0,00

1.366.470,00

0,2%

500.000,00

0,00

500.000,00

0,1%

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,5%

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,5%

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,5%

0,00

162.716.330,65

162.716.330,65

20,0%

0,00

162.716.330,65

162.716.330,65

20,0%

0,00

162.716.330,65

162.716.330,65

20,0%

627.686.470,00

177.244.330,65

804.930.800,65

99,0%

627.686.470,00

185.445.472,65

813.131.942,65

100,0%

VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN
JÖVEDELMEK
Egyéb jövedelmek a községi szintek javára
A közvállalatok nyereségének egy része a
közvállalat igazgatóbizottsága döntése
alapján a községi szintek javára
BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI
VAGYON ELADÁSÁBÓL
BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK
ELADÁSÁBÓL
Bevétel az ingatlanok eladásából a községi
szintek javára
BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL
BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL
Bevétel a hazai bankoknál való
eladósításból a községi szintek javára
FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL
AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A
PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL
ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ
JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL
ÖSSZESEN

7. szakasz
„Ada község 2020. évi költségvetésének költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben vannak
megállapítva:
ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELTETÉSEK SZERINT

Gazd.
oszt.

KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA

Jövedelem a
költségvetésből
01

1

2

3

400

FOLYÓKÖLTSÉGEK

410

FOGLALKOZTATOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

411

Fogl. fizetései és pótlékai

412

Szociális járulékok a munkáltató terhére

414

Szociális juttatások a fogl.

415

A foglalkoztatottak térítményei

416

Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek

420

ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT

421

Állandó költségek

422

Útiköltségek

423

Szerződéses szolgáltatások

424

Szakszolgáltatások

425

Folyó javítások és karbantartás (szolg. és anyag)

426

Anyag

440

KAMATOK TÖRLESZTÉSE

441

Hazai kamatok törlesztése

450
451

SZUBVENCIÓK
Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv.
részére

454

Szubvenciók a magánvállalatoknak

460

ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK

463

Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei

Struktúra
%

4

Saját
jövedelem
- 04

Transzferek
a hatalom
egyéb
szintjeitől07

Önkéntes
átutalások a
természetes
és a jogi
személyektől
- 08

Jövedelem a
hazai
eladósításból
- 10

Felosztatlan
többlet
jövedelem
az előző
évekből- 13

Felhasználatlan
adomány
eszközök az
előző évekből 15

5

6

7

8

9

10

Szülői
dinár az
egyéb
aktivitásra
- 16

Összes
közeszköz

11

Struktúra
%

12

469.824.470

74,9%

300.000

8.478.000

-

-

730.000

6.570.000

150.000

485.902.470

59,8%

140.866.802

22,4%

-

100.000

-

-

-

-

-

140.966.802

17,3%

97.930.137

15,6%

-

-

-

-

-

-

-

97.930.137

12,0%

36.666.665

5,8%

-

-

-

-

-

-

-

36.666.665

4,5%

3.700.000

0,6%

-

-

-

-

-

-

-

3.700.000

0,5%

1.620.000

0,3%

-

100.000

-

-

-

-

-

1.720.000

0,2%

950.000

0,2%

-

-

-

-

-

-

-

950.000

0,1%

172.302.600

27,5%

300.000

6.478.000

-

-

730.000

520.000

150.000

180.330.600

22,2%

39.325.000

6,3%

-

2.600.000

-

-

-

-

-

41.925.000

5,2%

467.000

0,1%

-

78.000

-

-

-

-

-

545.000

0,1%

46.193.400

7,4%

50.000

1.000.000

-

-

300.000

320.000

150.000

47.863.400

5,9%

60.442.000

9,6%

100.000

-

-

-

-

-

-

60.542.000

7,4%

10.470.200

1,7%

150.000

-

-

-

-

-

-

10.620.200

1,3%

15.405.000

2,5%

-

2.800.000

-

-

430.000

200.000

-

18.835.000

2,3%

4.900.000

0,8%

-

-

-

-

-

-

-

4.900.000

0,6%

4.900.000

0,8%

-

-

-

-

-

-

-

4.900.000

0,6%

14.750.000

2,3%

-

-

-

-

-

-

-

14.750.000

1,8%

10.500.000

1,7%

-

-

-

-

-

-

-

10.500.000

1,3%

4.250.000

0,7%

-

-

-

-

-

-

-

4.250.000

0,5%

67.347.326

10,7%

-

-

-

-

-

-

-

67.347.326

8,3%

51.919.426

8,3%

-

-

-

-

-

-

-

51.919.426

6,4%

464

Dotáció a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek

465

Egyéb támogatások, dotációk és transzferek

470

SZOCIÁLIS SEGÉLY

472

Szociális védelmi térítmény a költségvetésből

480

EGYÉB KÖLTSÉGEK

481

Civil szervezetek támogatása

482

Adók, kötelező illetékek és büntetések
Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta
sérülések vagy károk esetén
Kártérítés állami szerv
által okozott sérülések vagy károk esetén

484

13.883.000

2,2%

-

-

-

-

-

-

-

13.883.000

1,7%

1.544.900

0,2%

-

-

-

-

-

-

-

1.544.900

0,2%

21.830.000

3,5%

-

1.900.000

-

-

-

6.050.000

-

29.780.000

3,7%

21.830.000

3,5%

-

1.900.000

-

-

-

6.050.000

-

29.780.000

3,7%

42.827.742

6,8%

-

-

-

-

-

-

-

42.827.742

5,3%

41.086.742

6,5%

-

-

-

-

-

-

-

41.086.742

5,1%

1.541.000

0,2%

-

-

-

-

-

-

-

1.541.000

0,2%

100.000

0,0%

-

-

-

-

-

-

-

100.000

0,0%

100.000

0,0%

-

-

-

-

-

-

-

100.000

0,0%

5.000.000

0,8%

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

0,6%

1.000.000

0,2%

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

0,1%

4.000.000

0,6%

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000

0,5%

97.862.000

15,6%

100.000

4.000.000

1.500.000

16.593.148

-

901.142

-

120.956.290

14,9%

97.862.000

15,6%

100.000

4.000.000

1.500.000

16.593.148

-

901.142

-

104.363.142

12,8%

63.982.000

10,2%

-

4.000.000

1.500.000

16.593.148

-

901.142

-

70.383.142

8,7%

33.380.000

5,3%

-

-

-

-

-

-

-

33.380.000

4,1%

500.000

0,1%

100.000

-

-

-

-

-

-

600.000

0,1%

60.000.000

9,6%

-

-

-

146.123.183

-

-

-

206.123.183

25,3%

60.000.000

9,6%

-

-

-

146.123.183

-

-

-

206.123.183

25,3%

627.686.470

100,0%

400.000

12.478.000

1.500.000

162.716.331

730.000

7.471.142

150.000

813.131.943

100,0%

485
490
49911
49912

ADMINISZTRATÍV
KÖLTSÉGVETÉSBŐL

TRANSZFEREK

A

Állandó tartalék
Folyó tartalék

500

KAPITÁLIS KIADÁSOK

510

ALAPESZKÖZÖK

511

Épületek és építkezési létesítmények

512

Gépek és felszerelés

515

Nem anyagi vagyon

620

Pénzügyi vagyon beszerzése

621

Hazai pénzügyi vagyon beszerzése
ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG

8. szakasz
„ A költségvetés költségei funkcionális klasszifikáció szerint, a következő összegekben vannak megállapítva és felosztva:

1

2

Saját
jövedelem
- 04

3

4

5

43.563.846

6,9%

0,00

Időskori

5.700.000

0,9%

Család és gyermek

14.180.000

2,3%

000

SZOCIÁLIS-VÉDELEM

020
040

Költségvetési
eszközök

Transzferek a
hatalom egyéb
szintjeitől- 07

Önkéntes átutalások a
természetes és a jogi
személyektől - 08

Jövedelem a hazai
eladósításból - 10

Felosztatlan
többlet jövedelem
az előző évekből13

7

8

9

10

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

Felhasználatlan
adomány
eszközök az
előző évekből 15

Szülői dinár az
egyéb
aktivitásra - 16

11

12

Összes közeszköz

13

6.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

Struktúra
%

Funkcionális klasszifikáció

Struktúra
%

Funkció

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

14

51.513.846,00

6,3%

0,00

5.700.000,00

0,7%

0,00

22.130.000,00

2,7%

060

Lakás

8.000.000

1,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

1,0%

070

Máshova nem
klasszifikált szociális segély a
veszélyeztetett lakosságnak

14.283.846

2,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.283.846,00

1,8%

090

Máshova nem klasszifikált
szociális-védelem

1.400.000

0,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

0,2%

170.966.159

27,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.966.159,00

21,0%

36.479.742

5,8%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.479.742,00

4,5%

6.978.500

1,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.978.500,00

0,9%

111

ÁLTALÁNOS
KÖZSZOLGÁLTATÁS
Végrehajtó és törvényhozó
szervek

112

Pénzügyi és fiskális ügyek

130

Általános szolgáltatás

77.211.000

12,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.211.000,00

9,5%

Máshova nem klasszifikált
általános közszolgáltatás

50.296.917

8,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.296.917,00

6,2%

160
200

VÉDELEM

300.000

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,0%

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,0%

300

Polgárvédelem
KÖZREND ÉS
KÖZBIZTONSÁG

300.000
27.721.400

4,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.721.400,00

3,4%

320

Tűzvédelmi szolgáltatások

26.350.000

4,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.350.000,00

3,2%

330

Bíróságok;

1.371.400

0,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

0,2%

400

GAZDASÁGI ÜGYEK

45.988.000

7,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.988.000,00

5,7%

412

Általános munkaügyek

13.828.000

2,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.828.000,00

1,7%

421

Mezőgazdaság

9.960.000

1,6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.960.000,00

1,2%

436

Egyéb energia

-

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

451

Közúti közlekedés

16.700.000

2,7%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

2,1%

473

Turizmus

5.500.000

0,9%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,7%

40.850.000

6,5%

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

58.943.148,00

7,2%

500

KÖRNYEZETVÉDELEM
Hulladékkezelés

28.500.000

4,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.500.000,00

3,5%

Szennyvíz kezelés

9.000.000

1,4%

0,00

0,00

1.500.000

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

3,3%

850.000

0,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

0,1%

2.500.000

0,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,3%

100

220

510
520

0,00

530

Szennyezés csökkentés

540

Flóra és fauna védelem
LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI
ÜGYEK

108.283.000

17,3%

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

901.142,00

0,00

255.307.324,65

31,4%

600
620

Közösségfejlesztés

70.160.000

11,2%

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

901.142,00

0,00

217.184.324,65

26,7%

630

Vízellátás

7.710.000

1,2%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.710.000,00

640

Közvilágítás

22.080.000

3,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

2,7%

Máshova nem klasszifikált
lakás és közösségi ügyek

8.333.000

1,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.333.000,00

1,0%

660
700

EGÉSZSÉGÜGY

15.183.000

2,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.183.000,00

1,9%

Máshova nem klasszifikált
egészségügy

15.183.000

REKREÁCIÓ, SPORT,
KULTÚRA ÉS VALLÁS
Rekreációs és sport
szolgáltatások

48.334.485

7,7%

28.190.000

820

Kulturális szolgáltatások

17.894.485

830

Műsorszórás és nyomtatás
szolgáltatás

840

Vallási és egyéb közösségi
szolgáltatás

760
800
810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.183.000,00

1,9%

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.584.485,00

6,0%

4,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.190.000,00

3,5%

2,9%

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.144.485,00

2,2%

2.250.000

0,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

-

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.496.580

20,2%

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

138.474.580,00

17,0%

Iskoláskor-előtti oktatás

74.511.000

11,9%

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.489.000,00

10,6%

Általános iskolai oktatás

37.715.580

6,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.715.580,00

4,6%

Közép iskolai oktatás

14.270.000

2,3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.270.000,00

1,8%

400.000,00

12.478.000,00

1.500.000,00

162.716.330,65

730.000,00

7.471.142,00

150.000,00

813.131.942,65

100,0%

900

0,0%

OKTATÁS

Összesen

627.686.470

100,0%

II. KÜLÖNRÉSZ
9. szakasz
„ Az összes költség és kiadás 813.131.942,65 dinár összegben a használók és a közelebbi rendeltetés szerint a következőképpen oszlik
fel:

KÖLTSÉGVETÉSI KLASSZIFIKÁCIÓ
Gazdasági klassz.

2

Tételszám

1

Leírás

3

4

5

6

7

Jövedelem a
költségvetésből
- 01

Saját
jövedelem
- 04

Transzferek
a hatalom
egyéb
szintjeitől- 07

Önkéntes
átutalások a
természetes
és a jogi
személyektől
- 08

Jövedelem a
hazai
eladósításból 10

Felosztatlan
többlet
jövedelem
az előző
évekből- 13

Felhasználatlan
adomány
eszközök az
előző évekből 15

Szülői
dinár az
egyéb
aktivitásra
- 16

8

9

10

11

12

13

14

15

FELOSZTÁS 1 - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1
2101

ÖSSZES
KÖZESZKÖZ

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK PÉNZELÉSI FORRÁSAI

Funkció

Szerv
Program klassz.

920

Fejezet

912

Felosztás

911

PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

16

21010001

A képviselő-testület működése
111

1

411

2

412

3

423

4

426

5

465

6

472

7

481

2101P1

111

8

423

2101P2

Végrehajtó és törvényhozó
szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és
külügyek
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
1.900.000,00
térítményei
(keresetek)
Szociális járulékok a
1.205.000,00
munkáltató terhére
Szerződéses
1.063.000,00
szolgáltatások
Anyag
50.000,00
Egyéb támogatások,
dotációk és
26.000,00
transzferek
Szociális védelmi
térítmény a
100.000,00
költségvetésből
Civilszervezetek
támogatása - politikai
518.742,00
alanyok
Funkció 111:
4.862.742,00
Összegezve a
program aktivitásra
4.862.742,00
2101-0001:
Ada Község
Képviselőtestületének
díszülése
Végrehajtó és
törvényhozó
szervek, pénzügyi és
fiskális ügyek és
külügyek
Szerződéses
szolgáltatások
Funkció 111:
Összegezve a
projektre 2101-P1:

1.900.000,00

1.205.000,00
1.063.000,00
50.000,00
26.000,00

100.000,00

518.742,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.862.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.862.742,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

Választások 2020

111

9

423

10

426

Végrehajtó és
törvényhozó
szervek, pénzügyi és
fiskális ügyek és
külügyek
Szerződéses
szolgáltatások
Anyag

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

250.000,00

11

481

Civilszervezetek
támogatása - politikai
alanyok
Funkció 111:
Összegezve a
projektre 2101-P2:
Mindösszesen a
programra 15:
Összegezve a
felosztásra 1:

250.000,00

250.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

7.962.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.962.742,00

7.962.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.962.742,00

2

FELOSZTÁS 2 - KÖZSÉGI TANÁCS
2101
21010002
111
12

423

13

465

PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE
Végrehajtó szervek
működése
Végrehajtó és törvényhozó
szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és
külügyek
Szerződéses
3.800.000,00
szolgáltatások
Egyéb támogatások,
dotációk és
32.000,00
transzferek
Funkció 111:
3.832.000,00
0,00
0,00
Összegezve a
program aktivitásra
3.832.000,00
0,00
0,00
2101-0002:
Mindösszesen a
3.832.000,00
0,00
0,00
programra 16:
Összegezve a
3.832.000,00
0,00
0,00
felosztásra 2:

3

3.800.000,00
32.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3832000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.832.000,00

FELOSZTÁS 3 - POLGÁRMESTER
PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101
21010002

Végrehajtó szervek működése
111

14

411

15

412

16

415

17

423

18

424

19

426

20

465

Végrehajtó és törvényhozó
szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és
külügyek
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
9.000.000,00
térítményei
Szociális járulékok a
6.000.000,00
munkáltató terhére
A foglalkoztatottak
120.000,00
költség térítményei
Szerződéses
8.210.000,00
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
10.000,00
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és

9.000.000,00
6.000.000,00
120.000,00
8.210.000,00
10.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

125.000,00

125.000,00

transzferek
Funkció 111:
Összegezve a
program aktivitásra
2101-0002:
Mindösszesen a
programra 16:
Összegezve a
felosztásra 3:
4

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

24.685.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.685.000,00

FELOSZTÁS 4 - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ
PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602
06020004

Községi/városi vagyonjogi ügyészség
330
21

411

22

412

23

465

Bíróságok
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
térítményei
Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Funkció 330:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0003:
Mindösszesen a
programra 15:
Összegezve a
felosztásra 4:

820.000,00

820.000,00

540.000,00

540.000,00

11.400,00

11.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

1.371.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.400,00

FELOSZTÁS 5 – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

5
0602
06020001

A helyi önkormányzat és a városi községek működése
130
24

411

25

412

26

414

27

415

28

416

29

421

Általános
szolgáltatás
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
térítményei
Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Szociális juttatások a
fogl.
A foglalkoztatottak
költség térítményei
Jutalmak és egyéb
külön költségek
Állandó költségek

21.900.000,00

21.900.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

600.000,00

600.000,00

350.000,00

350.000,00

12.895.000,00

12.895.000,00

30

422

31

423

32

424

33

425

34

426

35

465

36

441

37

482

38

512

Útiköltségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Hazai kamatok
törlesztése
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Gépek és felszerelés
Funkció 130:

112
39

411

40

412

41

421

42

465

320
43

481

44

512

50.000,00
6.510.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

3.550.000,00

3.550.000,00

780.000,00

780.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

190.000,00

190.000,00

2.800.000,00
72.325.000,00

2.800.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.325.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

2.035.000,00

2.035.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

43.500,00

43.500,00

6.978.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.978.500,00

Tűzvédelmi
szolgáltatások
Civil szervezetek
támogatása
Gépek és felszerelés

850.000,00

850.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

Funkció 320:

26.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.350.000,00

Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek

660

06020006

Pénzügyi és fiskális
ügyek
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
térítményei
Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Állandó költségek
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Funkció 112:

50.000,00
6.510.000,00

45

421

Állandó költségek

910.000,00

46

424

Szakszolgáltatások

170.000,00

Funkció 660:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0001:

1.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.080.000,00

106.733.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.733.500,00

Felügyelőségi feladatkör

910.000,00
170.000,00

160
47

411

48

412

49

465

06020007

Máshova nem klasszifikált
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
térítményei
Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0004:

általános közszolgáltatás
4.300.000,00

4.300.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

60.000,00

60.000,00

7.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.160.000,00

7.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése
160
50

481

06020009

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Civil szervezetek
300.000,00
támogatása
Funkció 160:
300.000,00
0,00
Összegezve a
program aktivitásra
300.000,00
0,00
0602-0005:

300.000,00

Folyó költségvetési tartalék
160
51

49912

06020010

Máshova nem klasszifikált
Adminisztratív
transzferek a
költségvetésből
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0006:

általános közszolgáltatás
4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

Állandó költségvetési tartalék
160
52

49911

06020014

Máshova nem klasszifikált
Adminisztratív
transzferek a
költségvetésből
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0007:

általános közszolgáltatás
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Rendkívüli helyzetek kezelése
220
53

423

Polgárvédelem
Szerződéses
szolgáltatások

300.000,00

300.000,00

Funkció 220:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0008:
0602P1
130
54

423

0602P2

Ada napi
rendezvények
Általános
közszolgáltatás
Szerződéses
szolgáltatások
Funkció 130:
Összegezve a
projektre 0602-P1:

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Karácsonyi ünnepségek és újév várás
130
55

421

56

423

57

426

Általános
közszolgáltatás
Állandó költségek
Szerződéses
szolgáltatások
Anyag
Funkció 130:
Összegezve a
projektre 0602-P2:

0602P3

100.000,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

Kerítés kiépítés és elhelyezése a völgyparti óvoda épülete köré
130
58

424

59

511

60

1101
11010001

Általános
közszolgáltatás
Szakszolgáltatások
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 130:
Összegezve a
projektre 0602-P3:
Mindösszesen a
programra 15:

24.000,00

24.000,00

3.312.000,00

3.312.000,00

3.336.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.000,00

3.336.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.000,00

124.379.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.379.500,00

PROGRAM 1 - LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS
Urbanisztikai és terület tervezés
Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek

660
61

424

Szakszolgáltatások

5.153.000,00

Funkció 660:
Összegezve a
program aktivitásra

5.153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.000,00
5.153.000,00

5.153.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.000,00

1101-0001:
11010002

Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása
660
62

511

11010004

Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek
Épületek és
építkezési
2.100.000,00
objektumok
Funkció 660:
2.100.000,00
0,00
Összegezve a
program aktivitásra
2.100.000,00
0,00
1101-0002:

2.100.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

Lakástámogatás
060
63

472

11010005

Lakás
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Funkció 060:
Összegezve a
program aktivitásra
1101-0004:

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Közérdek megvalósítása az épületek karbantartásában
060
64

481

Lakás
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 060:
Összegezve a
program aktivitásra
1101-0005:
Mindösszesen a
programra 1:

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.253.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.253.000,00

PROGRAM 2 - KOMMUNÁLIS
TEVÉKENYSÉG

1102
11020001

Közvilágítás igazgatás/karbantartás
Közvilágítás

640
65

421

66

423

67

424

68

511

Állandó költségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 640:

4.000.000,00

4.000.000,00

80.000,00

80.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

22.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

Összegezve a
program aktivitásra
1102-0001:
11020002

22.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.080.000,00

Nyilvános zöldterületek karbantartása
Hulladékkezelés

510
69

424

11020003

Szakszolgáltatások

14.500.000,00

Funkció 510:
Összegezve a
program aktivitásra
1102-0002:

14.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500.000,00
14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500.000,00

Közterület takarítás
Hulladékkezelés

510
70

421

Állandó költségek

71

424

Szakszolgáltatások

600.000,00

Funkció 510:
Összegezve a
program aktivitásra
1102-0003:

11.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.600.000,00

11.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.600.000,00

11020004

11.000.000,00

11.000.000,00
600.000,00

Zoohigiénia
Flóra és fauna védelem

540
72

424

73

485

1102P1

Szakszolgáltatások
Kártérítés állami
szerv által okozott
sérülések vagy károk
esetén
Funkció 540:
Összegezve a
program aktivitásra
1102-0004:

2.400.000,00

2.400.000,00

100.000,00

100.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

Vízgyár kiépítése - projekt dokumentáció
630
74

1102P2

511

Vízellátás
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 630:
Összegezve a
projektre 1102-P1:

250.000,00
250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése
660

250.000,00

Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek

75

424

76

511

1501
15010002

Szakszolgáltatások
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 630:
Összegezve a
projektre 1102-P2:
Mindösszesen a
programra 2:

1.000.000,00

1.000.000,00

6.460.000,00

6.460.000,00

7.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.460.000,00

7.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.460.000,00

58.390.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.390.000,00

PROGRAM 3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései
412
77

481

15010003

Általános munkaügyek
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 412:
Összegezve a
program aktivitásra
1501-0001:

5.828.000,00

5.828.000,00

5.828.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.828.000,00

5.828.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.828.000,00

A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása
412
78

451

1501P1

Általános munkaügyek
Folyó szubvenciók a
magánvállalatoknak
Funkció 412:
Összegezve a
program aktivitásra
1501-0002:

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Trafóállomás kiépítése
620
79

511

1502
15020002

Közösségfejlesztés
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 620:
Összegezve a
projektre 1501-P1:
Mindösszesen a
programra 3:

8.400.000,00

901.142,00

9.301.142,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

9.301.142,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

9.301.142,00

22.228.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901.142,00

0,00

23.129.142,00

PROGRAM 4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS
Turisztikai kínálat promóció
473
80

481

81

454

Turizmus
Civil szervezetek
támogatása
Szubvenciók a

3.500.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

magánvállalatoknak
Funkció 473:
Összegezve a
program aktivitásra
1502-0001:
1502P1

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ
473
82

621

1502P2

Turizmus
Hazai pénzügyi
vagyon beszerzése
Funkció 620:
Összegezve a
projektre 1502-P1:

60.000.000,00

146.123.182,65

206.123.182,65

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

0,00

0,00

206.123.182,65

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

0,00

0,00

206.123.182,65

Termál furat - projekt-műszaki dokumentáció
473
83

511

0101
01010001
421
84

423

85

424

86

426

87

451

88

481

89

482

511

Turizmus
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 620:
Összegezve a
projektre 1502-P2:
Mindösszesen a
programra 4:

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.760.000,00

1.760.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.760.000,00

67.260.000,00

0,00

0,00

0,00

146.123.182,65

0,00

0,00

0,00

213.383.182,65

PROGRAM 5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS
Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális
közösségben
Mezőgazdaság
Szerződéses
1.900.000,00
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
960.000,00
Anyag
Szubvenciók a
magánvállalkozóknak
Civil szervezetek
támogatása
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 421:
Összegezve a
program aktivitásra
0101-0001:

1.900.000,00
960.000,00

900.000,00

900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

900.000,00

900.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

9.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360.000,00

9.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360.000,00

01010002

Vidékfejlesztés
támogatása
Mezőgazdaság

421
90

424

0401
04010001

Szakszolgáltatások

600.000,00

Funkció 421:
Összegezve a
program aktivitásra
0101-0002:
Mindösszesen a
programra 5:

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00
600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

9.960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.960.000,00

PROGRAM 6 - KÖRNYEZETVÉDELEM
Környezetvédelem irányítás
Szennyezés csökkentés

530
91

424

92

481

04010004

Szakszolgáltatások
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 530:
Összegezve a
program aktivitásra
0401-0001:

250.000,00

250.000,00

600.000,00

600.000,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

1.500.000,00

16.593.148,00

Szennyvíz kezelés
520
93

511

0401P1

Szennyvíz kezelés
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 520:
Összegezve a
program aktivitásra
0401-0002:

9.000.000,00

27.093.148,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

27.093.148,00

Szemétlerakók karbantartása
Hulladékkezelés

510
94

421

Állandó költségek

2.400.000,00

Funkció 510:
Összegezve a
projektre 0401-P1:
Mindösszesen a
programra 6:

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00
2.400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

12.250.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.593.148,00

0,00

0,00

0,00

30.343.148,00

PROGRAM 7: KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

0701
07010002

Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás
451

Közúti közlekedés

95

423

96

424

97

425

98

426

99

511

0701P1

Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 451:
Összegezve a
program aktivitásra
0701-0001:

800.000,00

800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

900.000,00

900.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

16.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

16.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.700.000,00

Személygépjármű beszerzése a közlekedési rendőrség egységének felszerelésére
451

Közúti közlekedés
100

512

Gépek és felszerelés

1.800.000,00

Funkció 912:
Összegezve a
projektre 0701-P1:
Mindösszesen a
programra 7:

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

18.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.500.000,00

2002

PROGRAM 9 - ÁLTALÁNOS
ISKOLAI OKTATÁS

20020001

Általános iskolák működése
912
101

472

102

463

2002P1

Általános iskolai
oktatás
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Transzferek a
hatalom egyéb
szintjeinek
Funkció 912:
Összegezve a
program aktivitásra
2002-0001:

1.800.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

28.365.580,00

28.365.580,00

30.615.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.615.580,00

30.615.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.615.580,00

Az adai Cseh Károly Általános Iskola felújítása
912
103

511

Általános iskolai
oktatás
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 912:
Összegezve a
projektre 2002-P1:

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

2002P2

A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása
912
104

511

2003
20030001

Általános iskolai
oktatás
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 912:
Összegezve a
projektre 2002-P2:
Mindösszesen a
programra 9:

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

35.915.580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.915.580,00

PROGRAM 10 - KÖZÉP ISKOLAI OKTATÁS
Közép iskolák működése
920
105

472

106

463

2003P1

Közép iskolai oktatás
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Transzferek a
hatalom egyéb
szintjeinek
Funkció 920:
Összegezve a
program aktivitásra
2003-0001:

3.200.000,00

3.200.000,00

10.070.000,00

10.070.000,00

13.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270.000,00

13.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.270.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

14.270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.270.000,00

Az adai Műszaki iskola felújítása
920
107

424

Általános iskolai
oktatás
Szakszolgáltatások
Funkció 920:
Összegezve a
projektre 2003-P1:
Mindösszesen a
programra 10:

0901
09010001

1.000.000,00

1.000.000,00

PROGRAM 11 - SZOCIÁLIS-VÉDELEM ÉS GYERMEKVÉDELEM
Egyszeri segély és egyéb segélyformák
70
108

463

109

472

Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak
Az egyéb hatalmi
szintek folyó
13.483.846,00
transzfer eszközei
Szociális védelmi
térítmény a
500.000,00
költségvetésből
Funkció 070:
13.983.846,00
0,00
0,00

13.483.846,00

500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.983.846,00

Összegezve a
program aktivitásra
0901-0001:
09010002
70
110

472

09010003

13.983.846,00

0,00

0,00

Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb
elhelyezés fajták
Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak
Szociális védelmi
térítmény a
300.000,00
költségvetésből
Funkció 070:
300.000,00
0,00
0,00
Összegezve a
program aktivitásra
300.000,00
0,00
0,00
0901-0002:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.983.846,00

300.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

Közösségben nyújtott napi szolgáltatás
020
111

472

112

481

09010005

Időskori
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 020:
Összegezve a
program aktivitásra
0901-0003:

4.100.000,00

1.900.000,00

6.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

5.700.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600.000,00

5.700.000,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600.000,00

A vöröskereszt programja realizálásának támogatása
090
113

472

114

481

09010006

Máshova nem klasszifikált
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 090:
Összegezve a
program aktivitásra
0901-0004:

szociális-védelem
200.000,00

200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

Gyermekek és gyermekes családok támogatása
40
115

472

Család és gyermek
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Funkció 040:
Összegezve a
program aktivitásra
0901-0005:

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0901P1

Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára
060
116

472

530.000,00

6.050.000,00

6.580.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

0,00

6.580.000,00

530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

0,00

6.580.000,00

27.413.846,00

0,00

1.900.000,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

0,00

35.363.846,00

PROGRAM 12: PRIMÁRIS EGÉSZSÉGVÉDELEM

1801
18010001

Primáris egészségvédelmi intézmények működése
760
117

464

18010002

Máshova nem klasszifikált egészségvédelem
Dotáció a kötelező
szociális biztosítás
13.883.000,00
szervezeteinek
Funkció 760:
13.883.000,00
Összegezve a
program aktivitásra
13.883.000,00
1801-0001:

13.883.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.883.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.883.000,00

Halottkém
760

Máshova nem klasszifikált egészségvédelem
118

424

1801P1

Szakszolgáltatások

1.300.000,00

Funkció 760:
Összegezve a
program aktivitásra
1801-0002:

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

Az Egészségház moholi épületének szanálása
760
119

1201
12010002

Lakás
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Funkció 040:
Összegezve a
projektre 0901-P1:
Mindösszesen a
programra 11:

511

Máshova nem klasszifikált egészségvédelem
Épületek és
építkezési
8.150.000,00
objektumok
Funkció 040:
8.150.000,00
Összegezve a
8.150.000,00
projektre 1801-P1:
Mindösszesen a
23.333.000,00
programra 12:

8.150.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.333.000,00

PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS
A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése

820
120

421

121

423

122

426

Kulturális
szolgáltatások
Állandó költségek
Szerződéses
szolgáltatások
Anyag
Funkció 820:

820
123

481

820
124

481

12010004

Kulturális
szolgáltatások
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 820:
Vallási közösségek
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 820:
Összegezve a
program aktivitásra
1201-0002:

20.000,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
420.000,00

200.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

5.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.070.000,00

3.150.000,00
3.150.000,00

3.150.000,00

1.500.000,00

3.150.000,00

1.500.000,00

A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén
830
125

454

Műsorszórás és
nyomtatás
szolgáltatás
Szubvenciók a
magánvállalatoknak
Funkció 830:
Összegezve a
program aktivitásra
1201-0004:
Mindösszesen a
programra 13:

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

2.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

7.320.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.320.000,00

1301

PROGRAM 14 - SPORT- ÉS
IFJÚSÁGFEJLESZTÉS

13010001

Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása
810
126

1301-

420.000,00

481

Rekreációs és sport
szolgáltatások
Civil szervezetek
támogatása
Funkció 810:
Összegezve a
program aktivitásra
1301-0001:
Balon futball csarnok

17.890.000,00

17.890.000,00

17.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.890.000,00

17.890.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.890.000,00

P1
810
127

511

1301P2

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300.000,00

6.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.300.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

28.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.190.000,00

A Munkássport Olimpia szervezése
810
128

5

Rekreációs és sport
szolgáltatások
Épületek és
építkezési
objektumok
Funkció 810:
Összegezve a
projektre 1301-P1:

423

Rekreációs és sport
szolgáltatások
Szerződéses
szolgáltatások
Funkció 810:
Összegezve a
projektre 1301-P2:
Mindösszesen a
programra 14:

4.000.000,00

4.000.000,00

ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG ADA
PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

1
0602
06020002

Helyi közösségek működése
160
129

411

130

412

131

421

132

422

133

423

134

424

135

425

136

426

137

465

138

472

139

482

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
696.000,00
térítményei
Szociális járulékok a
120.000,00
munkáltató terhére
Állandó költségek
470.000,00
Útiköltségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Szociális védelmi
térítmény a
költségvetésből
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek

696.000,00
120.000,00
470.000,00

50.000,00

50.000,00

2.368.400,00

2.368.400,00

3.100.000,00

3.100.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

330.000,00

330.000,00

7.000,00

7.000,00

150.000,00

150.000,00

4.000,00

4.000,00

140

5

484

2

06020002

100.000,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

8.695.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.695.400,00

Helyi közösségek működése
160

3

100.000,00

MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA
PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

0602

5

Kártérítés elemi vagy
más természeti
csapások okozta
sérülések vagy károk
esetén
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0002:
Mindösszesen a
programra 15:
Összegezve a
fejezetre 5.1:

141

411

142

412

143

415

144

421

145

422

146

423

147

424

148

425

149

426

150

465

151

482

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
788.697,00
térítményei
Szociális járulékok a
143.180,00
munkáltató terhére
A foglalkoztatottak
100.000,00
költség térítményei
Állandó költségek
950.000,00
Útiköltségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0002:
Mindösszesen a
programra 15:
Összegezve a
fejezetre 5.2:
HELYI
KÖZÖSSÉG

788.697,00
143.180,00
100.000,00
950.000,00

20.000,00

20.000,00

3.520.000,00

3.520.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

13.000,00

13.000,00

15.000,00

15.000,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

15.589.877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.589.877,00

MOHOL
0602

PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
SZOLGÁLTATÁSAI

06020002

Helyi közösségek működése
160
152

411

153

412

154

421

155

423

156

424

157

425

158

426

159

465

160

482

0602P4

Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0002:

800.000,00
150.000,00
1.360.000,00
1.622.000,00
1.750.000,00
1.050.000,00

2.560.000,00

2.560.000,00

9.000,00

9.000,00

12.000,00

12.000,00

9.313.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.313.000,00

9.313.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.313.000,00

Moholi napok 2020.
160
161

5

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
800.000,00
térítményei
Szociális járulékok a
150.000,00
munkáltató terhére
Állandó költségek
1.360.000,00
Szerződéses
1.622.000,00
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
1.750.000,00
Folyó javítások és
1.050.000,00
karbantartás

423

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Szerződéses
500.000,00
szolgáltatások
Funkció 160:
500.000,00
0,00
Összegezve a
500.000,00
0,00
projektre 0602-P4:
Mindösszesen a
9.813.000,00
0,00
programra 15:
Összegezve a
9.813.000,00
0,00
fejezetre 5.3:

500.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.813.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.813.000,00

HELYI
KÖZÖSSÉG
TÖRÖKFALU
PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

4
0602
06020002

Helyi közösségek működése
160
162

411

Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Foglalkoztatottak
775.440,00
fizetései, pótlékai és

775.440,00

térítményei
163

412

164

421

165

423

166

424

167

425

168

426

169

465

170

512

Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Állandó költségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Gépek és felszerelés

155.000,00

160
171

5

423

530.000,00

530.000,00

1.005.000,00

1.005.000,00

150.000,00

150.000,00

340.200,00

340.200,00

445.000,00

445.000,00

8.000,00

8.000,00

80.000,00

Funkció 160:
Összegezve a
program aktivitásra
0602-0002:
0602P5

155.000,00

80.000,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendezvények megrendezése - aratóünnepség, jár a malom,
kenyérszentelő
Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás
Szerződéses
250.000,00
szolgáltatások
Funkció 160:
250.000,00
0,00
Összegezve a
250.000,00
0,00
projektre 0602-P5:
Mindösszesen a
3.738.640,00
0,00
programra 15:
Összegezve a
3.738.640,00
0,00
fejezetre 5.4:

0,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

3.488.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.738.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.738.640,00

250.000,00

ČIKA JOVA ZMAJ IONI

5

PROGRAM 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS

2001
20010001

Iskoláskor-előtti intézmények működése
911
172

411

173

412

174

414

175

415

176

416

177

421

Iskoláskor-előtti
oktatás
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
térítményei
Szociális járulékok a
munkáltató terhére
Szociális juttatások a
fogl.
A foglalkoztatottak
költség térítményei
Jutalmak és egyéb
külön költségek
Állandó költségek

46.960.000,00

46.960.000,00

8.054.000,00

8.054.000,00

550.000,00

550.000,00

600.000,00

100.000,00

700.000,00

2.600.000,00

5.000.000,00

600.000,00
2.400.000,00

600.000,00

178

422

179

423

180

424

181

425

182

426

183

465

184

482

185

511

186

512

Útiköltségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek
Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Épületek és
építkezési
objektumok
Gépek és felszerelés
Funkció 911:
Összegezve a
program aktivitásra
2001-0001:
Mindösszesen a
programra 8:
Összegezve a
fejezetre 5.5:

5

6

322.000,00

78.000,00

5.190.000,00

1.000.000,00

400.000,00
300.000,00

320.000,00

150.000,00

825.000,00
1.880.000,00

6.960.000,00
825.000,00

150.000,00

3.070.000,00

2.030.000,00
2.800.000,00

430.000,00

200.000,00

6.500.000,00

360.000,00

360.000,00

100.000,00

100.000,00

600.000,00

4.000.000,00

4.600.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

74.511.000,00

150.000,00

10.578.000,00

0,00

0,00

730.000,00

520.000,00

150.000,00

86.639.000,00

SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR ADA
1201
12010001
820
187

411

188

412

189

415

190

421

191

422

192

423

193

424

194

425

195

426

196

465

PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS
Helyi kulturális
intézmények
működése
Kulturális
szolgáltatások
Foglalkoztatottak
fizetései, pótlékai és
6.790.000,00
térítményei
Szociális járulékok a
1.164.485,00
munkáltató terhére
A foglalkoztatottak
200.000,00
költség térítményei
Állandó költségek
590.000,00
Útiköltségek
Szerződéses
szolgáltatások
Szakszolgáltatások
Folyó javítások és
karbantartás
Anyag
Egyéb támogatások,
dotációk és
transzferek

6.790.000,00
1.164.485,00
200.000,00
590.000,00

25.000,00

25.000,00

1.125.000,00

50.000,00

1.175.000,00

500.000,00

100.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000,00

290.000,00

290.000,00

70.000,00

70.000,00

197

482

198

511

199

512

Adók, kötelező
illetékek, büntetések
és kötbérek
Épületek és
építkezési
objektumok
Gépek és felszerelés

200

515

Nem anyagi vagyon

500.000,00

100.000,00

Funkció 820:
Összegezve a
program aktivitásra
1201-0001:
Mindösszesen a
programra 13:
Összegezve a
fejezetre 5.6:
Összegezve a
felosztásra 5:
Összegezve a
felosztásra 1, 2, 3, 4,
5:

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

12.824.485,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.074.485,00

589.835.328,00

400.000,00

12.478.000,00

1.500.000,00

162.716.330,65

730.000,00

7.471.142,00

150.000,00

771.280.800,65

627.686.470,00

400.000,00

12.478.000,00

1.500.000,00

162.716.330,65

730.000,00

7.471.142,00

150.000,00

813.131.942,65

20.000,00

20.000,00

950.000,00

950.000,00

200.000,00

200.000,00
600.000,00

10. szakasz
„Költség és kiadás kimutatás a programok szerint:
ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERŰ BESOROLÁSA
Kód
Program

Program
aktivitás/
Projekt

Megnevezés

Költségvetési
eszközök

Struktúra
%

Saját és
egyéb
jövedelem

Összeszköz

1

2

3

4

5

6

7

Struktúra
%
8

Program 1. Lakás, urbanizmus
és területtervezés

15.253.000

2,4%

0

15.253.000

1,9%

1101-0001

Urbanisztikai és terület tervezés

5.153.000

0,8%

0

5.153.000

0,6%

1101-0002

Urbanisztikai és területrendezési
tervek végrehajtása

2.100.000

0,3%

0

2.100.000

0,3%

1101-0004

Lakástámogatás

5.000.000

0,8%

0

5.000.000

0,6%

1101

Közérdek megvalósulása az
épületek karbantartásában
Program 2. Kommunális
tevékenységek
Közvilágítás
igazgatás/karbantartás

3.000.000

0,5%

0

3.000.000

0,4%

58.390.000

9,3%

0

58.390.000

7,2%

22.080.000

3,5%

0

22.080.000

2,7%

1102-0002

Nyilvános zöldterületek
karbantartása

14.500.000

2,3%

0

14.500.000

1,8%

1102-0003

Közterület takarítás

11.600.000

1,8%

0

11.600.000

1,4%

1102-0004

Zoohigiénia

2.500.000

0,4%

0

2.500.000

0,3%

250.000

0,0%

0

250.000

0,0%

7.460.000

1,2%

0

7.460.000

0,9%

22.228.000

3,5%

901.142

23.129.142

2,8%

5.828.000

0,9%

0

5.828.000

0,7%

8.000.000

1,3%

0

8.000.000

1,0%

8.400.000

1,3%

901.142

9.301.142

1,1%

Program 4: Turizmus fejlesztés
Turisztikai kínálat promóció

67.260.000
5.500.000

10,7%
0,9%

146.123.183
0

213.383.183
5.500.000

26,2%
0,7%

1502-P1

Adica KKV Tőkenövelés wellness központ

60.000.000

9,6%

146.123.183

206.123.183

25,3%

1502-P2

Termál furat - projekt-műszaki
dokumentáció

1.760.000

0,3%

0

1.760.000

0,2%

Program 5: Mezőgazdaság
fejlesztés

9.960.000

1,6%

0

9.960.000

1,2%

0101-0001

Támogatás a mezőgazdasági
politika végrehajtására a lokális
közösségben

9.360.000

1,5%

0

9.360.000

1,2%

0101-0002

Vidékfejlesztés támogatása

600.000

0,1%

0

600.000

0,1%

1101-0005
1102
1102-0001

1102-P1

Vízgyár kiépítése - első fázis

1102-P2

Az adai víkendtelepülés
kommunális felszerelése
Program 3: Helyi
gazdaságfejlesztés

1501
1501-0001
1501-0002

1501-P1
1502
1502-0002

0101

Az aktív foglalkoztatás politika
intézkedései
A helyi gazdaságfejlesztés és a
vállalkozás népszerűsítés
támogatása
Trafóállomás és infrastruktúra
kiépítése az ipari zónában

Program 6: Környezetvédelem

0401

12.250.000

2,0%

18.093.148

30.343.148

3,7%

0401-0001

Környezetvédelem irányítás

850.000

0,1%

0

850.000

0,1%

0401-0002
0401-P1

Szennyvíz kezelés
Szemétlerakók karbantartása

9.000.000
2.400.000

1,4%
0,4%

18.093.148
0

27.093.148
2.400.000

3,3%
0,3%

Program 7: Közlekedési
infrastruktúra

18.500.000

2,9%

0

18.500.000

2,3%

Közlekedési infrastruktúra
igazgatás és karbantartás

16.700.000

2,7%

0

16.700.000

2,1%

Személygépjármű beszerzése
s közlekedési rendőrség
egységének felszerelésére

1.800.000

0,3%

0

1.800.000

0,2%

Program 8: Iskoláskor-előtti
nevelés

74.511.000

11,9%

12.128.000

86.639.000

10,7%

Iskoláskor-előtti intézmények
működése

74.511.000

11,9%

12.128.000

86.639.000

10,7%

35.915.580

5,7%

0

35.915.580

4,4%

30.615.580

4,9%

0

30.615.580

3,8%

2002-P1

Az adai Cseh Károly Általános
Iskola felújítása – Beruházási
iroda - PDV összeg,
szakfelügyelet - belső és külső
udvar és tornaterem

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

2002-P2

A moholi Novak Radonic
Általános Iskola felújítása –
Beruházási iroda - PDV összeg,
szakfelügyelet - udvar,
tornaterem, radiátor csere

5.000.000

0,8%

0

5.000.000

0,6%

14.270.000

2,3%

0

14.270.000

1,8%

13.270.000

2,1%

0

13.270.000

1,6%

1.000.000

0,2%

0

1.000.000

0,1%

27.413.846

4,4%

7.950.000

35.363.846

4,3%

13.983.846

2,2%

0

13.983.846

1,7%

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

5.700.000

0,9%

1.900.000

7.600.000

0,9%

1.400.000

0,2%

0

1.400.000

0,2%

5.500.000

0,9%

0

5.500.000

0,7%

530.000

0,1%

6.050.000

6.580.000

0,8%

Program 12: Primáris
egészségvédelem

23.333.000

3,7%

0

23.333.000

2,9%

1801-0001

Primáris egészségvédelmi
intézmények működése

13.883.000

2,2%

0

13.883.000

1,7%

1801-0002

Halottkém

1.300.000

0,2%

0

1.300.000

0,2%

0701
0701-0001

0701-P1

2001
2001-0001
2002
2002-0001

2003
2003-0001
2003-P1

0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-P1
1801

Program 9: Általános iskolai
oktatás
Általános iskolák működése

Program 10: Közép iskolai
oktatás
Középiskolák működése
Sportcsarnok felújítása az adai
Műszaki iskolában - – Beruházási
iroda - PDV összeg és
szakfelügyelet
Program 11: Szociális és
gyermekvédelem
Szociális-segély
Családi és otthonban levő
elhelyezés, befogadó helyek és
egyéb elhelyezés fajták
Közösségben nyújtott napi
szolgáltatás
A vöröskereszt programja
realizálásának támogatása
Gyermekek és gyermekes
családok támogatása
Épületanyag és ház vásárlása a
menekült személyek számára

1801-P1

Az Egészségház moholi
épületének szanálása

8.150.000

1,3%

0

8.150.000

1,0%

Program 13: Kultúra fejlesztés

20.144.485

3,2%

250.000

20.394.485

2,5%

1201-0001

Helyi kulturális intézmények
működése

12.824.485

2,0%

250.000

13.074.485

1,6%

1201-0002

A kulturális produkció és a
művészi alkotás erősítése

5.070.000

0,8%

0

5.070.000

0,6%

1201-0004

A közérdek megvalósítása és
előmozdítása a köztájékoztatás
területén

2.250.000

0,4%

0

2.250.000

0,3%

Program 14: Sport- és
ifjúságfejlesztés

28.190.000

4,5%

0

28.190.000

3,5%

Helyi sportszervezetek,
egyesületek és szövetségek
támogatása

17.890.000

2,9%

0

17.890.000

2,2%

1201

1301

1301-0001
1301-P1

Balon futball csarnok

6.300.000

1,0%

0

6.300.000

0,8%

1301-P2

A Munkássport Olimpia
szervezése

4.000.000

0,6%

0

4.000.000

0,5%

Program 15: Helyi
önkormányzat

163.587.817

26,1%

0

163.587.817

20,1%

0602-0001

A helyi önkormányzat és a városi
községek működése

106.733.500

17,0%

0

106.733.500

13,1%

0602-0002

Helyi közösségek működése

37.086.917

5,9%

0

37.086.917

4,6%

0602-0003

Községi/városi vagyonjogi
ügyészség

1.371.400

0,2%

0

1.371.400

0,2%

0602-0004

Felügyelőségi feladatkör

7.160.000

1,1%

0

7.160.000

0,9%

0602-0005

Nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsainak működése

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

0602-0006
0602-0007

Folyó költségvetési tartalék
Állandó költségvetési tartalék

4.000.000
1.000.000

0,6%
0,2%

0
0

4.000.000
1.000.000

0,5%
0,1%

0602-0008

Rendkívüli helyzetek kezelése

300.000

0,0%

0

300.000

0,0%

1.000.000

0,2%

0

1.000.000

0,1%

0602

0602-P1

Ada napja

0602-P2

Karácsonyi ünnepségek és újév
várás

550.000

0,1%

0

550.000

0,1%

0602-P3

Kerítés kiépítés és elhelyezése a
völgyparti óvoda épülete köré

3.336.000

0,5%

0

3.336.000

0,4%

0602-P4

Moholi napok

500.000

0,1%

0

500.000

0,1%

0602-P5

Jelentős rendezvények
megrendezése - aratóünnepség, jár
a malom, kenyérszentelő

250.000

0,0%

0

250.000

0,0%

36.479.742

5,8%

0

36.479.742

4,5%

4.862.742
28.517.000

0,8%
4,5%

0
0

4.862.742
28.517.000

0,6%
3,5%

600.000

0,1%

0

600.000

0,1%

2.500.000

0,4%

0

2.500.000

0,3%

185.445.473

813.131.943

0602
2101-0001
2101-0002
2101-P1
2101-P2

Program 16: A helyi
önkormányzat politikai rendszere
A képviselő-testület működése
Végrehajtó szervek működése
Ada Község Képviselőtestületének díszülése
Választások 2020
PROGRAMOKRA
FORDÍTOTT
KÖZKÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN

627.686.470

100,0%

100,0%

11. szakasz
Az eszközök felosztása program besorolás szerint:

Program/ program
aktivitás/projekt

Kód

Cél

Mutató

Érték
2018-ban

Megcélzott
érték
2019.

Megcélzott
érték
2020.

Megcélzott
érték
2021.

Költségvetési
eszközök

Egyéb
források

Összeszköz

1. Lakás, urbanizmus
és területtervezés

1101

Terület fejlesztés a tervekkel
összhangban

% terület lefedettsége
városrendezési
tervdokumentumokkal

72

73

74

74

15.253.000,00

0,00

15.253.000,00

Urbanisztikai és
terület tervezés

10010001

A terület területrendezési és
urbanisztikai tervekkel való
lefedettségének növelése

2

1

1

1

5.153.000,00

0,00

5.153.000,00

Városrendezési és
területtervezési tervek
végrehajtása

10010002

Építési engedélykérelmek
hatékony adm.

85

90

95

95

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Lakástámogatás

10010004

Lakástámogatás tervezett
kezelése

10

12

14

14

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Közérdek
megvalósulása az
épületek
karbantartásában

11010005

A lakásállomány megőrzése és
előmozdítása

0

0

5

10

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

2. Kommunális
tevékenységek

1102

A település területe
lefedettségének növelése
ésszerű közvilágítással

Az elfogyasztott
villanyáram
mennyisége éves
szinten dinárban

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

58.390.000,00

0,00

58.390.000,00

A közvilágítás megfelelő
igazgatása

Összes beavatkozás a
polgárok bejelentése
alapján a világítótestek
cseréjére amikor
megszűnik a
működésük

50

40

30

20

22.080.000,00

0,00

22.080.000,00

Közvilágítás
igazgatás/karbantartás

11020001

Elfogadott átfogó
szabályozási tervek
száma az előlátott
magasabb rangú tervek
számához viszonyítva
% kiadott építési
engedélyek a beadott
kérelmekhez
viszonyítva
A lakástámogatás
használóinak száma
Megkötött szerződések
száma az épületek
tulajdonsága
karbantartásán és
előmozdításán
folytatott beruházási
aktivitások vissza nem
térítendő
társpénzelésről

11020002

A települések és a terület
lehetséges maximális
lefedettsége zöldterület
rendezési és karbantartási
szolgáltatásokkal

Karbantartott
zöldterületek felülete
m2

6.400,00

6.450,00

6.500,00

6.500,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

Közterület takarítás

11020003

A települések és a terület
lehetséges maximális
lefedettsége közterület
takarítási szolgáltatásokkal

A terület közterület
takarítási
szolgáltatásokkal való
lefedettségének foka

90

95

95

95

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

Zoohigiénia

11020004

A állatok által terjesztett
fertőzésektől és egyéb
betegségektől való védelem
előmozdítása

Befogott és ellátott
kóbor kutyák és
macskák száma

30,00

30,00

30,00

30,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Vízgyár kiépítése első fázis

1102-P1

Megfelelő minőségű
vízellátási szolgáltatások
nyújtása

A vezetékek
kilométerenkénti
meghibásodásainak
száma

0

0

1

1

250.000,00

0,00

250.000,00

Az adai
víkendtelepülés
kommunális
felszerelése

1102-P2

/

/

/

/

/

/

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

1501

A foglalkoztatás növelése a
község területén

A város/község
lakóinak száma , akik
új munkahelye n lettek
felvéve, és előtte a
NFSZ
nyilvántartásában
szerepeltek (nem és kor
szerint)

10

10

12

15

22.228.000,00

901.142,00

23.129.142,00

15010002

Alkalmazottak számának
növelése az aktív
foglalkoztatás politikai
intézkedéseken keresztül

Újonnan alkalmazott
nők száma az aktív
foglalkoztatás politikai
intézkedések
megvalósításán
keresztül

10

10

10

12

5.828.000,00

0,00

5.828.000,00

15010003

Támogatási rendszer felállítása
a termelő vállalatok ás
vállalkozók
támogatására, akik a
város/község területén
tevékenykednek, új termékek
fejlesztésére és a termelés
bővítésére

Az újonnan alkalmazott
munkások száma a
felállított
mechanizmusnak
köszönhetően, a
munkaerő képzésére
az ismert munkáltató
számára és a specifikus
termelési eljárásokra

0

12

15

18

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Nyilvános
zöldterületek
karbantartása

3. Helyi
gazdaságfejlesztés

Az aktív
foglalkoztatás
politika intézkedései

A gazdaságfejlesztés
és a vállalkozás
népszerűsítés
támogatása

Trafóállomás
kiépítése

1501-P1

Az infrastrukturális
feltételek javítása a gazdaság
fejlődéséhez

A kiépített
trafóállomások

2

2

1

1

8.400.000,00

901.142,00

9.301.142,00

4. Turizmus fejlesztés

1502

A turizmusból eredő bevétel
növelése

A vendégek számának
növekedése
százalékban

10

15

17

19

67.260.000,00

146.123.182,65

213.383.182,65

Turisztikai kínálat
promóció

15020002

A község turisztikai
kínálaténak megfelelő
promóciója a célpiacon

A turisztikai kínálatot
bemutató események
száma

15

17

19

20

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0

0

0

1

60.000.000,00

146.123.182,65

206.123.182,65

1

1

1

/

1.760.000,00

0,00

1.760.000,00

/

/

/

/

9.960.000,00

0,00

9.960.000,00

/

/

/

/

9.360.000,00

0,00

9.360.000,00

2

3

5

7

600.000,00

0,00

600.000,00

60

65

70

75

12.250.000,00

18.093.148,00

30.343.148,00

Adica KKV
Tőkenövelés wellness központ

1502-P1

A turisztikai kínálat és
szolgáltatás minőségének
növelése

Megfelelő módon
rendezett és megjelölt
(turisztikai jelek)
turisztikai helyszínek
száma a
városban/községben az
összes helyszínhez
viszonyítva

Termál furat projekt-műszaki
dokumentáció

1502-P2

A turisztikai kínálat és
szolgáltatás minőségének
növelése

A furat kutatási
fázisának befejezése és
projekt kidolgozása
annak felszerelésére

5. Mezőgazdaság és
vidék fejlesztés

0101

A termelés növekedése és a
termelők bevételének
stabilitása

Támogatás a
mezőgazdasági
politika
végrehajtására a
lokális közösségben

01010001

Az állami tulajdonban levő
mezőgazdasági földterületek
hatékony igazgatása

Vidékfejlesztés
támogatása

01010002

A vidékfejlesztés előmozdítása

6. Környezetvédelem

0401

A szennyvízkezelés
előmozdítása

Az elfogadott
mezőgazdasági
politika intézkedései
használójának száma
Az éves programmal
felölelt
mezőgazdasági
földterület
százalékaránya
A regisztrált
mezőgazdaságok
száma, amelyek a
kredit támogatást
használják az összes
gazdaságszámához
viszonyítva
Lakosok száma, akik
csatlakoztak a
közcsatorna hálózatra a
lakosok
összlétszámához
viszonyítva

Elfogadott
környezetvédelmi
program az
akciótervvel
egyetemben

1

1

1

1

850.000,00

0,00

850.000,00

Környezetvédelem
irányítás

04010001

A törvényes kötelezettségek
teljesítése az operatív tervek
létezése területén

Szennyvíz kezelés

04010004

A szennyvíz elvezetési
szolgáltatás megfelelő
minősége

Beavatkozások száma a
csatorna hálózaton

10

7

5

3

9.000.000,00

18.093.148,00

27.093.148,00

Szemétlerakók
karbantartása

0401- P1

Építkezési hulladék
elszállítása

/

/

/

/

/

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

7. Közúti közlekedés
szervezés
és közlekedési
infrastruktúra

0701

Fejlett infrastruktúra a
szociális-gazdasági fejlődéshez
való hozzájárulás
kontextusában

A kiépített utak hossza
amelyek a község
hatáskörébe tatoznak

3

4

5

5

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

Közlekedési
infrastruktúra
igazgatás és
karbantartás

07010002

Az úthálózat minőségének
fenntartása az aszfalt
rekonstrukcióján és rendszeres
karbantartásán keresztül

A szanált és/vagy
rekonstruált utak
hossza

3

4

5

5

16.700.000,00

0,00

16.700.000,00

Személygépjármű
beszerzése
s közlekedési
rendőrség egységének
felszerelésére

0701-P1

1

0

1

1

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1,17

1,2

1,5

1,5

74.511.000,00

12.128.000,00

86.639.000,00

21,6

21,5

21,5

21,5

74.511.000,00

12.128.000,00

86.639.000,00

A közlekedésben résztvevők
biztonságának növelése és a
balesetek számának
csökkentése

8. Iskoláskor-előtti
nevelés

2001

Az iskoláskor-előtti nevelés
elérhetőségének előmozdítása
az érzékeny csoportokba eső
gyermekek számára

Iskoláskor-előtti
intézmények
működése

20010001

Biztosított megfelelő
feltételek a gyermekekkel való
nevelési oktatási munkához

Vásárolt autók száma

A külön oktatási
szükségletet igénylők
százalékaránya az
iskoláskor-előtti
programban a
gyermekek
összlétszámához
viszonyítva
Gyermekek
százalékaránya,
akik fel vannak
szabadítva a teljes
szolgáltatási ár fizetése
alól a gyermekek
összlétszáméhoz
viszonyítva
Az óvónőkre eső
gyermekek
átlag létszáma

12,7

12,65

12,65

12,65

9. Általános iskolai
oktatás

2002

Az általános iskolai
oktatás minőségének
előmozdítása

Általános iskolák
működése

20020001

Az általános oktatáshoz
való hozzáférés növelése

Az adai Cseh Károly
Általános Iskola
felújítása

2002-P1

Iskolai objektumok felújítása
Adán

A moholi Novak
Radonic Általános
Iskola felújítása

2002-P2

10. Közép iskolai
oktatás

Tanulók
százalékaránya,
akik részt vettek a
köztársasági
versenyeken
Gyermekek
százalékaránya,
akiknek biztosítva van
az ingyenes iskolába
szállítás

/

/

/

/

35.915.580,00

0,00

35.915.580,00

/

/

/

/

30.615.580,00

0,00

30.615.580,00

/

/

/

/

/

300.000,00

0,00

300.000,00

Iskolai objektumok felújítása
Moholon - a befektetési hivatal
pénzeli

/

/

/

/

/

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2003

Középiskolai oktatás
terjedelmének növelése

A középiskolai
oktatással felölelt
gyermekek száma nemek szerint

/

/

/

/

14.270.000,00

0,00

14.270.000,00

Középiskolák
működése

20030001

Az előírt nevelési-oktatási
munkafeltételek biztosítása a
középiskolában

Tanulók osztályonkénti
átlag létszáma

16

16

17

17

13.270.000,00

0,00

13.270.000,00

Az adai Műszaki
iskola felújítása

2003-P1

Iskolai objektumok felújítása

/

/

/

/

/

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

11. Szociális és
gyermekvédelem

0901

Szociális védelmi jogokhoz
és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés növelése

/

/

/

/

27.413.846,00

7.950.000,00

35.363.846,00

Egyszeri segély és
egyéb segélyformák

09010001

A szegények védelmének
előmozdítása

700

710

720

730

13.983.846,00

0,00

13.983.846,00

Családi és otthonban
levő elhelyezés,
befogadó helyek és
egyéb elhelyezés
fajták

09010002

Elhelyezési szolgáltatás
biztosítása

A befogadó helyek
elhelyezési
szolgáltatása
használóinak száma

5

6

7

8

300.000,00

0,00

300.000,00

Közösségben nyújtott
napi szolgáltatás

09010003

Közösségben nyújtott
szociális és egyéb
szolgáltatások fejlődésének
serkentése

Egyesületek száma,
amelyek
eszközöket kapnak a
költségvetésből

5

7

10

11

5.700.000,00

1.900.000,00

7.600.000,00

A támogatás és a
pénzügyi
támogatás használók
százalékaránya
Az egyszeri segélyt
használók létszáma a
polgárok teljes
létszámához
viszonyítva

A vöröskereszt
programja
realizálásának
támogatása

09010005

Szociális ténykedés - az
emberi szenvedés könnyítése a
bajban lévő személyeknek való
segélynyújtással

Akciók száma a
különböző
segélyek
összegyűjtésére
A pénzügyi
támogatásban
részesülő gyermekek
száma a város/község
területén élő
gyermekek számához
viszonyítva
Családok száma akik
számára
épületanyagot és házat
vásároltak
A lakosság lefedettség
elsődleges
egészségügyi
védelemmel

/

/

/

/

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

5

5

5

5

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

7

5

5

5

530.000,00

6.050.000,00

6.580.000,00

90

92

94

96

23.333.000,00

0,00

23.333.000,00

Gyermekek és
gyermekes családok
támogatása

09010006

Pénzügyi támogatás
biztosítása a gyermekeknek és
a családoknak

Épületanyag és ház
vásárlása a menekült
személyek számára

0901-P1

A menekült személyek
lakásfeltételeinek javítása

12. Primáris
egészségvédelem

1801

A lakosság egészségének
előmozdítása

Primáris
egészségvédelmi
intézmények
működése

18010001

Az elérhetőség és a minőség
előmozdítása

Egészségügyi dolgozók
száma, akiket Ada
község
költségvetéséből
pénzelnek

2

1

2

2

13.883.000,00

0,00

13.883.000,00

Halottkém

18010002

/

/

/

/

/

/

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Az Egészségház
moholi épületének
szanálása

1801-P1

Az elérhetőség és a minőség
előmozdítása

/

/

/

/

/

8.150.000,00

0,00

8.150.000,00

13. Kultúra fejlesztés

1201

A kultúra fejlődésének
serkentése

A kultúra területén
tevékenykedő polgári
egyesület tagjainak
létszáma

/

/

/

/

20.144.485,00

250.000,00

20.394.485,00

Helyi kulturális
intézmények
működése

12010001

A polgárok részvételének
növelése a kulturális
produkcióban és a művészi
alkotásban

A polgárok száma, akik
részt vettek a kulturális
produkció és a művészi
alkotás programjaiban

100

150

200

250

12.824.485,00

250.000,00

13.074.485,00

12010002

A polgárok részvételének
növelése a kulturális
produkcióban és a művészi
alkotásban

A polgárok
részvételének
növelése a kulturális
produkció és a művészi
alkotás programjaiban

50

100

150

200

5.070.000,00

0,00

5.070.000,00

A kulturális
produkció és a
művészi alkotás
erősítése

A közérdek
megvalósítása és
előmozdítása a
köztájékoztatás
területén

12010004

A minőséges médiatartalmak
kínálatának növelése a
közösség társadalmi életének
területén

14. Sport- és
ifjúságfejlesztés

1301

Feltételek biztosítása a
község polgárai sportoláshoz

Helyi
sportszervezetek,
egyesületek és
szövetségek
támogatása

13010001

A helyi sportszervezetek
támogatásának előmozdítása,
amelyeken keresztül
megvalósul a közérdek a sport
területén

Balon futball csarnok

1301-P1

A rekreatív sport
előmozdítása

A Munkássport
Olimpia szervezése

1301-P2

A rekreatív sport
előmozdítása

15. A helyi
önkormányzat
általános
szolgáltatásai

0602

A község fenntartható
közigazgatási és pénzügyi
funkciója összhangban a helyi
önkormányzat illetékességével

A helyi
önkormányzat
működése

06020001

A közigazgatás működése

A helyi közösségek
működése

06020002

A helyi lakosság
szükségletei kielégítésének
biztosítása a helyi közösségek
tevékenységével

Községi vagyonjogi
ügyészség

06020004

A polgárok vagyonjogi és
érdekvédelme

A tömegtájékoztatási
pályázatokon
támogatott program
tartalmak száma
Szervezetek száma,
amelyen
keresztül megvalósul a
közérdek a sport
területén
A sportszervezetek
külön
programjainak száma,
amelyek a község
részéről pénzelve
vannak
Programok száma
amelyekkel
a rekreatív
sportaktivitás
megvalósul
Programok száma
amelyekkel
a rekreatív
sportaktivitás
megvalósul
Alkalmazottak
számának
aránya a községben a
törvénnyel
megállapított
maximális létszámhoz
viszonyítva
Azon munkahelyek
betöltöttségének
százalékaránya,
amelyek keretében
közigazgatási eljárást
vezetnek
Kezdeményezések
száma a
község felé a lakosság
érdekeit érintő
kérdésekkel
kapcsolatban
Lezárt tárgyak száma a
tárgyak teljes számához
viszonyítva

0

2

3

4

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

1

1

1

1

28.190.000,00

0,00

28.190.000,00

1

2

2

3

17.890.000,00

0,00

17.890.000,00

/

/

/

/

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

/

/

/

/

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

39

27

26

26

163.587.817,00

0,00

163.587.817,00

90

95

100

100

106.733.500,00

0,00

106.733.500,00

/

/

/

/

37.086.917,00

0,00

37.086.917,00

/

/

/

/

1.371.400,00

0,00

1.371.400,00

Felügyelőségi
feladatkör

06020006

Minőséges felügyelői munka
végzése

Megoldott tárgyak,
amelyek a
polgároktól érkeztek
be, a számukhoz
viszonyítva

Nemzeti kisebbségek
nemzeti tanácsainak
működése

06020007

A nemzeti kisebbségek
jogainak megvalósítása a
lokális közösségben

A nemzeti kisebbségek
realizált projektjeinek
száma

1

1

2

2

300.000,00

0,00

300.000,00

Folyó költségvetési
tartalék

06020009

/

/

/

/

/

/

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Állandó költségvetési
tartalék

06020010

/

/

/

/

/

/

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Rendkívüli helyzetek
kezelése

06020014

Hatékony védelmi és mentési
rendszer kiépítése az elemi és
egyéb csapások
következményeinek elkerülése
érdekében

A beazonosított
létesítmények száma,
amelyeknek kritikus az
infrastruktúrája

/

/

/

/

300.000,00

0,00

300.000,00

Ada napja

0602-P1

A község napjának
megünneplése

Látogatók száma

100

130

150

170

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Karácsonyi
ünnepségek és újév
várás

0602-P2

Vallási és újévi ünnepek
megünneplése

Látogatók száma

120

120

130

130

550.000,00

0,00

550.000,00

Kerítés kiépítés és
elhelyezése a
völgyparti óvoda
épülete köré

0602-P3

/

/

/

/

/

/

3.336.000,00

0,00

3.336.000,00

Moholi napok

0602-P4

A települések lakosai
számára jelentős rendezvények
megtartása

Látogatók száma

/

/

/

/

500.000,00

0,00

500.000,00

Jelentős
rendezvények
megrendezése aratóünnepség, jár a
malom,
kenyérszentelő

0602-P5

A települések lakosai
számára jelentős rendezvények
megtartása

Látogatók száma

/

/

/

/

250.000,00

0,00

250.000,00

/

/

/

/

7.160.000,00

0,00

7.160.000,00

16. A helyi
önkormányzat
politikai rendszere

2101

A helyi önkormányzat
politikai rendszere szervének
hatékony és effektív működése

/

/

/

/

/

36.479.742,00

0,00

36.479.742,00

A képviselő-testület
működése

21010001

A helyi képviselő-testület
működése

A képviselő-testület
üléseinek száma

/

8

9

9

4.862.742,00

0,00

4.862.742,00

Végrehajtó szervek
működése
Ada Község
Képviselőtestületének díszülése

21010002

Végrehajtó szervek működése

A végrehajtó szervek
üléseinek száma

50

55

55

55

28.517.000,00

0,00

28.517.000,00

2101-P1

A község napjának
megünneplése

Látogatók száma

80

100

110

120

600.000,00

0,00

600.000,00

2101-P2

/

/

/

/

/

/

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Összesen:

627.686.470,00

185.445.472,65

813.131.942,65

Választások 2020

97. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

12. szakasz
A költségvetésről szóló jelen határozatban biztosítva vannak az eszközök a Községi közigazgatásban állandó
munkaviszonyba alkalmazott 45 dolgozó és a használóknál: Szarvas Gábor Könyvtár 9, Adai I. Helyi
Közösség 1, Adai II. Helyi Közösség 1, Moholi Helyi Közösség 1, Törökfalui Helyi Közösség 1, valamint az
iskoláskor-előtti intézményben állandó munkaviszonyban lévő 52 dolgozó, továbbá a 3 választott, és a 6
tisztségbe helyezett személy Ada község szerveiben, az intézmények 2 igazgatója, valamint az összes
intézményben jelenleg meghatározott időszakra szóló munkaviszonyban levő dolgozók bérének kifizetésére,
összhangban a határozattal, amely a dolgozók maximális létszámát szabályozza a 2020. évre.
13. szakasz
A költségvetés eszközeinek használói a jelen határozattal megállapított előirányzat összegéig vállalhatnak
kötelezettséget a költségvetés terhére.
14. szakasz
Kivételesen, a költségvetés eszközeinek használói, vállalhatnak nagyberuházási kiadásokra és több évre
szóló fizetési kérelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettséget, a pénzügyekben illetékes szerv javaslata
alapján, a Községi Tanács jóváhagyásával.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben, Ada község költségvetésének használói csak a jelen határozat
általános részében kimutatott költségvetés használók tervezett kapitális kiadásainak áttekintésében, a folyó
és a következő két költségvetési évre előlátott eszközökkel összhangban vállalhatnak szerződéses
kötelezettséget a nagyberuházási projektekre, beleértve a szükséges eszközöket a nagyberuházási projekt
befejezéséig, illetve a három fiskális évet követően.
Ada község költségvetésének használói kötelesek a közbeszerzési eljárás és a jelen szakasz 2. bekezdése
szerinti nagyberuházási projektekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettség vállalás előtt beszerezni a jelen
szakasz 1. bekezdése szerinti illetékes szerv jóváhagyását.
15. szakasz
A javak beszerzéséről, a szolgáltatásnyújtásról és a munkálat kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor,
minden költségvetés használónak a közbeszerzést szabályozó törvénnyel meghatározott módon kell eljárnia.
16. szakasz
Kivételesen, abban az esetben, ha Ada község költségvetés részére más költségvetésből ügyirattal
rendeltetésszerű transzfer eszközöket választanak ki, beleértve az eszközöket az elemi csapások okozta
károk megtérítésére, valamint adomány szerződés esetén, melyeknek értékei a jelen határozat
meghozatalánál nem lehettek ismeretesek, a pénzügyekre illetékes igazgatási szerv azon ügyirat alapján
megnyitja a megfelelő előirányzatokat az arra vonatkozó költségek végrehajtására a költségvetési
rendszerről szóló törvény 5. szakasza értelmében.
17. szakasz
A költségvetés eszközeinek használói iránti kötelezettségek teljesítése a megvalósított bevételekkel
arányosan történik.
Ha az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetés kiadásainak végrehajtása a prioritások szerint
történik, éspedig: a törvényes előírásokkal meghatározott kötelezettségek – a meglévő szinten, valamint a
költségvetés eszközei felhasználóinak akadálymentes működéséhez szükséges minimális állandó költségek.
18. szakasz
A költségvetési eszközök közelebbi rendeltetés szerint kerülnek felosztásra és kimutatásra, összhangban a
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gazdasági és funkcionális osztályozással, a jövedelem és költség éves programjával és pénzügyi tervével.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jövedelem és
költség éves programját és pénzügyi tervét a költségvetés használó illetékes
szerve hozza, legkésőbb a jelen határozat hatályba lépésének napjától számított
45 napos határidőben.
19. szakasz
A költségvetés végrehajtási tervének keretében, a helyi
közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve tervezi a költségvetés likviditását
és a költségvetés készpénz folyamata szerint végzi a megvalósult jövedelmek és
bevételek szétosztását.
A költségvetési eszközök használója, amely bizonyos költségeket a költségvetési eszközökből is és egyéb
jövedelmekből is fedezi, köteles azon költségek és kiadások fedezését először a más forrásokból eredő
jövedelmekből végezni.
20. szakasz
A folyó évi
pénzügyi terv módosítását a költségvetésben jóváhagyott előirányzat keretében,
azon felhasználóknak, akik a hatalom egyéb szintjeihez tartoznak, akiknek az
eszközök a költségvetésből transzfer útján vannak utalva a 463 és 464
gazdasági klasszifikáción keresztül, ezek
pedig a Novak Radonic Általános Iskola Mohol , Cseh Károly Általános
Iskola Ada, Bartók Béla Zeneiskola Ada, Műszaki Iskola Ada, Szociális Gondozói
Központ Ada és Egészségház Ada, kizárólag a közvetlen költségvetés használó, a
Községi Közigazgatási Hivatal javaslatára hagyják jóvá, a Községi Tanács
kötelező előzetes beleegyezésével.

21. szakasz
A helyi járulékból megvalósított eszközök programja realizálásához, amelyek az illetékességekkel
összhangban a Községi Közigazgatási Hivatal szervein keresztül lesznek lefolytatva, minden egyes
programra szerződésbe lesz foglalva a realizálás módja, kerete és határideje azon helyi közösséggel, amely
területén a helyi járulék összege megvalósult, amelyet a szerződésbe foglalt rendeltetésre költenek.

22. szakasz
A költségvetési eszközök használói a kötelezettségeket csak írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján
vállalják, ha a törvény másképpen nem rendelkezik.
A költségvetési eszközök használói kötelesek a helyi hatalom kincstárát:
1. Értesíteni a kötelezettségvállalási szándékról
2. Értesíteni a kötelezettségvállalásról és az előlátott
3. feltételekről, valamint a fizetési határidőkről, a szerződés, vagy a
4. kötelezettségvállalás más jogi aktusának aláírását követően
5. Értesíteni minden változásról, amely érinti az összeget, a
6. határidőket és a fizetési feltételeket a jelen bekezdés 2) pontjából
7. Ellátni a fizetési kérelemmel azon határidőben, amelyet a miniszter aktusa ír elő a költségvetési
rendszerről szóló törvény 58. szakaszából
A vállalt kötelezettségek, amelyek összege magasabb a jelen határozattal előlátott eszközök összegénél,
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vagy amelyek a jelen határozattal ellentétesen keletkeztek, nem hajthatók végre a helyi hatalom konszolidált
kincstári számlájának terhére.
23. szakasz
Abban az esetben, ha az év folyamán a költségvetési eszközök közvetlen használója ügyvitelének vagy
meghatalmazásának terjedelme változik, az adott használó tevékenységére kiválasztott előirányzatok
növelhetők, illetve csökkenthetők a folyó költségvetési tartalék terhére, vagy javára.
A végzést az előirányzat módosításáról a jelen szakasz 1. bekezdéséből a község polgármestere hozza.
A költségvetési eszközök közvetlen használója, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének
jóváhagyásával, elvégezheti a meghatározott költségekre jóváhagyott előirányzatok átirányítását, a
csökkentett költség előirányzata értékének 5%-áig terjedő összegben.
Szintén, a költségvetési eszközök közvetlen használója a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes
szervének jóváhagyásával, elvégezheti az eszközök átirányítását a program keretében, amelyet a
költségvetés általános jövedelméből pénzelnek, azon előirányzat értékének 5%-áig terjedő összegben, amely
eszközei csökkennek.
Ha az év folyamán, megváltoznak a körülmények, amelyek nem veszélyeztetik a költségvetésen belüli
prioritásokat, a község polgármestere döntést hoz, hogy azon előirányzatokat, amelyeket nem lehet
végrehajtani, vigyék át a folyó költségvetési tartalékba, és azok használhatók a költségvetés által elő nem
irányzott rendeltetésekre, vagy azon rendeltetésekre, amelyek nem lettek kellő terjedelemben előirányozva.
A teljes átirányítás, a Szerb Köztársaság 2015. évi költségvetésétől kezdődően, nem lehet nagyobb a jelen
törvénnyel meghatározott maximálisan lehetséges folyó-költségvetési tartalék összegének és a
költségvetéssel jóváhagyott folyó-költségvetési tartalék összegének különbségénél.
24. szakasz
A költségvetési eszközök közvetlen használója, amely olyan jövedelmet és bevételt valósít meg, amely
összegei a költségvetés meghozatalának folyamatában nem lehettek ismertek, a helyi közigazgatás
pénzügyekben illetékes szervénél kérelmezi a megfelelő előirányzat megnyitását, vagy növelését a költségek
és kiadások végrehajtásához minden pénzelési forrásból, kivéve a 01-es forrásból – jövedelem a
költségvetésből.
Ada község költségvetési eszközeinek közvetett használói, amelyek olyan jövedelmet és bevételt valósítanak
meg, amely összegei a költségvetés meghozatalának folyamatában nem lehettek ismertek, az illetékes
közvetlen használónál kérelmezik a megfelelő előirányzat megnyitását, vagy növelését a költségek és
kiadások végrehajtásához minden pénzelési forrásból, kivéve a 01-es forrásból – jövedelem a
költségvetésből.
Az előirányzatok a jelen szakasz 1. és 2. bekezdéséből korlátozás nélkül változtathatók.
25. szakasz
E határozat végrehajtásáért a község polgármestere felelős.
A költségvetés végrehajtására az utasítást a község polgármestere adja.
26. szakasz
A Községi Tanács felelős, a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében, a fiskális politika
végrehajtásáért és a közvagyon, a jövedelmek és a bevételek, a költségek és a kiadások igazgatásáért.
A község polgármestere meghatalmazást kap, hogy kérelmezheti a pénzügyekben illetékes minisztériumnál
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a meghatározott 10%- hiány feletti, fiskális hiány jóváhagyását, amennyiben az a közberuházások
realizálásának eredménye.
27. szakasz
A pénzügyekre illetékes közigazgatási szerv köteles rendszeresen követni a költségvetés megvalósítását, és
évente legalább kétszer tájékoztatni a Községi Tanácsot, de kötelezően a hathavi, illetve a kilenc havi
időszak elteltét követő tizenöt napon belül.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés átadását követő tizenöt napon belül a Községi Tanács
elfogadja és eljuttatja a jelentést a Községi Képviselő-testületnek.
28. szakasz
A transzfereszközök iránti kérelmek jóváhagyását a programokkal és a program aktivitással, illetve
projekttel összhangban végzik, mégpedig:
Program 1 és 2 – A kérelmek jóváhagyója a Kommunális Tevékenységi Osztály vezetője,
Program 3 – A kérelmek jóváhagyója a Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,
Program 4 , 8, 9, 10, 11 12, 13 és 14 – A kérelmek jóváhagyója az Általános Közigazgatási, Társadalmi
Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály vezetője,
Program 5 - A kérelmek jóváhagyója a Községi
Közigazgatási Hivatal mezőgazdaságban illetékes szervezési egységének vezetője,
Program 6 – A kérelmek jóváhagyója a Kommunális Tevékenységi Osztály vezetője,
Program 7 – A kérelmek jóváhagyója a Nagyberuházási és HGF Osztály vezetője
Program 15 – A kérelmek jóváhagyója a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője/vagyonjogi ügyész,
Program 16 – A kérelmek jóváhagyója a végrehajtó szerv felelős személye.
Az osztályok vezetői, vagy helyetteseik, az előző bekezdésből, az eszközök használatáért a jóváhagyott
előirányzatokból közvetlenül a község polgármesterének felelnek.
A jelen szakasz szerinti összes kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi
Osztályához nyújtsák be.
Amikor a költségvetés használó közbeszerzési eljárást szándékozik indítani, köteles előzőleg kötelezettség
vállalási kérelemmel a Költségvetési és Pénzügyi Osztályához fordulni legalább három nappal a
közbeszerzési eljárás elindítása előtt. A közbeszerzési eljárás lefolytatása nyomán, a költségvetés használó,
eszköz átutalási kérelmet terjeszt be a Költségvetési és Pénzügyi Osztályához.
A Költségvetési és Pénzügyi Osztály kérelmére kötelesek betekintésre átadni egyéb adatokat is, amelyek
elengedhetetlenek az eszközök átutalásához a község költségvetéséből.
A beterjesztett kérelmek és a kísérő dokumentáció alapján, a község polgármestere végzést hoz a kifizetés
jóváhagyásáról a költségvetés végrehajtási számláról, amelyeket a Községi Közigazgatási Hivatal
Költségvetési és Pénzügyi Osztálya hajt végre és ellenőriz.
A Költségvetési és Pénzügyi Osztályon belül lefolytatják a jelen határozatban jóváhagyott előirányzatok,
pénzügyi tervek és programok, valamint minden egyes költségvetés használóra meghatározott kvóta alapján
történő költségvetési eszközökből való kifizetéshez beterjesztett dokumentáció indokoltságának és
törvényességének belső ellenőrzést.
29. szakasz
A jelen határozattal felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi
Közigazgatási Hivatal vezetője felelős, míg a jelen határozat 26. szakasza szerinti terület, illetve program
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keretében a Községi Közigazgatási Hivatal érintett osztályának, illetve szolgálatának irányítója is felelős..
30. szakasz
A költségvetési eszközök használói a jelen határozattal felosztott eszközöket csak azon rendeltetésre
használhatják, amelyekre a kérelmeik nyomán az eszközöket jóváhagyták és átutalták számukra.
31. szakasz
A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használói 2020-ban a nem pénzügyi vagyon elszámolt
kiigazított értékét a tőke terhére mutatják ki, illetve nem mutatják ki a munkához szükséges eszközök
amortizációs és használási költségeit.
32. szakasz
Abban az esetben, ha a költségvetési eszközök használói bizonyos kifizetése végrehajtásának nem volt jogi
alapja, az eszközöket visszautalják a községi költségvetésbe.
33. szakasz
Amennyiben a költségvetési eszközök közvetett használói tevékenységükkel bírósági pert idéznek elő, a
jogerős bírósági ítéletek és bírósági egyességek végrehajtása az ő előirányzataik terhére történik, mégpedig
azon előirányzaton keresztül, amelyet az e fajta költségekre irányoztak elő.

34. szakasz
Ada község költségvetése, a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használói, valamint a község
konszolidált kincstári számlájába bevont egyéb közpénz használók pénzügyi eszközei a kincstár konszolidált
számláján vannak vezetve és letétbe helyezve.
35. szakasz
A költségvetés számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök rövidtávon kihelyezhetők, vagy
leköthetők a bankoknál, vagy más pénzügyi szervezeteknél, a törvénnyel összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szerződést a község polgármestere köti meg.
36. szakasz
A költségvetés használók kötelesek a közvetlen használó illetékes osztályának kérelmére betekintésre átadni
a dokumentációt a pénzelésükről, valamint meghatározott időszakonként (legalább háromhavonta)
jelentéseket adni a jövedelmek megvalósulásáról és a költségek végrehajtásáról, beleértve a szolgáltatások
nyújtásával megvalósított jövedelmet is.
37. szakasz
A község kapitális eladósításról szóló határozatot a Községi Képviselő-testület hozza meg, a Szerb
Köztársaság Pénzügyminisztériumának előzetes véleményezése nyomán.
38. szakasz
A határozatot a költségvetési alap megnyitásáról a Községi Tanács hozza meg, a költségvetési rendszerről
szóló törvény 64. szakaszával összhangban.
39. szakasz
A közvállalatok, amelyeket Ada község alapított kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30áig befizetni a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereség, illetve a költségek feletti jövedelmek egy részét Ada
község költségvetésébe, mégpedig a közvállalatokról szóló törvénnyel és az alapszabályaikkal, valamint a
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felügyelő bizottságaik határozataival összhangban.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40. szakasz
A költségvetési eszközök használói 2019. december 31-éig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára a
2019. évben költségek pénzelésére előirányzott összes felhasználatlan eszközt, amelyek az érintett
használóknak Ada község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban lettek átutalva.
41. szakasz
A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada község internetes oldalán teszik közzé.

42. szakasz
A jelen határozat 2020. január 1-jén lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 400-9/2019-01
Ada, 2019.12.30.

Búcsú Attila s.k.
ADA KKT ELNÖKE

103. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

180.
На основу члана 19. Закона о финансирању
локалне самоуправе (,,Службени гласник РС бр.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14
– усклађени дин. изн.,95/15 - усклађени дин. изн,
83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16 - др.закон,
96/17- усклађени дин. изн, 89/18- усклађени дин. изн.
и 95/18 - др.з акон), члана 73. став 1. 3акона о
угоститељству (,,Службени гласник РС , бр. 17/19),
члана 4. Уредбе о највишем и најнижем износу
боравишне таксе („Сл. гласник РС―, бр. 44/2013 и
132/2014) и члана 44. тачка 3. и 47. Статута општине
Aда (,,Службени лист општине Ада―, бр. 11/19 и
20/19), Скупштина општине Ада на седници одржаној
30.12.2019 године, доноси

A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 62/06., 47/11., 93/12., 99/13. –
dinárösszegek egybehangolása, 125/14. – dinárösszegek
egybehangolása,
95/15.
–
dinárösszegek
egybehangolása, 83/16., 91/16. – dinárösszegek
egybehangolása, 104/16. – másik törvény, 96/17. –
dinárösszegek egybehangolása, 89/18. – dinárösszegek
egybehangolása és 95/18.– másik törvény, számok) 19.
szakasza, a vendéglátásról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 17/19. szám) 73. szakaszának 1. bekezdése,
az idegenforgalmi illeték legmagasabb és legalacsonyabb
összegéről szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos
Közlönye, 44/2013. és 132/2014. számok) 4. szakasza,
és Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/19. és 20/19. számok) 44. szakaszának 3. és 47.
pontja alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2019.
2019.12.30-án tartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

RENDELETET
AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKRŐL

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина боравишне
таксе коју плаћа корисник услуге смештаја који изван
свог места пребивалишта користи услугу смештаја у
угостителском објекту за смештај за коришћење
комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре
на територији општине Ада.

1. szakasz
A jelen rendelet megállapítja annak az
idegenforgalmi illetéknek a mértékét, amelyet a
szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők a lakóhelyükön
kívül szállást nyújtó vendéglátóegységben igénybe vett
szálláshely-szolgáltatás után Ada község területén a
kommunális, közlekedési és idegenforgalmi közművek
használata címén fizetnek.

Члан 2.
Под угоститељским објектом за смештај, у
смислу Закона о угоститељству, подразумева се:
хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и
подврста туристичког насеља, пансион, камп,
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште,
ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко
домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка
кућа и ловачка колиба, као и други објекти за
пружање услуга смештаја.

2. szakasz
Szállást
nyújtó
vendéglátóegység
a
vendéglátásról szóló törvény értelmében: a szálloda és
annak változatai, a motel, az üdülőtelep és annak
változatai, a panzió, a kemping, a sátortábor, az
utasszálló, a szálláshely, a vendégfogadó, a hajóhotel, a
ház, a lakosztály, a szoba, a falusi idegenforgalmi
háztartás, a vadászház, a vadászlak, a vadászkunyhó és
egyéb szállásszolgáltatást nyújtó vendéglátóegység.

Члан 3.
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за
сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смештај у износу од 120,00 динара.

3. szakasz
Az idegenforgalmi illetéket a szolgáltatást igénybe
vevő a szállást nyújtó vendéglátóegységben való
tartózkodás minden egyes napja után 120,00 dinár
összegben fizeti.
Idegenforgalmi illeték az előírtnál nagyobb vagy
kisebb összegben nem szedhető.

Боравишна такса не може се наплаћивати у
износу већем или мањем од прописаног.
Члан 4.
Наплату боравишне таксе од корисника
услуге, врши субјект који пружа услуге смештаја (у
дањем тексту: давалац смештаја).
Боравишнa таксa наплаћује се истовремено са
наплатом услуге смештаја
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услуге смештаја посебно искаже износ боравишне

4. szakasz
Az idegenforgalmi illetéket a szolgáltatást igénybe
vevőtől a szálláshely-szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban:
szálláshely-szolgáltató) szedi be
A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi
illetéket a szálláshely-szolgáltatási díj beszedésével
egyidejűleg szedi be,
A
szálláshely-szolgáltató
a
szálláshelyszolgáltatásról kiállított számlán köteles külön kimutatni
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таксе.

az idegenforgalmi illeték összegét.

Члан 5.
Изузетно, од члава 4. ове одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа
услуге смештаја у објектима домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству.

5. szakasz
A jelen rendelet 4. szakaszától eltérően az
idegenforgalmi illetéket kivételesen a szálláshelyszolgáltató fizeti, ha mint természetes személy
fizetővendég-szolgálatban vagy falusi idegenforgalmi
háztartásban nyújt szálláshely-szolgáltatást.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti
idegenforgalmi illeték éves összegének mértékét a
fizetővendég-szolgálatban (ház, apartman, szoba) és a
falusi
idegenforgalmi
háztartásban
vendéglátási
szálláshely-szolgáltatást nyújtó természetes személy
részére határozattal állapítja meg az Adai Községi
Közigazgatási Hivatal Adó-adminisztrációs Osztálya a
Szerb Köztársaság Kormányának azon aktusa alapján,
amely előírja a fizetővendég-szolgálatban és a falusi
idegenforgalmi háztartásban vendéglátási szálláshelyszolgáltatást nyújtó természetes személyek részére az
idegenforgalmi illeték éves összege mértékének
megállapításával kapcsolatos részletes feltételeket és
annak módját, valamint a lerovás módját és határidejét.

Висина годишњег износа боравишне таксе из
става 1. овог члана за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће
радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском
туристичком домаћинству, утврђује се решењем
Одељења за локалну пореску администрацију
Општинске управе општине Ада, на основу акта
Владе Републике Србије, којим се прописују ближи
услови и начин утврђивања висине годишњег износа
боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и
начин и рокови плаћања.
Члан 6.
Давалац смештаја је дужан да средства од
наплаћене боравишне таксе уплати до петог у месецу
за претходни месец, на прописан уплатни рачун
јавних прихода.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе на прописан уплатни
рачун јавних прихода у року од 15 дана, рачунајући од
дана утврђене обавезе.

6. szakasz
A beszedett idegenforgalmi illeték eszközeit a
szálláshely-szolgáltató az előző hónapra a rákövetkező
hó ötödikéig köteles befizetni az előírt közbevételi
befizetési számlára.
Ha a szálláshely-szolgáltató nem szedett be
idegenforgalmi illetéket, úgy a be nem szedett
idegenforgalmi illeték összegét a kötelezettség létrejöttét
követő 15 napon belül saját terhére köteles az előírt
közbevételi befizetési számlára befizetni

Члан 7.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско
лечење, односно специјализоваиу рехабилитацију од
стране надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве
до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и
сродних мишићних и неуромишићних обоњења,
параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у
развоју, као и пратилад наведених особа;

7. szakasz
Az idegenforgalmi illeték alól mentesülnek:
1) a hetedik életévüket be nem töltött gyermekek;
2) illetékes orvosi bizottság által gyógyfürdői és
klimatikus gyógykezelésre, illetve szakosított utókezelésre
beutalt személyek;
3) a legalább 70%-os testi fogyatékosságú
személyek, az 1–5. csoportba sorolt katonai rokkantak, az
1–5.csoportba sorolt polgári hadirokkantak, a vakok, az
izomsorvadásban
és
hasonló
izomvagy
neuromuszkuláris betegségben szenvedők, a féloldali,
illetve mind a négy végtagra kiterjedő bénulásban, agyi és
gyermekbénulásban
és
szklerózis
multiplexben
szenvedők, a fejlődésükben akadályozottak, valamint a
felsoroltak kísérője;
4) azok a tanulók és egyetemi hallgatók, akik a
szállást nyújtó vendéglátóegységben az oktatási
ügyekben illetékes minisztérium programja szerinti sport-,
szabadidősport- és egyéb tevékenység érdekében
szervezetten vannak elszállásolva, azok az egyetemi
hallgatók, akik az oktatási intézmény tantervével
összhangban kötelező oktatás keretében szervezetten
vannak
elszállásolva
a
szállást
nyújtó
vendéglátóegységben, valamint a köztársasági és
regionális tudás- és ügyességi versenyen részt vevők;
5) az idegenforgalmi illeték fizetése alól
nemzetközi megállapodások és egyezmények értelmében
mentesülő külföldi állampolgárok;

4) ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других активности
по програму министарства надлежног за послове
просвете, студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом
образовне уставове, као и учесници републичких и
регионалних такмичења у знању и вештинама;
5) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања
таксе;
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6) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени
услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда
школе, односно образовне установе, упут лекарске
комисије и др,).
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе на
територији општине Ада су приход буџета општине
Ада.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна
камате и осталог што није посебно прописано овом
одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим
се
уређује
порески
поступак
и
пореска
администрација, ако законом којим се уређује област
уrоститељства није друкчије одређено.

31.12.2019.
2019.12.31.

6) a szállást nyújtó vendéglátóegységben
egyhuzamban 30 napnál tovább elszállásolt személyek.
A 7 és 15 év közötti életkorú gyermekek 50%-os
kedvezménnyel fizetnek idegenforgalmi illetéket.
Az e szakasz 1. bekezdésében írt személyeknek
idegenforgalmi illetéket akkor nem kell fizetniük, ha
okmánnyal bizonyítják, hogy teljesítik az e szakasz 1.
bekezdésében rögzített feltételt (tagsági kártya, iskola,
illetve oktatási intézmény igazolása, orvosi bizottság
beutalója stb.).
8. szakasz
Az Ada község területén idegenforgalmi illetékből
befolyt eszközök az Ada község költségvetésének
bevételei.
9. szakasz
Az idegenforgalmi illeték kirovásának módjára,
elszámolására, elévülésre, beszedésére és behajtására,
a fizetési határidőkre, a kamat felszámítására és
mindarra, amit a jelen rendelet külön nem szabályoz, az
adóeljárást és adóügyi igazgatást szabályozó törvény
rendelkezései az irányadók, hacsak a vendéglátás
területét szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik.

Члан 10.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење за локалну пореску администрацију
Општинске управе општине Ада .
Надзор над применом ове одлуке као
овлашћени инспектор врши Комунални инспектор
Општинске управе општине Ада

10. szakasz
A jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet
az
Adai
Községi
Közigazgatási
Hivatal
Adóadminisztrációs Osztálya végzi.
A jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet
mint felhatalmazott felügyelő az Adai Községi
Közigazgatási Hivatal kommunális felügyelője végzi.

Члан 11.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о боравишној такси (,,Службени лист
општине Ада―, бр. 18/2006).

11. szakasz
A jelen rendelet alkalmazásának kezdetével
hatályát veszti a tartózkodási illetékről szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 18/2006. szám).

Члан 12.
Ова одлука ступа иа снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.

12. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:332-13/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:332-13/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

181.
На основу члана 62. став 5., 6. и 7. Закона о
пољопривредном земљишту ( ,,Сл. гласник РС ,, број
62/2006, 65/2008-др. закон, 112/2015, 80/2017 и
95/2018-др. закон), и члана 44. став. 1. тачка 7.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада ―,
бр. 11/2019 и 20/2019) Скупштина општине Ада на
својој седници одржаној дана 30.12.2019. године,
доноси

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 65/2008-m.törv.,
112/2015, 80/2017. és 95/2018-m.törv. számok) 62.
szakaszának 5. 6. és 7. bekezdése, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2009. és
20/2019. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 7.
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete 2019.12.30-i ülésén
meghozza a
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ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

RENDELETET
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ ÁLLAMI
TULAJDONBAN LÉVŐ
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK TERMÉSÉNEK
BETAKARÍTÁSÁRÓL

Члан 1.
Овом Одлуком се уређује поступак и начин скидања
усева са пољопривредног земљишта у. државној
својини тј. јавној својини Републике Србије којим
располаже и управља Република Србија преко
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде (у даљем тексту Министарство) икоје је
обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Ада, а које без правног основа
односно без закљученог уговора о закупу или
закљученог вансудског поравнања користи правно
или физичко лице за пољопривредну производњу, а
за коришћење тог земљишта претходно није
извршило обавезу плаћања у складу са законом.
Ова одлука примењује се и на скидање усева са
грађевинског земљишта у јавној својини на територији
општине Ада које се до привођења намени користи за
пољопривредну производњу и које без правног основа
користи правно или физичко лице, а за коришћење
тог земљишта претходно није извршило обавезу
плаћања у складу са законом.

1. szakasz
Jelen rendelet szabályozza a Szerb Köztársaság
tulajdonában, tehát köztulajdonban lévő
mezőgazdasági földterületek termése betakarításának
eljárását, amely földterületekkel a Szerb
Köztársaság rendelkezik és igazgatja azokat a
Mezőgazdasági és Erdészeti és Vízgazdálkodási
Minisztériumon (a továbbiakban: minisztérium) keresztül,
amelyeket felölel a mezőgazdasági földterületek
védelmének, rendezésének és használatának éves
programja Ada község területén, és amelyeket jogalap,
illetve bérleti szerződés vagy megkötött peren kívüli
egyesség nélkül jogi vagy természetes személy
mezőgazdasági termelésre használ, a földterület
használatáért pedig előzőleg nem teljesítette a fizetési
kötelezettséget a törvénnyel összhangban.
A jelen rendeletet alkalmazzák az Ada község területén
köztulajdonban lévő telkekről való termés betakarításra is,
amelyeket a rendeltetésszerű használatig mezőgazdasági
termelésre használnak és amelyeket jogi vagy
természetes személy jogalap nélkül használ, a földterület
használatáért pedig előzőleg nem teljesítette a fizetési
kötelezettséget a törvénnyel összhangban

Члан 2.
Скидање усева вршиће се на пољопривредном
земљишту из члана 1. ове одлуке као мера
обезбеђења обавезе плаћања за коришћење
пољопривредног односно грађевинског земљишта
које се користи за пољопривредну производњу у
јавној својини без правног основа.

2. szakasz
A termés betakarítását az 1. szakasz szerinti
köztulajdonban lévő mezőgazdasági földterületen,
biztonsági intézkedésként végzik, hogy behajtsák a
köztulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek, illetve
telkek használatáért járó térítményt, amelyeket jogalap
nélkül, mezőgazdasági termelésre használnak.

Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу
усева за бербу-жетву.

3. szakasz
A termés betakarítását időszakosan végzik, az aratás és
a szüret esedékessége szerint.

Скидање усева из става 1. обављаће се уз стручну и
техничку помоћ:
1. Одељења општинске Управе надлежног за
послове пољопривреде и имовинско правне
послове
2. Пољочуварске службе
3. овлашћене геодетске организације
4. Републичког пољопривредног инспектора
5. овлашћеног лица Министарства унутрашњих
послова - Полицијске станице Ада

Az 1. bekezdésben említett termés-betakarítást az
alábbiak szakmai és műszaki segítségével végzik:
1. A Községi Közigazgatási Hivatal mezőgazdasági
és vagyonjogi ügyekben illetékes osztálya

Члан 4.
Скидање усева ће се обављати на основу Одлуке о
скидању усева, које на предлог Радне групе за
скидање усева (даље: Радна група), доноси
Председник општине Ада.

4. szakasz
A termés betakarítását a termés betakarításáról szóló
határozat alapján végzik el, amelyet a Termény
Betakarításával
Foglalkozó
Munkacsoport
(a
továbbiakban: munkacsoport) javaslatára,
a polgármester hoz meg.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett határozatot az
egyes kataszteri parcellákra vonatkozóan hozza meg,
illetve egyes jogi vagy természetes személyekre, akik

Одлука из става 1. овог члана доноси се на
појединачне катастарске парцеле, односно на
појединачна правна или физичка лица која без

2.
3.
4.
5.

Mezőőr szolgálat
Engedéllyel rendelkező geodéziai szervezetek
Köztársasági mezőgazdasági felügyelő
A Belügyminisztérium – Adai Rendőrállomás
meghatalmazott személye.
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правног основа користе пољопривредно земљиште у
јавној својини.

jogalap nélkül használják
mezőgazdasági földterületet.

Члан 5.
Радну групу решењем образује Председник општине
Ада у саставу :

5. szakasz
A munkacsoportot végzéssel a polgármester alakítja meg
az alábbi összetételben:

1. Члан
Општинског
већа
задужен
за
пољопривреду
2. Председник Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини
3. два представника Општинске управе

1. a Községi Tanács mezőgazdasággal megbízott
tagja,
2. az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek
bérbeadása nyilvános árverésének eljárását
lefolytató bizottság elnöke,

Начин рада и одлучивања Радне групе о скидању
усева регулисаће се Решењем о образовању и
именовању Радне групе за скидање усева.

A Termény Betakarításával Foglalkozó Munkacsoport
munkájának és döntéshozatalának módja a Termény
Betakarításával
Foglalkozó
Munkacsoport
megalakításáról szóló végzéssel lesz szabályozva.
A munkacsoport számára az adminisztratív feladatokat az
Adai Községi Közigazgatási Hivatal látja el.

Административне послове за потребе Радне групе
обављаће Општинска управа општине Ада .
Члан 6.
Након доношења одлуке из члана 4. Став 1. Ове
одлуке, Радна група ће издавати налоге за рад
правним и физичким лицима са којима Општина Ада
има закључен уговор за обављање послова
означавања граница парцела са којих се усев скида,
скидања, транспорта, складиштења и продаје усева и
то:
- овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за
рад за вршење премера, израду скица премера
површине са које се скида усев означавање границе
парцела са којих се скида усев и за присуство
приликом скидања усева
- ангажованом правном или фузичком лицу за
извршавање скидања усева
- ангажованом правном или фузичком лицу за
транспорт скинутих усева до лица ангажованог за
складиштење усева,
- ангажованом правном или фузичком лицу за
извршење услуге складиштења и контроле квалитета
скинутих усева
- ангажованом правном лицу за продају скинутих
усева по тржишним условима

a

köztulajdonban

lévő

3. a Községi Közigazgatási Hivatal két képviselője.

Радна група обавештава Министарство унутрашњих
послова – Полицијску станицу Ада и Републичку
пољопривредна инспекцију о доношењу Одлуке из
члана 4. става 1. овог члана, одн. датуму, времену и
месту скидања усева.

6. szakasz
A jelen rendelet 4. szakaszának 1. bekezdése szerinti
határozat meghozatala után, a munkacsoport adja ki a
munkamegbízást a jogi és a természetes személyeknek,
akikkel Ada községnek megkötött szerződése van a
parcellák határainak kijelölésére amelyekről a termést
betakarítják,
annak
betakarítására,
szállítására,
raktározására és eladására, éspedig:
- az engedéllyel rendelkező meghatalmazott geodéziai
szervezetnek, amely elvégzi a földmérést, a
learatandó terület mérése vázlatának kidolgozását, kijelöli
a parcella határait, amelyen a munkát elvégzik, valamint
jelen van a termény betakarításánál,
- a betakarítási munkálatok elvégzésére alkalmazott jogi
vagy természetes személynek
- a betakarított terménynek a raktározással megbízott
személyig történő elszállításával megbízott jogi vagy
természetes személynek,
- a betakarított termény raktározásával és minősége
ellenőrzésével megbízott jogi vagy természetes
személynek,
- a betakarított terménynek a piaci feltételekkel való
értékesítésére megbízott jogi vagy természetes
személynek.
A munkacsoport értesíti a Belügyminisztérium – Adai
Rendőrállomást és a Köztársasági Mezőgazdasági
Felügyelőséget a jelen rendelet 4. szakaszának 1.
bekezdése szerinti határozat meghozataláról, illetve a
termény betakarítás napjáról, idejéről és helyéről.

Члан 7.
Скинути усеви биће ускладиштени у регистрованим
складиштима, према прописима о складиштењу и
чувању пољопривредних производа о чему ће се
старати Радна група.
Ускладиштени усеви ће се одмах, а најкасније у року
од 15 дана од дана ускладиштења бити предати
правном или физичком лицу које докаже да је
власник ускладиштених усева и да је измирио обавезу

7. szakasz
A betakarított terményt bejegyzett raktárakban
raktározzák, a raktározásról és a mezőgazdasági
termékek őrzéséről szóló jogszabályok szerint, amiről a
munkacsoport gondoskodik.
A raktározott terményeket azonnal, de legkésőbb a
raktározás napjától számított 15 napos határidőben,
átadják a jogi vagy természetes személynek, aki
bizonyítja, hogy a raktározott termények tulajdonosa és

108. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

плаћања за коришћење земљишта из члана 1 ове
одлуке, као и да је измирио све трошкове који су
настали у вези са скидањем , складиштењем,
чувањем усева.

31.12.2019.
2019.12.31.

Уколико се ради о непознатом лицу које користи
земљиште из члана 1. ове Одлуке скидање и продаја
усева се врше из средстава , која се обезбеђују у
буджету Општине Ада.
Средства остварена од продаје скинутог усева са
пољопривредног земљишта
у јавној својини
Републике Србије тј. државној својини, по одбитку
трошкова скидања и продаје усева уплаћују се на
посебан рачун
буджета Републике Србије и
распоређују се у складу са чланом 71. Закона

eleget tett a jelen rendelet 1. szakasza szerinti földterület
használatáért fizetendő kötelezettségnek, valamint hogy
kifizette az összes költséget, amely a termény
betakarításával, raktározásával és őrzésével
kapcsolatban keletkezett.
Amennyiben a raktározás napjától számított 15 napos
határidőben a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti
személy nem bizonyítja hogy ő a termény tulajdonosa, és
hogy törlesztette a jelen rendelet 1. szakasza szerinti
földterület használata utáni kötelezettségeket, a
munkacsoport külön aktussal meghagyást ad a
betakarított termény piaci feltételek melletti
értékesítésére, és meghatározza hogy a vevő a
megállapított összeget fizesse be, amelyet a
- Pénzügyminisztérium- Kincstári Igazgatóságánál nyitott,
megfelelő rendeltetésszerű számlára, illetve Ada község
közjövedelmeinek számlájára.
Amennyiben ismeretlen személyről van szó aki a jelen
rendelet 1. szakasza szerinti földterületet használja, a
termény betakarításét és értékesítését az Ada község
költségvetésében biztosított eszközök terhére végzik.
A Szerb Köztársaság, illetve az állami köztulajdonban
levő mezőgazdasági földterületről való termény
betakarításból eredő eszközöket, a termény betakarítása
és eladása költségeinek levonását követően a Szerb
Köztársaság költségvetésének számlájára fizetik be, és a
törvény 71 szakaszával összhangban osztják fel.

Члан 8.
Надзор над сровођењем ове одлуке вршиће
Одељење за капиталне инвестиције и за локално –
економски развој Општинске управе општине Ада.

8. szakasz
A jelen határozat feletti felügyeletet az Adai Községi
Közigazgatási Hivatal Nagyberuházási és Helyi
Gazdaságfejlesztési Osztálya végzi.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу општине Ада―.

9. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:320-18/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019. године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:320-18/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

Уколико у року од 15 дана од дана ускладиштења
усева лице из става 2. овог члана не пружи доказ да је
влансик усева и да је измирио обавезу плаћања за
коришћење земљишта из члана 1. ове Одлуке Радна
група ће посебним актом наложити продају скинутих
усева по тржишним условима и одредити да купац
утврђени износ средстава уплати на одговарајући
наменски рачун отворен код Министарства финансије
– Управа за трезор , одн. уплатни рачун јавнох
прихода Општине Ада.

182.
На основу члана 13. став 2. и члана 203.
Закона о здравственој заштити ("Сл. гласникРС", број
25/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Законао локалној
самоуправи ("Сл. гласникРС", број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/2018) и члана 44. став 1.
тачка 7. Статута општине Ада ("Сл. Лист општине
Ада", број 11/2019 и 20/2019), Скупштина општине
Адана седници одржаној дана 30.12.2019. године
донела је

Az egészségvédelemről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 25/ 2019. szám) 13. szakaszának 2
bekezdése és 203 szakasza, a helyi önkormányzatról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07, 83/14m.törv., 101/16-m.törv. és 47/ 2018. számok) 32.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Ada
község statútuma ( Ada Község Hivatalos Lapja, 11/
2019. és 20/2019.
számok)
44. szakasza 1.
bekezdésének 7. pontja alapján, Ada Község Képviselőtestülete a 2019.12.30-án tartott ülésén meghozta a
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ
ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АДА

RENDELETET
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL ELHUNYT
SZEMÉLYEK HALÁLA IDEJÉNEK ÉS OKÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL , VALAMINT A
HALOTTVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁRÓL
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Члан 1
Овом Одлуком уређује се организација, начин
рада и друга питања од значаја за стручно
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о
смрти, на територији општине Ада.

1. szakasz
A jelen rendelet szabályozza Ada község
területén az egészségügyi intézményen kívül elhunytak
halála idejének és okának szakszerű megállapításával
kapcsolatos munkaszervezést, munkamódot és az ezzel
kapcsolatos egyéb jelentős kérdéseket, valamint a
halottvizsgálati bizonyítvány kiadását.

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL
ELHUNYTAK HALÁLA IDEJÉNEK ÉS OKÁNAK
SZAKSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSÁT VÉGZŐ ORVOS
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA

Члан 2
Стручно утврђивање времена и узрока смрти
лица која су умрла изван здравствене установе на
територији општине Ада и издавање потврде о смрти,
врше доктори медицине Дома здравља Ада који
испуњавају
критеријуме
(у
даљем
тексту:
мртвозорници).
За мртвозорника може бити одређено лице:
- које је доктор медицине,
- које има положен стручни испит.

2. szakasz
Ada
község
területén
az
egészségügyi
intézményen kívül elhunytak halála idejének és okának
szakszerű
megállapítását,
valamint
valamint
a
halottvizsgálati
bizonyítvány kiadását, az Adai
Egészségház azon orvosai végzik, akik eleget tesznek az
ismérveknek (a továbbiakban: halottkém).
Halottkémként az a személy határozható meg aki:
- orvos,
- rendelkezik szakvizsgával.

ОПИС ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
МРТВОЗОРНИКА

A HALOTTKÉM MUNKALEÍRÁSA ÉS
MUNKASZERVEZÉSE

Члан 3
Мртвозорник обавља преглед лица умрлог
изван здравствене установе, утврђује време и узрок
смрти и издаје потврду о смрти.
Преглед умрлог лица је поступак којим се
утврђује чињеница смрти без спровођења обдукције.

3. szakasz
A halottkém végzi az egészségügyi intézményen
kívül elhunyt személy halottszemléjét, megállapítja a halál
idejét és okát és kiadja a halottvizsgálati bizonyítványt.
A halottszemle az az eljárás, amely során
boncolás lefolytatása nélkül állapítják meg a halál tényét.

Члан 4
Ни једно лице умрло изван здравствене
установе, не може бити сахрањено пре него што, на
основу непосредног прегледа умрлог, мртвозорник не
утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти.

4. szakasz
Az egészségügyi intézményen kívül elhunyt
személyek csak azt követően temethetők el miután a a
halottkém a közvetlen halottszemle alapján megállapította
a halál beálltának idejét és okát, és kiadta a
halottvizsgálati bizonyítványt.

Члан 5
Мртвозорник утврђује време и узрок смрти
лица умрлих изван здравствене установе за сва
матична подручја на територији општине Ада.

5. szakasz
A halottkém állapítja meg az egészségügyi
intézményen kívül elhunyt személyek halálának idejét és
okát, az Ada község területén levő összes anyakönyvi
körzetre.

Члан 6
Утврђивање времена и узрока смрти и
издавање потврде о смрти мртвозорник врши по
позиву:
- Дома здравља Ада,

6. szakasz
A halottkém a halál idejének és okának
megállapítását, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány
kiadását a az alábbiak felhívása alapján végzi:
- Adai Egészségház,
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- Полицијске управе или
- лица које је по закону дужно да пријави
чињеницу смрти (члан породице или друга лица са
којима је умрли живео, односно лица у чијем је стану
или објекту смрт наступила или лице које је прво за
смрт сазнало или других овлашћених лица).
Чињеницу смрти лица у установи или
организацији, дужна је да пријави установа или
организација у којој је лице умрло.
Мртвозорник је дужан да у року од 12 сати од
примљеног позива изврши непосредан преглед
умрлог лица, утврди време и узрок смрти и изда
потврду о смрти.
Уколико мртвозорник, који је у радном односу,
због потребе посла, није у могућности да поступи у
складу са роком из става 3. овог члана, дужан је да
одмах, односно без одлагања позове другог
мртвозорника, који је обавезан, да се одазове и оде
на лице места, изврши непосредан преглед умрлог
лица, утврди време и узрок смрти и изда потврду о
смрти.
У случају из става 4. овог члана важи рок од
12 сати од пријема позива лица из става 1. овог
члана, односно не долази до продужења рока.

31.12.2019.
2019.12.31.

- rendőrség, vagy
- egyéb olyan személy, aki törvény szerint köteles
bejelenteni az elhalálozás tényét (családtag vagy egyéb
olyan személy, akivel az elhalálozott élt, illetve az a
személy, akinek lakásban vagy létesítményében a
haláleset történt, vagy az a személy aki először szerzett
tudomást a halál beálltáról, vagy egyéb meghatalmazott
személy).
A
személy
elhalálozásának
tényét
az
intézményben vagy a szervezetben, azon intézmény vagy
szervezet köteles bejelenteni, amelyben a személy
elhalálozott.
A halottkém köteles a felhívást követő 12 órán
belül elvégezni a közvetlen halottszemlét, megállapítani a
halál beálltának idejét és okát, és kiadni a halottvizsgálati
bizonyítványt.
Amennyiben
a
halottkémnek,
aki
munkaviszonyban van, a munkahelyi elfoglaltsága miatt
nincs lehetősége a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti
határidőnek megfelelően eljárni, köteles azonnal, illetve
haladéktalanul másik halottkémet hívni, aki köteles eleget
tenni a felhívásnak és kiszállni a helyszínre, elvégezni a
közvetlen halottszemlét, megállapítani a halál beálltának
idejét és okát, és kiadni a halottvizsgálati bizonyítványt.
A jelen szakasz 4. bekezdése szerinti esetben is
érvényes a jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt
személyek felhívását követő a 12 órás határidő, illetve
nem lép fel a határidő meghosszabbítása.

НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА МРТВОЗОРНИКА

A HALOTTKÉM MUNKAVÉGZÉSÉNEK MÓDJA ÉS
ELJÁRÁSA

Члан 7
Преглед лица умрлих изван здравствене
установе, мртвозорник обавља по правилу на месту
смрти.
Мртвозорник
је
обавезан
да
изврши
непосредни преглед умрлог и да након тога утврди да
је смрт наступила, као и време и узрок смрти.
Након што је утврдио, односно констатовао
чињеницу да је смрт наступила, мртвозорник испитује
околности под којима је иста наступила и утврђује
њен узрок.
Податке о месту, времену и околностима
смрти, прикупља од укућана и других особа,
користећи за то и медицинску документацију о лечењу
умрлог.
Грађани су обавезни да дају мртвозорнику
податке који су им познати и омогуће му несметано
обављање прегледа.
Након што је извршио преглед и утврдио
време и узрок смрти, мртвозорник попуњава потврду о
смрти, као и потврду која служи за добијање дозволе
за сахрањивање, која се издаје лицима која по закону
могу да пријаве чињеницу смрти.

7. szakasz
Az egészségügyi intézményen kívül elhunyt
személyek halottszemléjét a halottkém szabály szerint az
elhalálozás helyszínén végzi.
A halottkém köteles közvetlen halottszemlét
végezni és azt követően megállapítani a halál beálltát,
valamint annak idejét és okát.
Miután megállapította, illetve konstatálta a halál
beálltát, a halottkém kivizsgálja a halál beálltának
körülményeit, és megállapítja a halál okát.

Мртвозорник је дужан да уредно и читко
попуни потврду о смрти и изда је у три примерка, при
чему један примерак задржава за себе, а два
примерка доставља матичару матичног подручја
општине Ада у чијем је саставу насељено место, где
је смрт наступила, најкасније у року од 3 (три) дана од

Az adatokat az elhalálozás helyéről, idejéről és
körülményeiről az ott lakóktól és más személyektől gyűjti
be, felhasználva az elhunyt személy gyógykezelésével
kapcsolatos orvosi dokumentációt.
A polgárok kötelesek a számukra ismert
adatokkal szolgálni a halottkémnek és lehetővé tenni
számára a szemle zavartalan végzését.
A halottszemlét, és a halál idejének és okának
megállapítását követően, a halottkém kitölti a
halottvizsgálati
bizonyítványt, valamint az igazolást,
amely a temetkezési engedély kiadására szolgál, amelyet
azon személyeknek adnak ki, akik a törvény szerint
bejelenthetik az elhalálozás tényét.
A halottkém köteles szabályosan és olvashatóan
kitölteni a halottvizsgálati bizonyítványt, és azt három
példányban kiadni, amely során egy példányt magánál
tart, két példányt pedig továbbít az Ada község
anyakönyvi körzete anyakönyvvezetőjének, amelyhez
azon település tartozik ahol a haláleset bekövetkezett,
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- на основу расположивих медицинских
чињеница није могуће утврдити узрок смрти.
У случајевима из става 1. овог члана
мртвозорник неће издати потврду о смрти док
надлежни орган не донесе Одлуку након извршене
обдукције.

legkésőbb az elhalálozás, illetve a holtest felfedezése
napjától számított három napos határidőben, az
elhalálozás tényének a halotti anyakönyvbe való beírása
céljából.
8. szakasz
A halál bekövetkeztének körülményei kivizsgálása
során minden esetet az elhalálozás bekövetkeztének
módja alapján az alábbiak szerint sorolnak be:
a. természetes halál, és
b. nem természetes halál (baleset, öngyilkosság,
gyilkosság).
A halottkém haladéktalanul köteles a halálesetről
értesíteni a rendőrséget, ha:
-nem áll módjában megállapítani az elhunyt
személy személyazonosságát;
-a halottszemle során sérüléseket állapít meg,
vagy más egyéb módon bekövetkezett nem természetes
elhalálozásra gyanít;
-a rendelkezésre álló egészségügyi tények
alapján nem lehet megállapítani az elhalálozás okát.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett
esetekben a halottkém nem adja ki a halottvizsgálati
bizonyítványt, míg az illetékes szerv meg nem hozza a
határozatot az elvégzett boncolást követően.

Члан 9
Лице умрло изван здравствене установе, може
се сахранити, по правилу 24 до 48 сати од настанка
смрти, а након што је смрт утврђена од стране
мртвозорника и издата потврда о смрти, у складу са
Законом о здравственој заштити.

9. szakasz
Az egészségügyi intézményen kívül elhunyt
személy, szabály szerint, a halál beálltától számított 24-48
órán belül temethető el, miután a halottkém megállapította
az elhalálozást, és kiadta a halottvizsgálati bizonyítványt,
az egészségvédelemről szóló törvénnyel összhangban.

Члан 10
Мртвозорници
су
дужни
да
уредно
евидентирају све случајеве утврђивања времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе
кроз протокол умрлих који се води у здравственој
установи.
Дом здравља је дужан да Општини Ада
месечно испоставља фактуру са спецификацијом и то
најкасније до 15. у месецу за претходни месец.

10. szakasz
A
halottkémek
kötelesek
szabályosan
nyilvántartani az egészségügyi intézményen kívül
elhalálozottak halála idejének és okának megállapításával
kapcsolatos eseteket, az elhalálozottak protokollján
keresztül, amelyet az egészségügyi intézményben
vezetnek.
Az egészségház havonta köteles specifikációval
ellátott számlát kiállítani Ada község számára, legkésőbb
a folyó hónap 15-éig, az előző hónapra vonatkozóan.

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА РАД
МРТВОЗОРНИКА

A HALOTTKÉMEK TÉRÍTMÉNYE
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA

Члан 11
Средства за накнаду за рад мртвозорника
обезбеђују се у буџету општине Ада.
Висину накнаде из става 1. овог члана
одређује посебним актом Општинско веће.

11. szakasz
A halottkémek térítményének eszközeit Ada
község költségvetése biztosítja.
A jelen szakasz 1. szakasza szerinti térítmény
összegét a Községi Tanács külön aktussal határozza
meg.
Ada község és a halottkém kölcsönös jogait és
kötelezettségeit szerződésben szabályozzák.

Члан 8
Приликом испитивања околности под којим је смрт
наступила, сваки се случај дели према начину на који
је смрт наступила на:
а. природну смрт и
б. насилну смрт (несретни случај, самоубиство,
убиство).
Мртвозорник је дужан да без одлагања о
смртном случају обавести Полицијску управу, ако:
- није у могућности да утврди идентитет
умрлог лица;
- прегледом умрлог лица утврди повреде или
на други начин посумња у насилну смрт;

Међусобна права и обавезе општине Ада и
мртвозорника регулисаће се уговором.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Ада".

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.
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Члан 13
Почетком примене ове Одлуке престаје да
важи Решење о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установи у општини ада и
издавања потвде о смрти („Службени лист Општине
Ада― бр. 14/2009).

13. szakasz
A jelen rendelet alkalmazásának kezdetével
hatályát veszti az Ada községben az egészségügyi
intézményen kívül elhalálozott személyek halála idejének
és okának szakmai megállapításával, valamint a halotti
bizonyítvány kiadásával megbízott általános orvos
kijelöléséről szóló végzés (Ada Község Hivatalos Lapja,
14/2009. szám).
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183.
На основу члана 9.став 4. Закона о
финансијској
подршци
породици
са
децом
(„Службени гласник РС" бр. 113/2017 и 50/2018) и
члана 44, став 1, тч. 74. Статута Општине Ада
(„Службени лист општине Ада " бр. 11/2019 и
20/2019),
Скупштина општине Ада, на седници
одржаној дана 30.12.2019. године, доноси

A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 113/2017. és
50/2018. számok) 11. szakaszának 4. bekezdése,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44. szakasza 1.
bekezdésének 74. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
tartott ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦАМА ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ И ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЛЕЧЕЊА
НЕПЛОДНОСТИ ПОСТУПЦИМА БИОМЕДИЦИНСКИ
ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА

RENDELETET
AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEKEK UTÁNI
CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL, VALAMINT A MEDDŐSÉG
ORVOSBIOLÓGIAI TECHNIKÁKKAL SEGÍTETT
MEGTERMÉKENYÍTÉSI ELJÁRÁSOKKAL VALÓ
GYÓGYÍTÁSI PROGRAMJA VÉGREHAJTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о подршци породицама за
новорођено дете и за спровођење програма лечења
неплодности
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења (''Службени лист општине
Ада'', број 20/2014, 13/2016 и 45/2016) мења се и
гласи:
„Овом одлуком уређују се право финансирања
односно подршке породицама за новорођену децу и
право парова за финансирање спровођења програма
лечења неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО) – у
оправданим случајевима за први и други покушај за
породице и парове на територији општине Ада (у
даљем тексту: Општина), носиоци права, услови и
начин остваривања права, начин обезбеђивања
средстава и друга питања од значаја за остваривање
ових права.―.

1. szakasz
Az újszülött gyermekek utáni családtámogatásról,
valamint a meddőség orvosbiológiai technikákkal segített
megtermékenyítési
eljárásokkal
való
gyógyítási
programja végrehajtásának támogatásáról szóló rendelet
(Ada Község Hivatalos Lapja, 20/2014, 13/2016. és
45/2016. számok) 1. szakasza módosul és így hangzik:
„Ezzel
a
rendelettel
a
Képviselő-testület
szabályozza
az
újszülött
gyermekek
utáni
családtámogatást, illetve a pénzelésre való jogosultságot,
valamint a párok jogosultságát meddőség orvosbiológiai
technikákkal segített megtermékenyítési eljárásokkal való
gyógyítási programja végrehajtásának pénzelésére (a
további szövegben: BMPO) – indokolt esetekben az első
és a második kísérletre az Ada község (a további
szövegben: község) területén élő családok és párok
számára,
a
joghordozókat,
a
jogosultság
megvalósításának feltételeit és módját, az eszközök
biztosításának
módját,
valamint
ezen
jog
megvalósításához fűződő egyéb jelentős kérdéseket.―
2. szakasz
A rendelet 4. szakasza módosul és így hangzik:
„A gyermekes családok pénzügyi támogatásra való
jogosultságaiként az alábbiak kerülnek meghatározásra:
1. Újszülött után járó egyszeri pénzsegélyre való

Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Као права на финансијску подршку породици
са децом утврђују се:
1. Право на једнократну новчану помоћ за
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новорођенче,
2. Право на финансирање два покушаја
БМПО―.
Члан 3.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
„Право на једнократну новчану помоћ остварује мајка
за своје новорођенче, и то за:
прворођено дете у износу од 30.000,00 динара,
другорођено дете у износу од 40.000,00 динара,
трећерођено и четврторођено дете у износу од
50.000,00 динара.
Право на једнократну новчану помоћ остварује
мајка, ако има пребивалиште и живи на територији
Општине, под условом да се непосредно брине о
детету. Ако мајка није жива или је напустила дете или
је из оправданих разлога спречена да непосредно
брине о детету, право на једнократну новчану помоћ,
за новорођено дете, уместо мајке може остварити
отац детета, хранитељ или старатељ уколико
испуњава услове из члана 5. ове одлуке. Право на
једнократну новчану помоћ се остварује на основу
захтева лица из претхоног става, и документације о
испуњености услова за остварење права. Уз захтев
за остваривање права потребно је приложити:
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jogosultság,
2. A BMPO két kísérletének pénzelésére való
jogosultság.―
3. szakasz
A rendelet 5. szakasza módosul és így hangzik:
„Az újszülött gyermeke utáni egyszeri pénzsegélyre való
jogosultságot az anya érvényesíti az alábbiak szerint:
első gyermek 30.000,00 dinár,
második gyermek 40.000,00 dinár,
harmadik és negyedik gyermek 50.000,00 dinár.

1. Извод из матичне књиге рођених за дете
2. Доказ о вршењу родитељског права
3. Уверење надлежног органа Министарства
унутрашњих послова, као доказ да је мајка
има пребивалиште и живи на територији
Општине. Ако мајка није жива или је
напустила дете или је из оправданих разлога
спречена да непосредно брине о детету,
доказ доставља отац детета, хранитељ или
старатељ уколико испуњава услове из члана
5. ове одлуке,

Az egyszeri pénzsegélyre való jogosultságot a
gyermek anyja érvényesíti, ha lakóhelye a község
területén van és itt él, azzal a feltétellel, hogy közvetlenül
gondoskodik a gyermekről. Ha az anya elhunyt, vagy
elhagyta a gyermeket, vagy indokolt okból akadályozott
abban, hogy közvetlenül gondoskodjon a gyermekről, az
egyszeri pénzsegélyre való jogosultságot a gyermek
anyja helyett megvalósíthatja a gyermek apja, nevelője
vagy gyámja, amennyiben eleget tesz a jelen rendelet 5.
szakasza szerinti feltételeknek. Az egyszeri pénzsegélyre
való jogosultság az előző bekezdés szerinti személy
kérelme, valamint a jogosultság feltételeit kielégítő
dokumentumok alapján érvényesíthető. A jogosultság
érvényesítésére irányuló kérelemhez az alábbiakat kell
mellékelni:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
2. bizonylatot a szülői jog érvényesítéséről,
3. bizonylatot a Belügyminisztérium illetékes
szervétől, hogy a gyermek anyjának lakóhelye a
község területén van és itt él. Ha az anya
elhunyt, vagy elhagyta a gyermeket, vagy
indokolt okból akadályozott abban, hogy
közvetlenül gondoskodjon a gyermekről, a
bizonylatot a gyermek apja, nevelője vagy
gyámja mellékeli, amennyiben eleget tesz a jelen
rendelet 5. szakasza szerinti feltételeknek

4. Изјаву да исто право не остварује у другим
општинама.
У случају да је дете рођено у иностранству:
- доказ о постојању радног односа родитеља на
територији Републике Србије или
- уверење
Националне
службе
за
запошљавање да незапослен родитељ
активно тражи посао, а уколико ни са једном
од наведених не располажу:
- фотокопија здравственог картона детета са
евиденцијом о извршеним имунизацијама,
овереним од стране надлежног педијатра
Дома здравља Ада―

4. Nyilatkozatot, hogy ugyanezt a jogot nem
valósítják meg más községekben.
Amennyiben a gyermek külföldön született :
- bizonyíték a szülő munkaviszonyának
fennállásáról a Szerb Köztársaság területén, vagy
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolását
arról, hogy a munkanélküli szülő aktívan keresi a
munkahelyet, és ha a fentiek közül egyik sem áll
rendelkezésre:
- a gyermek egészségügyi nyilvántartásának
fénymásolatát az elvégzett védőoltásokról,
amelyet az Adai Egészségház illetékes
gyermekorvosa hitelesített.‖

Члан 4.
Наслов изнад члана 9. мења се и гласи:
„Право на финансирање два покушаја БМПО―
Члан 5.
Члан 9. мења се и сада гласи:
„Ово право на финансирање поступка БМПО до
износа од 300.000,00 динара, у оправданим

4. szakasz
A 9. szakasz feletti cím változik és így hangzik:
„Jogosultság
a
BMPO
két
kísérletének
pénzelésére―
5. szakasz
A rendelet 9. szakasza módosul és így hangzik:
„A jogosultságot a BMPO eljárás költségeinek
megtérítésére, 300.000,00 dinár összegig, indokolt
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случајевима, може да остварује пар која нема
ниједно дете, кад није био упућиван на вантелесну
оплодњу о трошку Републичког фонда за
здравствено осигурање, а да је према медицинском
налазу то једини начин да
дође до жељене
трудноће.
Захтев за остваривање права из овог члана
подноси се надлежној стручној комисији Одсека за
друштвене делатности и заједничке послове
Одељења за општу управу, друштвене делатности и
заједничке послове Општинске управе општине Ада.
Уз захтев из претходног става прилаже се:
1. документација на основу чега се може
утврдити оправданост покушаја БМПО
2. потврда о укључености у припремни процес
поступка вантелесне оплодње издата од
стране здравствене установе надлежне за
БМПО
3. уверење надлежног органа Министарства
унутрашњих послова, као доказ да је мајка
будућег детета имала стално пребивалиште
на територији Општине већ код првог
покушаја вантелесне оплодње, односно да је
будућа мајка из става 1. овог члана, имала
пребивалиште на територији општине Ада
најмање годину дана пре подношења
захтева
4. документација из чега се може утврдити да
подносилац захтева не испуњава услове на
финансирање покушаја БМПО прописане од
стране Републичке стручне комисија за
лечење поступцима БМПО
Одељење за општу управу, друштвене
делатности и заједничке послове органа општинске
управе општине Ада, на основу мишљења стручне
комисије из става 2. овог члана доноси решење о
признавању права у првом степену.
Против решења којим се одлучује о праву на
једнократну новчану помоћ за финансирање
спровођења
програма
лечења
неплодности
поступцима БМПО, може се изјавити жалба, који се
подноси Општинском већу преко првостепеног органа
у року од осам дана од дана пријема решења.―
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esetben, az a gyermektelen pár valósíthatja meg, amely
nem volt a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap
költségén mesterséges megtermékenyítésre beutalva,
amennyiben az orvosi lelet szerint ez az egyedüli módja
a kívánt terhesség megvalósulásának.
A kérelmet a jelen szakasz szerinti jogosultság
érvényesítésére az Adai Községi Közigazgatási Hivatal
Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és
Közös Ügykezelési Osztálya, Társadalmi Tevékenységi
és
Közös
Ügykezelési
Részlegének
illetékes
szakbizottságához kell beterjeszteni.
Az előző szakasz szerinti kérelemhez az
alábbiakat kell mellékelni:
1. dokumentáció, amely alapján megállapítható a
meddőség orvosbiológiai technikákkal segített
megtermékenyítési eljárásokkal való gyógyítási
programjával való próbálkozás indokoltsága
2. igazolás a mesterséges megtermékenyítés
eljárása előkészítő folyamatában való bevonásról
a meddőség orvosbiológiai technikákkal segített
megtermékenyítési eljárásokkal való gyógyítási
programjának
végrehajtásában
illetékes
egészségügyi intézmény részéről
3. bizonylatot, hogy a majdani gyermek anyja
állandó lakóhellyel rendelkezett a község területén
már a mesterséges megtermékenyítés első
kísérleténél, illetve, hogy a jelen szakasz 1.
szakasza szerinti majdani anya a kérelem
beterjesztése előtt legalább egy évig Ada község
területén lakott

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.

4. dokumentáció, amelyből megállapítható, hogy a
kérelem beterjesztője nem tesz eleget a BMPO
próbálkozás feltételeinek, amelyeket a BMPO
Eljárásokkal
Foglalkozó
Köztársasági
Szakbizottság írt elő.
Az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Általános
Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös
Ügykezelési Osztálya, a jelen szakasz 2. bekezdése
szerinti bizottság szakvéleménye alapján, határozatot
hoz a jogosultság érvényesítéséről, első fokon.
A meddőség orvosbiológiai technikákkal segített
megtermékenyítési
eljárásokkal
való
gyógyítási
programja végrehajtásának pénzelésére folyósított
egyszeri pénzsegélyre való jogosultságról döntő
határozat ellen fellebbezés terjeszthető elő a Községi
Tanácshoz az elsőfokú szerven keresztül, a határozat
kézhezvételének napjától számított nyolc napos
határidőben.―
6. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napján lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:56-1/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:56-1/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada,2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE
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184.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(''Службени гласник РС'', број 68/2015 и 81/2016 oдлукa УС), као и на основу члана 41. тачке 7. и 32.
Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'',
број 11/2019 и 20/2019.),
Скупштина општине Ада, на својој седници
одржаној дана 30.12.2019. године, доноси

A közszférában alkalmazottak maximális száma
meghatározásának módjáról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 68/2015. szám és 81/2016. szám – AB
határozat) 6. szakasza alapján, valamint Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és
20/2019. számok) 41. szakaszának 7. és 32. pontja
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
A HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A
MEGHATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ
MUNKAVISZONYBAN LEVŐ ALKALMAZOTTAK
MAXIMÁLIS SZÁMÁRÓL AZ ADA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDSZERÉBE TARTOZÓ
SZERVEZÉSI FORMÁKBAN A 2017. ÉVRE

1. У Одлуци о максималном броју запослених на
неодређено време у организационим облицима у
систему локалне самоуправе општине Ада за 2017.
годину (''Сл. лист општине Ада'', број
28/2017,
33/2017, 19/2018, 35/2018 и 5/2019) тачка 2. мења се и
гласи:

1. A határozat a meghatározatlan időszakra szóló
munkaviszonyban
levő alkalmazottak
maximális
számáról az Ada község önkormányzatának rendszerébe
tartozó szervezési formákban a 2017. évre (Ada Község
Hivatalos Lapja, 28/2017, 33/2017, 19/2018, 35/2018. és
5/2019. számok) 2. pontja módosul és így hangzik:

"2. Максималан број запослених на неодређено
време у организационим облицима у систему локалне
самоуправе општине Ада јесте:

„2. A meghatározatlan időszakra szóló munkaviszonyban
levő alkalmazottak maximális száma az Ada község
önkormányzatának rendszerébe tartozó szervezési
formákban:

1. Органи општине Ада
48
1.1.
Општинска управа
47
1.2.
Служба за буџетску инспекцију
0
1.3.
Интерни ревизор
1
1.4.
Општинско правобранилаштв____________0
2. УПВО ''Чика Јова Змај'' Ада
51

1. Ada község szervei________________________48
1.1. Közigazgatási hivatal_____________________47
1.2. Költségvetés felügyelő szolgálat_____________0
1.2. Belső revizor____________________________1
1.3. Vagyonjogi ügyészség_____________________0
2. Adai „Ĉika Jova Zmaj― Iskoláskor-előtti
Nevelési- és Oktatási Intézmény________________51
3. „Szarvas Gábor― Könyvtár Ada________________7
4. Adai I. Helyi Közösség_______________________1
5. Adai II. Helyi Közösség______________________1
6. Moholi Helyi Közösség______________________1
7. Törökfalui Helyi Közösség____________________1
8. Adai ―Standard‖ Közművesítési Közvállalat______53
9. ―Adica‖ Üdültetési Közvállalat Ada______________7
10. Ada Község Szociális Gondozói Központja______4
11. Egészségház Ada__________________________1

3. Библиотека ''Сарваш Габор'' Ада
4. Прва Месна заједница општине Ада
5. Друга Месна заједница општине Ада
6. Месна заједница Мол
7. Месна заједница Утрине
8. ЈКП ''Стандард'' Ада
9. ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада
10. Центар за социјални рад општине Ада
11. Дом здравља Ада

7
1
1
1
1
53
7
4
1

УКУПНО: 175".

ÖSSZESEN: 175‖

2.Ова одлука има се доставити Министарству
надлежном за послове финансија и Министарству
надлежном за послове државне управе и локалне
самоуправе у року од 15 дана од дана њеног
доношења.

2. E határozatot a meghozatala napjától számított 15
napos határidőben elküldeni a pénzügyekben illetékes
minisztériumnak és az államigazgatási és helyi
önkormányzati ügyekben illetékes minisztériumnak.

3.
Ова одлука има се објавити на интернет
презентацији општине Ада.

3. E határozatot megjelentetni Ada község internetes
oldalán.
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4.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном листу општине Ада"

4. E határozat a meghozatala napján lép hatályba és meg
kell jelentetni Ada Község Hivatalos Lapjában.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:10-6/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:10-6/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

185.
На основу става 4. члана 92. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије―, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), Скупштина општине Ада, на
седници одржаној 30.12.2019. године, донела је

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos
Lapja 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,
62/2013, 63/2013-kiig., 108/2013, 142/2014, 68-2015 –
m.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019.
és 72/2019. számok) 92. szakaszának 4.bekezdése
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2019.
ГОДИНУ

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLÓ
ALKALMAZÁSÁRÓL

Члан 1.
За завршни рачун буџета општине Ада за 2019.
годину ангажоваће се екстерни ревизор чији ће
извештај бити саставни део Одлуке о завршном
рачуну буџета општине Ада за 2019. годину.

1. szakasz
Ada község 2019. évi költségvetése zárszámadásának
felülvizsgálatára külső felülvizsgáló lesz alkalmazva,
amely jelentése Ada község 2018 évi zárszámadásáról
szóló határozat részét fogja képezni.

Члан 2.
Средства за извршење услуга ревизије завршног
рачуна буџета општине Ада за 2019. годину
обезбеђују се у буџету општине Ада за 2020. годину.

2. szakasz
Az eszközöket az Ada község 2019. évi költségvetésének
zárszámadása felülvizsgálatának szolgáltatására Ada
község 2020. évi költségvetésében biztosítják.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине
Ада― и доставља се Државној ревизорској
институцији.

3. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg, és továbbítva lesz az Állami Számvevőszékhez.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 400-8/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019. године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:400-8/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

186.
На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС―,
бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС,
54/2014,
96/2015-др.закон,
9/2016-одлука
УС,
101/2016-др.закон, 24/2018, , 41/2018-др.закон,
87/2018 и 23/2019), члана 3. став 1. тачка 7. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС―,
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени

A közlekedés biztonságról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-Ab
határozat, 54/2014, 96/2015-m.törv., 9/2016- Ab
határozat, 101/2016- m.törv., 24/2018, , 41/2018- m.törv.,
87/2018 és 23/2019) 157. szakaszának 1. bekezdése, a
kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016. és 95/2018.
számok) 3. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
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гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 20.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада―,
бр. 11/2019 и 20/2019), Скупштина општине Ада на
седници одржаној 30.12.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

31.12.2019.
2019.12.31.

129/2007, 83/2014. — m. törv., 101/2016. — m.törv. és
47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6.
pontja és Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44. szakasza 1.
bekezdésének 20. pontja alapján,
Ada
Község
Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott ülésén
meghozta a
RENDELETET
A KÖZPARKOLÓKRÓL

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин
паркирања возила на јавним паркиралиштима која су
обележена прописном саобраћајном сигнализацијом,
врсте јавних паркиралишта, управљање и одржавање
јавних паркиралишта на територији Општине Ада.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима
из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о
безбедности саобраћаја на путевима, другим
прописима који регулишу ову област и одредбама ове
одлуке.

1. szakasz
A jelen rendelet megállapítja az Ada község
területén közlekedési jelekkel megjelölt közparkolókban
való járműparkolás feltételeit és módját, a közparkolók
válfajait, valamint a közparkolók igazgatását és
karbantartását.
A jelen szakasz 1. bekezdésében leírt
közparkolókban
járművel
parkolni
a
közúti
közlekedésbiztonságról szóló törvénynek, a területet
szabályozó egyéb jogszabályoknak és a jelen rendelet
rendelkezéseinek megfelelően lehet.

Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су
јавне саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање путничких
возила и лаких теретних возила (возила која не
прекорачују осовинско оптерећење до 10т).
Општинска управа општине Ада може за
потребе јавних скупова, спортских, културних и других
манифестација и приредби, одредити и друге јавне
површине као привремена паркиралишта.
Јавним паркиралиштима у смислу одредбе
ове одлуке, не самтрају се посебне површине за
паркирање возила које припадају одређеном објекту
(предузећу, установи, стамбеној згради, такси
стајалишту и др.).
Члан 3.
Јавна паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара и
друге површине посебно обележене за паркирање
моторних возила, затворени и отворени простори , за
чије коришћење може да се уведе наплата паркирања
доношењем одлуке скупштине јединице локалне
самоуправе о поверавању обављања комуналне
делатности управљања јавним паркиралиштима.
Члан 4.
Делатност
управљања
јавним
паркиралиштима може да обавља јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други привредни
субјект (у даљем тексту: субјект) који испуњава
услове прописане законом, Уредбом о начину и
условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Службени гласник РС―, бр. 13/2018,
66/2018 и 51/2019) (у даљем тексту: уредба) и овом
одлуком.
Одржавање, управљање и конрола јавних
паркиралишта као комунална делатност управљања
јавним паркиралиштима може да се повери субјекту

2. szakasz
Közparkoló
e
rendelet
értelmében:
a
személygépkocsik és könnyű tehergépjárművek (amelyek
nem haladják meg a 10t tengelyterhelhetőséget)
parkolására kijelölt és jelölésekkel ellátott közlekedési
közterület és különleges terület.
Nyilvános összejövetelek, sport, művelődési és
egyéb megmozdulás és rendezvény számára az Adai
Községi Közigazgatási Hivatal ideiglenes parkolóként
egyéb közterületet is kijelölhet.
A jelen rendelet rendelkezései értelmében nem
közparkoló az egy adott létesítményhez (vállalat,
intézmény, lakóház, taxiállomás és egyéb) tartozó
járművek parkolására szolgáló különleges terület.
3. szakasz
A közparkoló az úttest vagy járdarész vagy úttest
és járda közötti és egyéb, gépjármű parkolásra külön
megjelölt terület, zárt vagy nyitott terület, amelynek
használata után parkolási díjat lehet bevezetni, a helyi
önkormányzati
egység
képviselő-testületének
határozatával a közparkoló-igazgatás kommunális
tevékenység végzése megbízatásba adásáról.
4. szakasz
A
közparkolók
igazgatása
kommunális
tevékenységeket az a közvállalat, vállalkozó, vagy egyéb
gazdasági alany végezheti (a további szövegben: alany),
amely eleget tesz a törvény, a kommunális
tevékenységek megkezdése módjáról és feltételeiről
szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 13/18 ,
66/18. és 51/2019, számok) (a további szövegben:
kormányrendelet) és a jelen határozat által előírt
feltételeknek.
A közparkolók karbantartását, igazgatását és
ellenőrzését, mint a közparkolók-igazgatása kommunális
tevékenységét, olyan alanyra lehet bízni, amely eleget
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који испуњава услове из става 1. овог члана.
Субјект
подноси
захтев
за
проверу
испуњености услова за отпочињање обављања
предметне комуналне делатности министарству
надлежном за послове комуналних делатности и то
пре доношења одлуке Скупштине општине Ада о
поверавању
обављања
комуналне
делатности
управљања јавним паркиралиштима.
Одлука о поверавању ове делатности
прописује обавезе вршиоца комуналне делатности у
смислу одржавања, управљања, и контроле, утврђује
јавна паркиралишта који се даљу на управљање по
зонама, начин и висину наплате услуге паркирања
моторних возила, и остале елементе битне за
обављање ове делатности.

tesz a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti feltételeinek.
Az alany a tárgyi kommunális tevékenység
megkezdésének feltételei teljesítésének ellenőrzésére
irányuló kérelmet nyújt be a kommunális ügyekben
illetékes minisztériumhoz, mielőtt Ada Község Képviselőtestülete a közparkolók igazgatása kommunális
tevékenység megbízatásba adásáról határoz.

Члан 5.
Јавна
паркиралишта
обележавају
се
саобраћајном сиглализацијом у складу са прописима
о безбедности саобраћаја.

5. szakasz
A
közparkolókat
a
közlekedésbiztonsági
jogszabályokkal összhangban közlekedési jelekkel kell
megjelölni.

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

II. A KÖZPARKOLÓK HASZNÁLATA

Члан 6.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
моторних возила правних, физичких лица и
предузетника (у даљем тексту: корисник).

6. szakasz
A közparkolókat jogi személyek, természetes
személyek és vállalkozók (a továbbiakban: használók)
gépjárműveinek parkolására használják.

Члан 7.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима
врши се на начин одређен саобраћајним знацима.

7. szakasz
A járművek közparkolóban történő parkolását a
közlekedési jelek által meghatározott módon kell végezni.

III ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА

III. PARKOLÁS ÉS MEGÁLLÁS TILALMA

Члан 8.
Поред случајева предвиђених законом, није
дозвољено паркирање и заустављање возила:

8. szakasz
A törvényben előirányzott eseteken kívül járművel
parkolni és megállni nem szabad:

- на јавним зеленим површинама,
- на дечјим игралиштима и другим местима
намењеним за рекреацију,
- на јавним трговима.
Члан 9.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
2. остављање неисправног или хаварисаног возила,
прикључног возила без сопственог погона, као и
других ствари и предмета,

- zöld közterületen,
- játszótereken és egyéb pihenésre szolgáló helyeken,

3. вршити заузимање паркинг места извођењем било
каквих грађевинских радова, на други начин
ометати коришћење паркиралишта, користити
паркиралишта на начин супротан намени,
4. прање возила, поправка возила, испуштање
опасних материја, мазива и уља, као и свако
стварање нечистоће.

3. parkolóhelyet bármilyen építőmunkálat kivitelezésével
elfoglalni, a parkoló használatát egyéb módon zavarni,
parkolót rendeltetésével ellentétes módon használni,

IV УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ
ВОЗИЛА СА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИША И ДРУГИХ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

IV. A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓ JÁRMŰVEK
ELTÁVOLÍTÁSA A KÖZPARKOLÓKBÓL ÉS AZ EGYÉB
KÖZTERÜLETEKRŐL

A jelen tevékenység megbízásba adásáról szóló
határozat előírja a kommunális tevékenységet végző
karbantartási, igazgatási és ellenőrzési kötelezettségeit,
meghatározza a közparkolókat zónák szerint, a gépjármű
parkolási szolgáltatások fizetésének módját és összegét,
valamint a tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó egyéb
jelentős elemeket.

- köztereken.
9. szakasz
Közparkolóban tilos:
1. járművel a közlekedési jelöléssel, útburkolati jellel és
jelzőtáblával ellentétesen parkolni,
2. üzemképtelen vagy roncsautót, saját meghajtás nélküli
függesztett járművet, valamint egyéb dolgot és tárgyat
vesztegelni hagyni,

4. járművet mosni, javítani, belőle veszélyes anyagot,
kenőanyagot és olajat kifolyatni, valamint
bármilyen egyéb szennyeződést okozni.
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Члан 10.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални
инспектор је овлашћен да возачу возила односно
власнику возила уколико возач није идентификован (у
даљем тексту: корисник), прекршајним налогом
нареди да одмах уклони возило које је паркирано
супротно члану 8. и 9. ове одлуке.
Уколико корисник не буде идентификован или
се не налази на лицу места или одбије да уклони
возило из става 1. овог члана, комунални инспектор
ће без саслушања странке, издати прекршајни налог
којим ће наложити уклањање возила, принудним
путем. Прекршајни налог се причвршћује на возило уз
назначење дана и часа кад је причвршћено, а тиме се
сматра да је достављање извршено. Накнадно
оштећење, уништење или уклањање овог прекршајног
налога не утиче на ваљаност достављања.

31.12.2019.
2019.12.31.

10. szakasz
Felügyelőségi ellenőrzés gyakorlása során a
kommunális felügyelő jogköre kiterjed arra, hogy a
járművezetőnek, illetve a tulajdonosnak, ha a vezető nem
azonosítható (a továbbiakban: használó) szabálysértési
meghagyással elrendelje, hogy az e rendelet 8. és 9.
szakaszába ütköző módon parkoló járművet azonnal
távolítsa el.
Ha az használó nem azonosítható, vagy nincs a
helyszínen, vagy az e szakasz I. bekezdése szerinti
járművet nem hajlandó eltávolítani, a kommunális
felügyelő az ügyfél meghallgatása nélkül
kiadja a szabálysértési meghagyást, amellyel a jármű
kényszer útján történő eltávolítását rendeli el. A
szabálysértési meghagyást a járműre kell erősíteni,
feltüntetve a fölerősítés napját és időpontját, ami a
kézbesítés megtörténtének tekintendő. A szabálysértési
meghagyás utólagos sérülése, megsemmisülése vagy
eltávolítása a kézbesítés jogszerűségét nem befolyásolja.

V НАДЗОР

V. FELÜGYELET

Члан 11.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Комунални инспектор одељења за инспекцијске
послове Општинске управе општине Ада.

11. szakasz
A jelen rendelet végrehajtása felett a felügyeletet
az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Felügyelőségi
Osztályának kommunális felügyelője végzi.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће
или друго правно лице ако:
1. Користи јавно паркиралиште супротно одредбама
члана 9. ове Одлуке,
2. Поступа супротно одредбама члана 8. ове Одлуке.

VI. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
12. szakasz
A szabálysértésért 10.000 dinár pénzbírsággal
büntetendő a vállalat, vagy egyéb jogi személy akkor ha:

За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
8.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара.

1. A közparkolót a jelen rendelet 9. szakasza
rendelkezéseivel ellentétesen használja,
2. A
jelen rendelet 8. szakasza rendelkezéseivel
ellentétesen cselekszik.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
vállalkozó 8.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal
büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
jogi személy felelős személye 5.000,00 dinár fix összegű
pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
természetes személy 5.000,00 dinár fix összegű
pénzbírsággal büntetendő.

VIIЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

VII. ZÁRÓRENDELKEZÉS

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине Ада.

13. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:346-2/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:346-2/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE
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187.
На основу члана 3 став 1 тачка 8 и члана 4 Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије―, број 88/2011 и 104/2016) и члана 20.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије―, број: 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/2016 - др. закон, и 47/2018) и члана 44.
став 1. тачка 20. Статута Општине Ада („Сужбени
лист општине Ада―, број 11/19 и 20/19)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана
30.12. 2019. године, донела је

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016. és 95/2018.
számok) 3. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 4.
szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014. – m.törv.,
101/2016. – m.törv. és 47/2018. számok) 20.
szakaszának 1. bekezdése, Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok)
44. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

RENDELETET
A KÖZVILÁGÍTÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Члан 1.
Овом одлуком регулише се делатност обезбеђивања
јавног осветљења, утврђују се услови и начин обављања
ове делатности, одређује ред првенства у обављању
делатности услучају више силе или других оправданих
разлога, надзори друга питања од значаја за обављање
делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији
Општине Ада.

1. szakasz
A jelen rendelet szabályozza a közvilágítás biztosításának
tevékenységét, megállapítja a tevékenység végzésének
feltételeit és módját, meghatározza az elsőbbségi sorrendet a
tevékenység végzésében vis maior esetén vagy más indokolt
okokból, a felügyeletet és az Ada község területén a
közvilágítás biztosítása szempontjából jelentős egyéb
kérdéseket.

Члан 2.
Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката,
уређаја и инсталација за осветљавање површина јавне
намене.

2. szakasz
A közvilágítás alatt értjük a létesítmények, a berendezések
és a vezetékek rendszerét a közrendeltetésű területek
megvilágítására.

Под површином јавне намене подразумевају се
саобраћајнице, улице, тргови, паркови, пешачке површине
поред стамбених и других објеката, зелене површине у
насељима, спортски објекти као и друге површине на
којима је предвиђена изградња јавног осветљења.

A közrendeltetésű terület alatt értjük az utakat, utcákat,
tereket, parkokat, járda területeket a lakó- és egyéb épületek
mellett, települések zöld területeit, sportlétesítményeket és
egyéb területeket, ahol a közvilágítás kiépítése van előlátva.

2. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА

2. A KÖZVILÁGÍTÁSOK HASZNÁLATA

Члан 3.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове
снабдевања, одржавања, адаптације, реконструкције и
изградње објеката и инсталација јавног осветљења и
декоративно осветљење.

3. szakasz
A közvilágítás biztosítása magában foglalja a közvilágítás
létesítményeinek és vezetékeinek, valamint a dekorációs
világítás ellátását, karbantartását, adaptálását, rekonstrukcióját
és kiépítését.

Надлежни орган општинске управе за послове
инвестиција, стара се о обезбеђивању услова за
обављање послова снабдевања, одржавања, адаптације,
реконструкције и изградње објеката и инсталација јавног
осветљења ускладу са законом.

A községi közigazgatási hivatal befektetési ügyekben illetékes
szerve gondoskodik a közvilágítási létesítmények és vezetékek
ellátása, karbantartása, átalakítása, rekonstrukciója és kiépítése
törvénynek megfelelő feltételeinek biztosításáról.

Послове из оквира делатности обезбеђивања јавног
осветљења из члана 3. ове одлуке може да обавља
јавно предузеће привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект који испуњава услове
прописане законом,Уредбом о начину и условима за
отпочињање комуналних делатности („Сл.гласник
РС― бр. 13/18 и 66/18)) и овом одлуком

A feladatokat a közvilágítás biztosítása tevékenység
keretéből az a közvállalat, gazdasági társaság,
vállalkozó, vagy egyéb gazdasági alany láthatja el,
amely eleget tesz a törvény, a kommunális
tevékenységek megkezdése módjáról és feltételeiről
szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 13/18 ,
66/18. és 51/2019. számok) és a jelen határozat által
előírt feltételeknek
A közvilágítás feladatainak ellátását és a közvilágítás

Обављање послова јавног осветљења и одржавања јавне
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расвете поверава се правном лицу изабраном на основу
спроведеног поступка на основу
одредаба закона
којима се уређује јавно-приватно партнерство и
концесије.

karbantartását a köz- és magánszféra partnerséget és a
koncessziót szabályozó törvény rendelkezései alapján
lefolytatott eljárás szerint kiválasztott jogi személyre bízzák.

Члан 4.
Обављање послова декоративног осветљења поверава се
правном лицу у поступку избора најповољнијег понуђача у
складу са Закономојавним набавкама (удаљем
тексту:понуђач).

4. szakasz
A dekorációs világítás ellátását a közbeszerzési törvénynek
megfelelően a legjobb ajánlattevő kiválasztása eljárásában
kiválasztott jogi személyre bízzák (a további szövegben:
ajánlattevő).

Понуђач из члана 4 ове Одлуке је дужан да одржава
декоративно осветљење објеката у дане државних
празника, одређених верских празника, значајних
културних и других манифестација.

A jelen rendelet 4. szakaszában szerinti ajánlattevő köteles a
létesítmény dekorációs megvilágítását fenntartani az állami
ünnepnapokon, egyes vallási ünnepeken, jelentős kulturális és
egyéb rendezvények alkalmával.

Понуђач из члана 4. ове Одлуке је дужан да прибавља,
монтира, демонтира, одржава и складишти уређаје за
декоративно осветљење,ускладу са законом.

A jelen rendelet 4. szakaszában szerinti ajánlattevő a
törvényeknek megfelelően köteles dekorációs világításra
szolgáló eszközöket beszerezni, telepíteni, szétszerelni,
karbantartani és tárolni.

Члан 5.
Ако услед више силе (земљотреса, пожара, суше, поплаве
и других непогода) или других оправданих разлога
Општина Ада не може да врши снабдевање и одржавање
објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању
функционалне оспособљености и због тога дође до
смањених могућности обезбеђивања јавног осветљења ,
дужна је да обезбеди осветљење јавних површина по
следећем реду првенства:

5. szakasz
Ha vis maior (földrengések, tüzek, aszályok, árvizek és egyéb
katasztrófák) következtében, vagy más indokolt ok miatt Ada
község nem bírja ellátni és fenntartani a közvilágítási
létesítményeket, berendezéseket és vezetékeket funkcionális
kapacitással, és ebből adódóan csökken a közvilágítás
biztosításának lehetősége, a következő elsőbbségi
sorrendben köteles biztosítani a közterületek megvilágítását:

Јавноосветљење главних саобраћајница и објеката од
посебног значаја;
Јавно осветљење тргова;
Јавно осветљење улица;
Јавно осветљење пешачких стаза;
Јавно осветљење спортских објеката.

•a különös jelentőségű fő utak és létesítmények közvilágítása;

Члан 6.
Средства за обављање делатности обезбеђивања
јавног осветљења и одржавања јавне расвете
обезбеђују се из буџета Општине Ада.

6. szakasz
A közvilágítás biztosítása tevékenység ellátásához és a
közvilágítás fenntartásához szükséges eszközöket Ada
község költségvetése biztosítja.

3. ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА

3. A KÖZVILÁGÍTÁSOK HASZNÁLATÁNAK TILALMA

Члан 7.
Забрањено је неовлашћено:

Tilos jogtalanul:

1. уклањање, рушење,прљање и оштећење на било који
начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;

1. eltávolítania, lebontani, szennyezni és bármilyen
módon megrongálni a közvilágítás létesítményeit,
berendezéseit és vezetékeit;

2. прикључивање на објекте, уређаје и инсталације јавног
осветљења, осим декоративног осветљења.

2. rácsatlakozni a a közvilágítás létesítményeire,
berendezéseire és vezetékeire, a dekorációs
világítás kivételével.
3. hirdetőtáblák felállítása, tárgyak és dolgok rögzítése,
plakátok ragasztása a közvilágítás létesítményeire,
és vezetékeire.

3. постављање рекламних паноа, причвршћивање
објеката и стварии лепљење плаката на
објекте и
инсталације јавне расвете;

•a terek közvilágítása;
•az utcák közvilágítása;
•a gyalogos ösvények közvilágítása;
•a sportlétesítmények közvilágítása.

7. szakasz
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Члан 8.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орган
надлежан за комуналне иинспекцијске послове Општине
Ада.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши
надлежни орган Општине Ада Одељење за комуналн
послове, урбанизам , грађевинарство и заштиту животне
средине..

8. szakasz
A jelen rendelet rendelkezéseinek alkalmazása felett a
felügyeletet az Ada község kommunális felügyelőségre
illetékes szerve végzi.

На решење комуналног инспектора може се изјавити
жалба Општинском већу општине Ада у року од 15дана
од дана достављања решења. Жалба изјављена на
решење комуналног инспектора не задржава његово
извршење.

A kommunális felügyelő határozata ellen, a kézbesítésétől
számított 15 napon belül, Ada Község Községi Tanácsánál
lehet fellebbezni. Az kommunális felügyelő határozatával
szemben benyújtott fellebbezés nem függeszti fel annak
végrehajtását.

Члан 9.
Контролу и одржавање комуналног реда уовој области
обавља комунална инспекција. Комунални инспектор је
овлашћен да у вршењу комуналних послова, присуством
на лицу места:
1. спречава нарушавање комуналног реда
прописаноговом Одлуком;
2. успоставља нарушени ред применом својих
овлашћења утврђених законом;
3. издаје прекршајни налог за прекршаје за које је
предвиђена новчана казнауфиксном износу,ускладу с
одредбама ове одлуке и закона о прекршајима;

9. szakasz
A kommunális rend ellenőrzését és fenntartását ezen a
területen a kommunális felügyelő végzi. A kommunális
felügyelő jogosult a kommunális feladatok ellátásában, a
helyszíni jelenléttel:
1. megakadályozza a jelen rendeletben előírt kommunális
rend zavarását;
2. helyreállítja a rendellenességet a törvényben
megállapított hatáskörének gyakorlása révén;
3. szabálysértési meghagyást ad ki, azon
szabálysértésekre, amelyekért fix összegű pénzbírság
kiszabása van előlátva, a jelen rendelet és a
szabálysértésről szóló törvény rendelkezéseivel
összhangban;
4. egyéb intézkedéseket foganatosít a törvény által előírt
hatáskörének megfelelően.

4.

предузима друге мере у складу са својим
овлашћењима прописаним законом.

4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице:
1) које уклања, руши, прља и оштећује на било
који начин објекте, уређаје и инсталације
јавног осветљења (члан 7.);
2) ако се неовлашћено прикључује на објекте,
уређаје и инсталације јавне расвете (члан 7.);
3) ако неовлашћено постави рекламни пано,
рекламу, плакат или причврсти објекат

A jelen rendelet végrehajtása felett a felügyeletet Ada községi
illetékes szerve a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési,
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály végzi.

4. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
10. szakasz
A szabálysértésért 50.000 dinár
büntetendő a jogi személy:

pénzbírsággal

1) amely eltávolítja, lebontja, szennyezi és
bármilyen módon megrongálja a közvilágítás
létesítményeit, berendezéseit és vezetékeit (7.
szakasz);
2) ha jogtalanul rácsatlakozik a a közvilágítás
létesítményeire, berendezéseire és vezetékeire
(7. szakasz);
3) ha jogtalanul hirdetőtáblát, reklámot, plakátot
helyez, vagy erősít a létesítményhez.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 20.000.00
динара,

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
vállalkozó 20.000 dinár pénzbírsággal büntetendő.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 10.000.00 динара,

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
jogi személy felelős személye 10.000 dinár
pénzbírsággal büntetendő.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице:
које уклања, руши, прља и оштећује на било који
начин објекте, уређаје и инсталације јавног
осветљења (члан 7.);

A
szabálysértésért
5.000
dinár
pénzbírsággal
büntetendő az a természetes személy:
aki eltávolítja, lebontja, szennyezi és bármilyen módon
megrongálja a közvilágítás létesítményeit, berendezéseit
és vezetékeit (7. szakasz).
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине Ада".

11. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:352-14/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12. 2019. године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 352-14/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

188.
На основу члана 4 Закона о комуналним
делатностима ( „Сл. гласник РС―, бр 88/2011 ,
104/2016 ,и 95/2018), члана 20 став 1 тачка 5. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон
47/2018),члана 57. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и
члана 44. став 1. тачка 20. Статута општине Ада
(„Сужбени лист општине Ада―, број 11/19 и 20/19 )
Скупштина општине Ада на седници одржаној
30.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА

A kommunális tevékenységekről szóló törvény
(SZK Hivatalos Közlönye
88/2011 , 104/2016. és
95/2018. számok) 4. szakasza alapján, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye
129/07, 83/2014 – m.törv., 101/2016 – m.törv., és
47/2018. számok) 20. szakasza 1. bekezdésének 5.
pontja,
közúti utasszállításról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye 68/2015 szám) 57. szakasza és Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja 11/2019
és 20/2019 számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 20
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a
RENDELETET
A VÁROSI ÉS A KÜLVÁROSI UTASSZÁLLÍTÁSRÓL
ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Члан 1
Овом одлуком прописују се услови и начин
организовања послова
у вршењу комуналне
делатности јавног превоза путника у градском и
приградском саобраћају, права и обавезе предузећа
или другог правног лица који обављају ову делатност
(у даљем тексту: превозник), права и обавезе
корисника превоза (у даљем тексту: путник) и услови
за континуирано обављање ове делатности.

1. szakasz
A jelen rendelet előírja a városi és külvárosi
tömegközlekedés kommunális tevékenység végzése
szervezésének feltételeit és módját, a tevékenységet
végző vállalat vagy más jogi személy (a továbbiakban:
fuvarozó) jogait és kötelezettségeit, valamint a
közlekedés használójának (a továbbiakban: utas) jogait
és kötelezettségeit, és a feltételeket a tevékenység
folytonos végzéséhez.

Члан 2
Превоз путника у градском и приградском саобраћају
је обављање превоза путника на подручју општине
Ада (у даљем тексту: Општина) и другим
насељеним местима на територији општине Ада,
као и између насељених места на територији општине
Ада.
Члан 3
Превоз путника
у градском и приградском
саобраћају обавља предузеће или друго правно
лице
коме Општина повери обављање ове
комуналне делатности, по поступку прописаном
посебном одлуком.

2. szakasz
Az utasszállítás a városi és külvárosi forgalomban, az
utasszállítás Ada község területén (a továbbiakban:
község) és Ada község más településein, valamint Ada
község területén lévő települések között.

3. szakasz
Az utasok szállítását a városi és külvárosi forgalomban az
a vállalat vagy más jogi személy végzi, amelyet a község
a tárgyi kommunális tevékenység végzésével megbízott,
a külön határozatban előírt eljárásnak megfelelően. A
község ugyanazon feltételek mellett és az előírt eljárás
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Општина може, под истим условима и по
прописаном поступку, поверити обављање ове
комуналне делатности и само за једну или више
утврђених линија градског и приградског саобраћаја.

szerint megbízatásba adhatja a tárgyi kommunális
tevékenység végzését csak egy vagy több meghatározott
városi és külvárosi vonalra is.

Члан 4
Предузеће, односно друго правно лице коме се
поверава обављање превоза путника у градском и
приградском саобраћају,
односно по појединим
утврђеним
линијама
градског
и
приградског
саобраћаја, мора да испуњава све законом прописане
услове, опште услове превоза, као и да је надлежно
министарство утврдило да испуњава услове за
отпочињање и обављање јавног превоза путника,
односно да испунјава услове у складу са Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања
комуналних
делатности
(„Службени
гласник
Републике Србије―, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019).

4. szakasz
A városi és külvárosi utasszállításra, illetve a városi és
külvárosi
közlekedés
meghatározott
vonalán
személyszállításra megbízott vállalatnak vagy más jogi
személyeknek meg kell felelnie a jogszabályban előírt
összes
követelménynek,
a
szállítási
általános
feltételeinek, valamint hogy az illetékes minisztérium
megállapította, hogy megfelel a követelményeknek a
tömegközlekedésben
történő
utasszállítás
megkezdéséhez és végzéséhez, illetve megfelel a
feltételeknek összhangban a kommunális tevékenységek
megkezdése
módjáról
és
feltételeiről
szóló
kormányrendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 13/2018 ,
66/2018. és 51/2019. számok).

II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

II. A SZÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE

Члан 5
Превоз путника у градском и приградском саобраћају
обавља се аутобусима:
1. на сталним линијама - свакодневно током целе
године,
2. на сезонским линијама - периодично (за ученике,
студенте и др),
3. на ванредним линијама - за време одржавања
културних,
уметничких,
спортских
и
других
манифестација.
Линије у градском саобраћају означавају се бројем и
називом према називима крајњих стајалишта.
Линије у приградском саобраћају означавају се
називом према називима крајњих стајалишта или
називима насеља.

5. szakasz
Az utasok szállítását a városi és külvárosi közlekedésben
busszal hajtják végre:
1. állandó járat - egész évben naponta,

Члан 6
Линије у линијском превозу утврђују се у складу са
развојем општине, саобраћајно-техничким условима и
потребама становништва.

6. szakasz
A közlekedési vonalakat a menetrend szerinti
utasszállításban a község fejlődésével, a közlekedési és
a műszaki feltételeknek, valamint a lakosság
szükségleteivel összhangban állapítják meg.
A fuvarozó a rendkívüli vonalakat az ideiglenes jellegű
szükséglet alapján nyitja meg, és a szükséglet
időtartamára, de legfeljebb öt napig tartja fenn, az Ada
Község Községi Tanácsának határozata alapján, a
közlekedésért felelős szerv előzetesen véleményezése
alapján.

Ванредне линије отвара превозник на основу
указане потребе привременог карактера и одржава
их док траје потреба, али не дуже од 5 дана, на
основу решења Општинског већа општине Ада, а
по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове саобраћаја.

2. szezonális vonalon - időszakosan (tanulók, hallgatók
stb. számára),
3. rendkívüli vonalakon - kulturális, művészeti, sport és
egyéb rendezvények során.
A városi közlekedésben a vonalakat számmal és névvel
jelölik a végállomások neve szerint.
A külvárosi közlekedésben a vonalakat számmal és
névvel jelölik a végállomások vagy a települések neve
szerint.

Члан 7
Траса линије одређује се називима улица и
путева којима се крећу аутобуси, од почетног до
крајњег стајалишта.

7. szakasz
A vonal útvonalát a buszok által használt utcák és utak
neveivel határozzák meg, az indulástól a végállomásig.

Члан 8
Скупштина општине посебном одлуком одређује
стајалишта у градском и приградском саобраћају.
Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и
обележена у складу са условима утврђеним
законом и другим прописима.

8. szakasz
A Községi Képviselő-testület a városi és külvárosi
közlekedés megállóit külön határozattal határozza meg.
A buszmegállókat a törvényben és más rendeletekben
megállapított feltételeknek megfelelően kell megépíteni és
megjelölni.
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Члан 9
Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном
ознаком.
Стајалишна ознака садржи назив превозника, назив и
ознаку стајалишта, ознаку "БУС", број линије и време
првог и последњег поласка. Стајалишна ознака може
да садржи и друге податке од интереса за боље
информисање путника о превозу.

9. szakasz
A megállót jól láthatóan meg kell jelölni a megállót jelölő
táblával.
A megálló jelölő tartalmazza a fuvarozó nevét, a megálló
nevét és jelét, a "BUS" jelet, a vonal számát, valamint az
első és utolsó indulás időpontját. A megálló jelölő
tartalmazhat más információt is az utasoknak a
szállításról való jobb tájékoztatása érdekében.

Члан 10
О постављању и одржавању стајалишних ознака,
информационих паноа стара се јавно или друго
предузеће коме
општина
повери
обављање
комуналне делатности организације, контроле и
реализације система превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији општине Ада.
Одржавање и обележавање саобраћајних површина и
површина за стајалишта на коловозу врши предузеће
коме је Скупштина општине поверила одржавање
улица и путева, односно одржавање јавних површина.

10. szakasz
A megálló jelölők és az információs táblák felállításáról és
karbantartásáról az a közvállalat vagy más vállalat
gondoskodik, amelyet a község megbízott a városi és
külvárosi közlekedésben az utasszállítás rendszerének
megszervezése, irányítása és megvalósítása kommunális
tevékenység végzésével Ada község területén.
A forgalmi területek és a megállók felületének
karbantartását és jelölését az a vállalat végzi, amelyet a
Községi
Képviselő-testület
az
utcák
és
utak
karbantartásával bízott meg, illetve a közterületek
karbantartását.
A község gondoskodik a buszmegállók fedett váróinak
felállításáról és karbantartásáról

Општина се стара о постављању и одржавању
надстрешница аутобуских стајалишта.
Члан 11
Градски и приградски саобраћај обавља се по
регистрованом и овереном реду вожње.
Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања
превоза и садржи:
- назив превозника;
- број и назив линије према називима крајњих
стајалишта;
- датум почетка рада линије;
- дужину и трасу линије;
- назив и локације стајалишта на линији у оба смера,
као и њихова растојања;
- време рада линије - први и последњи дневни
полазак на линији за радни дан, суботу, недељу и
дане празника (режим рада);
- број полазака у току дана за радни дан, суботу,
недељу и дане празника и укупан број возила
која опслужују линију;
- просечни интервал између полазака аутобуса на
линији за карактеристични период у току дана за
радни дан, суботу, недељу и дане празника;
- рок важења реда вожње.

11. szakasz
A városi és külvárosi közlekedést regisztrált és hitelesített
menetrend szerint végzik.
A menetrend egy olyan aktus, amely megállapítja a
szállítási tervet és az alábbiakat tartalmazza:
- a fuvarozó neve;
- a vonal száma és neve a végállomás neve szerint;

Члан 12
Регистрацију и оверу реда вожње за градски и
приградски превоз на територији општине Ада врши
Општинско веће општине Ада.
У регистар реда вожње уноси се: редни
број, назив превозника, назив и врста линије,
датум уписа редавожње у регистар, број акта, рок
важења реда вожње и напомена.

12. szakasz
Ada község területén a városi és külvárosi
közlekedés menetrendjének nyilvántartásba vételét és
hitelesítését Ada Község Községi Tanácsa végzi.
A menetrend nyilvántartásába be kell jegyezni:
sorszámot, a fuvarozó nevét, a vonal nevét és típusát, a
menetrend nyilvántartásba vételének dátumát, a jogi
aktus számát, a menetrend érvényességi idejét és a
megjegyzést.
A menetrend hitelesítését bélyegzéssel végzik,
amely tartalmazza: a fuvarozó nevét, a vonal nevét, a
sorszámot, amely alatt a nyilvántartásba bekerült, a
hitelesítés dátumát és a felhatalmazott személy aláírását.
A
menetrendet
egyéves
érvényességgel

Овера реда вожње врши се стављањем
штамбиља који садржи: назив превозника, назив
линије, редни број под којим је уписан у регистар,
датум овере и потпис овлашћеног лица.
Овера реда вожње врши се са роком важења

- a vonal indulásának dátuma;
- a vonal hossza és útja;
- a vonalon levő megállók neve és helye mindkét
irányban, valamint távolságuk;
- a vonalidő - az első és az utolsó napi indulás a vonalon
munkanapokon, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon
(üzemmód);
- a napi indulások száma munkanapokon, szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon, valamint a vonalon
közlekedő járművek teljes száma;
- a vonalon induló buszok indulása közötti átlagos időköz
a nap folyamán, munkanapokon, szombaton, vasárnap és
ünnepnapokon;
- a menetrend érvényessége.
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од годину дана.

hitelesítik.

Члан 13
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у
градском и приградском превозу подноси се
најкасније до 30. априла текуће године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње,
подноси се:

13. szakasz
A városi és külvárosi közlekedés menetrendjének
nyilvántartásba vétele és hitelesítése iránti kérelmet
legkésőbb folyó év április 30-ig kell benyújtani.
A
menetrend
nyilvántartásba
vétele
és
hitelesítése
iránti
kérelemmel
mellékleteként
a
következőket kell benyújtani:
- kivonat a Gazdaság Nyilvántartási Ügynökség
nyilvántartásából
a
vonalas
tömegközlekedési
tevékenység végzéséről;
- az Infrastrukturális Minisztérium ügyirata a
tömegközlekedés végzése feltételeinek teljesítéséről;
- az utasszállításban részt vevő járművek listája,
a forgalmi engedélyek hitelesített fénymásolataival;
- a városi és külvárosi utasszállítás kommunális
tevékenység végzéséről szóló szerződés;

- извод из регистра Агенције за привредне
регистре о вршењу делатности јавног линијског
превоза путника;
- Акт Министарства за инфраструктуру о
испуњености услова за обављање јавног превоза;
- списак возила ангажованих у превозу путника
са овереним фотокопијама саобраћајних дозвола;
- уговор о обављању комуналне делатности
превоза путника у градском и приградском
саобраћају;
- ред вожње у 3 (три) примерка.

- menetrend három (3) példányban.

Члан 14
Општинско веће општине Ада је дужно да
донесе решење о регистрацији и да ред вожње
овери у року од 30 дана од дана подношења или да
оверу одбије.
У случају објективних потреба, а на захтев
предузећа, установа, месних заједница и група
грађана превозник може у току године регистровати,
мењати и усклађивати ред вожње на постојећим
линијама у складу са заштитним временом између
регистрованих полазака, уз сагласност Општинског
већа општине Ада.
Општина може расписати јавни конкурс за
доделу нових линија или нових полазака на
регистрованим линијама, уколико регистровани
превозник на датој линији не испуњава уговором
предвиђене обавезе или не може да изађе у сусрет
оправданом захтеву за повећање броја полазака на
регистрованој линији у складу са заштитним
временом.

14. szakasz
Ada Község Községi Tanácsa köteles a
regisztrációról döntést hozni és a menetrendet a
benyújtástól számított 30 napon belül hitelesíteni, vagy a
hitelesítést megtagadni.
Objektív szükséglet esetén, mégpedig a
vállalatok, intézmények, helyi közösségek és polgárok
csoportjának kérésére a fuvarozó az év folyamán
regisztráltathat, megváltoztathat és összehangolhat
menetrendet a létező vonalakon a regisztrált indulások
közötti védelmi időnek megfelelően, Ada Község Községi
Tanács beleegyezésével.
A község nyilvános pályázatot hirdethet új
vonalak vagy új járatok kiosztására a regisztrált
vonalakon, ha az adott vonalon regisztrált fuvarozó nem
teljesíti a szerződéses kötelezettséget, vagy nem tud
eleget tenni az indokolt kérelemnek, hogy a regisztrált
vonalon növelje a járatok számát, a védelmi időnek
megfelelően.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И
ПРЕДУЗЕЋА

III. A FUVAROZÓ ÉS A VÁLLALAT JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI

Превозник може отпочети обављање превоза
путника у градском и приградском саобраћају ако има:

A fuvarozó akkor kezdheti meg az utasok
szállítását a városi és külvárosi forgalomban, ha
rendelkezik:
- szerződéssel a tevékenység végzéséről;
- nyilvántartásba vett és hitelesített menetrenddel,
amely szerint köteles szállítani,
- a jármű megfelelőségének igazolásával, és ha a
közúti szállításról szóló törvény és a jelen rendeletben
megállapított feltételek mellett, van aláírt szerződése az
Ada község területén városi és külvárosi közlekedésben
történő utasszállítás végzése megbízatásba adásáról.
A menetrend alkalmazása előtt a fuvarozó köteles
a tömegtájékoztatási eszközön keresztül vagy más
megfelelő módon tájékoztatni a szállítás felhasználóit.

-уговор о обављању делатности;
-регистровани и оверени ред вожње по
коме је дужан да обавља превоз,
-доказ о исправности возила и ако поред
услова утврђених Законом о превозу у друмском
саобраћају и овом Одлуком, има потписан Уговор о
поверавању послова превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији општине Ада.
Пре примене реда вожње, превозник је
дужан да обавести кориснике превоза преко
средстава
јавног информисања или на други
одговарајући начин.
Ако превозник не обезбеди градски и
приградски превоз по утврђеном реду вожње, дужан је
да обештети кориснике услуга превоза који су

Ha a fuvarozó nem biztosít városi és külvárosi
közlekedést a megállapított menetrend szerint, akkor
köteles kártalanítani a szállítás felhasználóit, akik előre
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унапред купили карту за превоз, тако што ће им
вратити вредност купљене карте, односно умањити
цену претплатне карте за наредни месец.

vásároltak menetjegyet, úgy hogy megtéríti a megvásárolt
jegy értékét, illetve csökkenti számukra a következő havi
bérlet árát.

Члан 16
Превозник
се
мора
придржавати
регистрованог и овереног реда вожње.
Ред вожње, односио полазак из реда вожње
брисаће се из регистра реда вожње ако превозник:

16. szakasz
Az utasszállítónak be kell tartania a bejegyzett és
hitelesített menetrendet.
A menetrend, illetve a menetrend szerinti járat
törlésre kerül a menetrend-nyilvántartásból, ha a
fuvarozó:
- a menetrend megkezdésének napjától számított
három napon belül nem indítja el a regisztrált menetrend
szerinti szállítást,
- több mint öt egymást követő napon abbahagyja
a nyilvántartásba vett menetrend szerinti szállítást,
- ideiglenesen felfüggeszti a regisztrált menetrend
szerinti szállítást, összesen több mint tíz
napra a
menetrend érvényessége alatt.
A menetrend, illetve a menetrend szerinti járat
törlésrét a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti esetekben
Ada Község Községi Tanácsa végzi.

- не отпочне да обавља превоз по
регистрованом реду вожње у року од 3 дана од дана
почетка важења реда вожње,
престане
да
обавља
превоз
по
регистрованом реду вожње дуже од 5 дана узастопно,
привремено обуставља превоз по
регистрованом реду вожње у укупном трајању дужем
од 10 дана у току важења реда вожње.
Брисање реда вожње, односно поласка из
реда вожње у случајевима из става 2. овог члана
врши Општинско веће општине Ада.
Члан 17
Превозник може на одређеним релацијама и у
одређено време да повећа или смањи број полазака,
ако за то постоји оправдана потреба (школска
година, верски празници, одржавање културних,
уметничких, спортских и других манифестација), уз
сагласност Општинског већа.
Члан 18
Превозник може из оправданих разлога на
одређеној
линији
да
привремено
обустави
саобраћај, скрати линију, продужи или делимично
измени трасу.
Под оправданим разлозима у смислу става 1
овог члана сматрају се елементарне непогоде (пожар,
поплаве, снежни наноси, поледица и др.), знатна
оштећења улица, путева и путних објеката, чиме је
онемогућенобезбедно одвијање превоза на линији.
Превозник је дужан да о разлозима
поремећаја саобраћаја на одређеној линији одмах
обавести орган надлежан за послове саобраћаја, а
преко средстава јавног информисања и кориснике
превоза.
Орган надлежна за послове саобраћаја је
дужан да одмах по пријему обавештења из става 3
овог члана да превознику сагласност за измену
линије, док трају оправдани разлози.

17. szakasz
A fuvarozó növelheti vagy csökkentheti az
indulások
számát
bizonyos
szakaszokon
és
időpontokban, ha indokolt igény van rá (tanév, vallási
ünnepek, kulturális, művészeti, sport és egyéb
rendezvények), a Községi Tanács hozzájárulásával.

Члан 19
Превозник може да престане са обављањем
превоза у случајевима и под условима прописаним
законом и уговором о обављању превоза.
Превозник може престати са обављањем
линијског превоза под условом да је одјавио ред
вожње органу надлежном за регистрацију и оверу
реда вожње најкасније 60 дана пре престанка
обављања линијског превоза и да је у истом року
преко средстава јавног информисања или на други
одговарајући начин најавио престанак обављања
линијског превоза.

19. szakasz
A fuvarozó a szállítást a törvényben és a szállítási
szerződésben előírt esetekben és feltételek mellett
felmondhatja.
A fuvarozó abbahagyhatja a menetrend szerinti
járatok üzemeltetését, azzal a feltétellel, hogy legkésőbb
60 nappal a menetrend szerinti járatok üzemeltetésének
befejezése előtt kijelenti a menetrendet a nyilvántartásba
vételért és a menetrend hitelesítéséért felelős szervnél,
és ugyanezen időtartamon belül a tömegtájékoztatási
eszközökön keresztül, vagy más megfelelő módon
bejelenti a menetrend szerinti járatok üzemeltetésének

18. szakasz
A fuvarozó indokolt esetben felfüggesztheti a
forgalmat egy adott vonalon, lerövidítheti az útvonalat,
meghosszabbíthatja vagy részben módosíthatja az
útvonalat.
A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében
indokoltnak kell tekinteni a természeti katasztrófát (tűz,
árvizek, hótorlaszok, jég stb.), az utcák, az utak és az
útépületek jelentős károsodását, amely megakadályozza
a vonalon történő biztonságos szállítást.
A fuvarozó köteles egy adott vonalon a forgalom
zavarának
okairól
haladéktalanul
tájékoztatni
a
közlekedési
ügyekért
felelős
hatóságot,
a
tömegtájékoztatási eszközökön keresztül pedig a
közlekedés használóit.
A közlekedésért felelős hatóság köteles a jelen
szakasz 3. bekezdésében említett értesítés kézhezvételét
követően
a
fuvarozónak
jóváhagyást
adni
a
vonalváltáshoz, amíg az indokolt okok fennállnak.
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megszüntetését.
Члан 20
У возилу којим се обавља превоз путника у
градском и приградском саобраћају мора се налазити:
1. путни налог попуњен на прописан начин,
оверен и потписан од стране овлашћеног лица и лица
одговорног за контролу техничке исправности возила,
2. важећи ред вожње, односно фотокопија
важећег реда вожње оверена печатом и потписом
овлашћеног лица превозника,
3. одлука о висини цена превоза и сагласност
органа општине на ту одлуку,
4. општи услови превоза и Акт Министарства о
испуњености услова за обављање јавног линијског
превоза,
5. назив линије са назначењем најмање једног
успутног аутобуског стајалишта, који ближе одређује
правац линије истакнут у доњем десном углу
ветробранског стакла и са стране поред улазних
врата.
Члан 21
Цена услуга превоза образује се на основу
елемената за образовање цена комуналних услуга
прописаних Законом о комуналним делатностима, уз
сагласност Општинског већа.

20. szakasz
A
városi
és
külvárosi
közlekedésben
személyszállításra használt járműben lennie kell az
alábbiaknak:
1. az előírt módon kitöltött, a felhatalmazott
személy és a jármű műszaki biztonságáért felelős
személy által hitelesített és aláírt menetlevél,
2. érvényes menetrend, illetve egy érvényes
menetrend
fénymásolata,
amelyet
a
fuvarozó
meghatalmazott személyének pecsétje és aláírása igazol,
3. határozat a szállítási árjegyzékről és a község
illetékes szervének hozzájárulása a határozathoz
4. az általános szállítási feltételek és a
minisztérium aktusa a tömegközlekedés feltételeinek
teljesítéséről,
5. a vonal neve, legalább egy út közbeni megálló
feltüntetésével, amely jobban meghatározza a járat
útvonalát, a szélvédő jobb alsó sarkában kihelyezve és
oldalt a bejárati ajtó mellett.
21. szakasz
A szállítási szolgáltatások árát a kommunális
tevékenységről szóló törvényben előírt kommunális
szolgáltatások árképzési elemei alapján alakítják ki, a
Községi Tanács jóváhagyásával.

Члан 22
Предузеће или предузетник коме Општина
повери
обављање
комуналне
делатности
организације, контроле и
реализације
система
превоза путника у градском и приградском
саобраћају на територији општине Ада је дужно да
обезбеди штампање и дистрибуцију карата, послове
информисања путника, контролу возних исправа у
аутобусу, контролу спровођења реда вожње и
обављање диспечерских послова.

22. szakasz
A vállalat vagy vállalkozó, amelyet a község
megbízott a városi és külvárosi közlekedésben az
utasszállítás rendszerének megszervezése, irányítása és
megvalósítása kommunális tevékenység végzésével Ada
község területén, köteles biztosítani a jegyek nyomtatását
és terjesztését, az utasok tájékoztatását, a buszon lévő
buszokmányok
ellenőrzését,
a
menetrend
végrehajtásának
ellenőrzését
és
a
diszpécser
szolgáltatás végzését.

Члан 23
Превозник у јавном градском и приградском
превозу дужан је да прими сваког путника и
ствари у границама расположивих места за путнике,
односно корисне носивости возила.
Превозник је дужан да обезбеди превоз
пртљага истовремено са превозом путника којем
пртљаг припада.
Превозник у линијском превозу путника
дужан је издати возну карту и потврду за превоз
путничког пртљага.
Возач је дужан да возило зауставља на свим
стајалиштима која су унета у ред вожње.

23. szakasz
A városi és külvárosi tömegközlekedési
szolgáltató köteles minden utast és dolgokat felvenni, az
utasok számára rendelkezésre álló ülések, illetve a jármű
hasznos teherbíró képessége keretein belül.
A fuvarozó köteles poggyászszállítást biztosítani
egyidejűleg annak az utasnak a szállításával, akihez a
poggyász tartozik.
A menetrend szerinti személyszállításban részt
vevő fuvarozó köteles menetjegyet és poggyász szállítási
igazolást kiállítani.
A járművezető köteles a menetrendben rögzített
összes megállónál megállítani a járművet.

IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24
Уговором о поверавању обављања ове
комуналне делатности, који се по спроведеном
поступку закључује са превозником, уговориће се и
минимум процеса рада у обављању превоза
путника у градском и приградском саобраћају у
случају штрајка запослених код превозника.

IV. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
24. szakasz
A
kommunális
tevékenység
végzésének
megbízásba adásáról szóló szerződéssel, amelyet az
eljárást követően a fuvarozóval kötnek, szerződésbe
foglalják a városi és külvárosi közlekedésben az
utasszállítás minimális mértékű munkafolyamatát is,
amennyiben a fuvarozó alkalmazottai sztrájkolnak.
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Члан 25
У случају штрајка, поремећаја или прекида у
обављању ове комуналне делатности, услед више
силе или других разлога који се нису могли спречити,
односно предвидети, надлежни орган превозника и
органи општине дужни су да предузимају неопходне
оперативне и друге мере и то:
- одреди ред првенства и начин обављања
линијског превоза у складу са потребама;
- предузме мере за отклањање насталих
последица и друге мере за пружање услуга;
- ангажује другог превозника за обављање
линијског превоза непосредном погодбом, до
отклањања поремећаја;
- утврди разлоге и евентуалну одговорност
за прекид односно поремећај настао из других
разлога у пружању услуге, као и одговорност за
накнаду учињене штете.
У случају прекида линијског превоза услед
штрајка, превозник је обавезан да обезбеди
минимално 75% од планираног обима рада у
обављању линијског превоза у складу са закљученим
уговором.
V НАДЗОР
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25. szakasz
Sztrájk, vagy a kommunális tevékenység
végzésében fellépő zavarok és megszakítás miatt, ami vis
maior vagy egyéb okok miatt következik be, amelyeket
nem lehetett megakadályozni vagy előre látni, a fuvarozó
illetékes szerve és a a község szervei kötelesek a
következő
operatív
és
egyéb
intézkedéseket
foganatosítani:
- a szükségnek megfelelően meghatározza a
prioritási sorrendet és vonalas szállítás végzésének
módját;
- intézkedéseket hoz a következmények
elhárítására
és
egyéb
intézkedéseit
a
szolgáltatásnyújtáshoz;
- közvetlen megállapodás alapján másik fuvarozót
alkalmaz
a
vonalas
utasszállításra,
a
zavart
megszüntetéséig;
- megállapítja az egyéb okból fellépő
megszakítások vagy zavarok okait a szolgáltatás
nyújtásában és az esetleges felelősségét, valamint a kár
megtérítésének felelősségét.
A menetrend szerinti járatok sztrájk miatt történő
megszakítása esetén a fuvarozó köteles a megkötött
szerződésnek megfelelően a menetrend szerinti járatok
üzemeltetésében a tervezett munkamennyiség legalább
75% -át biztosítani.
V. FELÜGYELET

Члан 26
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши Oдељење за куналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине.
Послове
инспекцијског
надзора
над
применом ове одлуке и над обављањем ове
комуналне делатности врши саобраћајни инспектор
Одељења за инспекцијске послове Општинске управе
општине Ада.
Саобраћајни инспектор има право и дужност
да у вршењу инспекцијског надзора:
- прегледа возила којима се обавља превоз
путника у градском и приградском саобраћају и
контролише потребну документацију за возила (путне
налоге за возила, уговоре о закупу возила, и друго),
- контролише важеће и оверене редове
вожње
и
другу
документацију
у вези
са
обављањем делатности превоза путника,
- утврђује идентитет превозника, возног
особља и других одговорних лица за обављање
превоза,
- контролише превозна документа у обављању
линијског превоза путника,
- прегледа опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију превозника.

26. szakasz
A jelen rendelet rendelkezéseinek végrehajtását
a Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és
Környezetvédelmi Osztály felügyeli.

Члан 27
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор дужан је и овлашћен да:
1. подноси захтев за брисање реда вожње
када утврди да превозник не обавља линијски превоз

27. szakasz
A közlekedési felügyelő az ellenőrzés ellátása
folyamán:
1. kérelmet nyújt be a menetrend törlésére, ha
megállapítja, hogy a fuvarozó nem végez rendszeres

A jelen rendelet végrehajtása és a jelen
kommunális tevékenység végzése feletti felügyeletet az
Adai Községi Közigazgatási Hivatal Felügyelőségi
Osztályának közlekedési felügyelője.
A
közlekedési
felügyelőnek
joga
és
kötelezettsége a felügyelet során:
- a városi és külvárosi közlekedésben
személyszállításra használt járművek ellenőrzése és a
járművekhez szükséges dokumentáció ellenőrzése
(menetlevél, járműbérleti szerződések stb.),
- ellenőrzi az érvényes és hitelesített
menetrendeket és a személyszállítás tevékenység
végzésével kapcsolatos egyéb dokumentumokat,
- megállapítja a fuvarozó, a járművezetők és a
szállításért
felelős
egyéb
személyek
személyazonosságát,
- ellenőrzi a fuvarokmányokat a vonalas
személyszállítás során,
- átnézi a fuvarozó általános és egyedi aktusait,
nyilvántartásait és egyéb dokumentumait.
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путника ускладу са овереним редом вожње;
2. нареди отклањање недостатака у погледу:
2.1. испуњености прописаних услова и
начина за обављање јавног превоза путника у
градском и приградском превозу на територији
општине Ада;
2.2. придржавања реда вожње;
3. забрани превоз и употребу саобраћајних
средстава ако се превоз обавља, односно
средства употребљавају противно прописима;
4. искључи возило којим се врши јавни
превоз
путника
у
градском
и
приградском
саобраћају на територији општине Ада, противно
одредбама закона и ове одлуке, одреди место
паркирања
и
одузме саобраћајну дозволу и
регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају
поновног искључивања возила истог превозника,
предузећа, другог правног лица, предузетника или
грађанина у трајању од 5 дана;
5. предузима друге мере утврђене законом.

személyszállítást a hitelesített menetrend szerint;
2. utasítást ad a hiányosságok kiküszöbölésére
az alábbiak tekintetében:
2.1. Ada község területén a városi és külvárosi
tömegközlekedésre előírt feltételek és mód
teljesítése;
2.2. a menetrend betartása;
3. megtiltja a szállítását és a szállítóeszközök
használatát, ha a szállítást, illetve a szállítóeszközök
használata a szabályokkal ellentétesen folyik;
4. kizárja azt a járművet, amelyet az Ada község
területén a városi és külvárosi közlekedésben
tömegközlekedésre használnak, a törvény és a jelen
rendelet rendelkezéseivel ellentétben meghatározza a
parkolóhelyet, és 48 órára bevonja a forgalmi engedélyt
és a rendszámtáblákat, ugyanazon fuvarozó, vállalat,
egyéb jogi személy, vállalkozó vagy polgár járműve
kizárása esetén pedig 5 napra;

Члан 28
Превозник, односно физичко или правно лице,
коме је у вршењу јавног превоза путника искључено
возило, дужан је да на месту паркирања које му је
одређено, обезбеди возило.

28. szakasz
A fuvarozó, vagyis a természetes személy, vagy a
jogi személy, akinek a járművét a tömegközlekedés
végzése folyamán kizárták a forgalomból, köteles a
parkolóhelyen,
amelyet
számára
meghatároztak,
biztosítani a járművet.

Члан 29
Против решења комуналног инспектора
Општинске управе може се изјавити жалба
надлежном министарству, у року од осам дана од
дана достављања.

29. szakasz
A
Közigazgatási
Hivatal
kommunális
felügyelőjének végzése ellen fellebbezés adható be az
illetékes minisztériumhoz, a kézbesítés napjától számított
nyolc napos határidőben.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај превозник
ако:
1. обавља превоз, а не испуњава услове из
члана 3 ове одлуке;
2. обавља превоз, а не испуњава услове
прописане чланом 4 ове одлуке;
3. обавља превоз, супротно условима
предвиђеним чланом 6 ове одлуке;
4. користи аутобуска
стајалишта
која
Општина није одредила за линијски превоз
путника (члан 8. став 1. ове одлуке);
5. отпочне и обавља превоз путника без
уговора о обављању превоза или отпочне обављање
превоза путника без доказа о исправности возила и
без регистрованог и овереног реда вожње (члан 15.
став 1. ове одлуке);
6. ако се не придржава регистрованог и
овереног реда вожње (члан 16. став 1. ове одлуке);
7. у току важења реда вожње поступи
супротно одредби члана 17 ове одлуке;
8. обустави обављање линијског превоза,

5. egyéb a törvény
intézkedéseket foganatosít.

által

meghatározott

VI. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
30. szakasz
A
szabálysértésért
100.000,00
pénzbírsággal büntetendő a fuvarozó ha:

dinár

1. végzi az utasszállítást, de nem tesz eleget a
feltételeknek a jelen rendelet 3. szakaszából;
2. végzi az utasszállítást, de nem tesz eleget a
feltételeknek a jelen rendelet 4. szakaszából;
3. az utasszállítást, a jelen rendelet 6.
szakaszával ellentétesen végzi;
4. olyan autóbusz megállókat használ, amelyeket
a község nem határozott meg a vonal szerinti
utasszállításra
(a jelen rendelet 8. szakaszának 1.
bekezdése);
5. megkezdi és végzi az utasszállítást az arról
szóló szerződés nélkül, vagy megkezdi az utasszállítást a
jármű megfelelőségének igazolása és nyilvántartásba vett
és hitelesített menetrend nélkül (a jelen rendelet 15.
szakaszának 1. bekezdése);
6. nem tartja be a bejegyzett és hitelesített
menetrendet (a jelen rendelet 16. szakaszának 1.
bekezdése);
7. a menetrend érvényessége alatt a jelen
rendelet 17. szakaszával ellentétesen jár el;
8. felfüggeszti a rendszeres járatokat, lerövidíti,
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скрати линију, продужи или делимично измени
трасу супротно одредбама члана 18 ове одлуке;
9. обустави обављање превоза супротно
одредби члана 19 ове одлуке;
10. утврди и примењује цене превоза супротно
и без сагласности надлежног органа општине (члан
21. ове одлуке).
За прекршај из става 1 овог члана казниће
се и одговорно лице новчаном казном у фиксном
износу од 10.000 динара.
Члан 31
Новчаном казном у фиксном износу од
60.000,00 динара казниће се за прекршај превозник
ако:
1. у возилу којим обавља превоз путника нема
важећи ред вожње (члан 20. тачка 2. ове одлуке),

31.12.2019.
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meghosszabbítja, vagy részben módosítja az útvonalat a
jelen rendelet 18. szakaszával ellentétesen;
9. abbahagyja az utasszállítást a jelen rendelet
19. szakaszával ellentétesen;
10. a szállítási szolgáltatások árát az illetékes
községi szerv beleegyezése nélkül és attól eltérően
határozza meg és alkalmazza (a jelen rendelet 21.
szakasza).
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti
szabálysértésért a felelős személy 10.000 dinár fix
összegű pénzbírsággal büntetendő.
31. szakasz
A szabálysértésért 60.000 dinár pénzbírsággal
büntetendő a fuvarozó ha:

7. уколико возач не зауставља возило на
стајалиштима која су унета у ред вожње.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
и одговорно лице новчаном казном у фиксном износу
од 7.500 динара.

1. a járműben, amellyel az utasszállítást végzi
nincs érvényes menetrend (a jelen rendelet 20.
szakaszának 2. pontja),
2. a járműben, amellyel az utasszállítást végzi
nincs az előírt módon kitöltött, hitelesített és aláírt
menetlevél (a jelen rendelet 20. szakaszának 1. pontja),
3. a járműben, amellyel az utasszállítást végzi
nincs hatályos árjegyzék a hozzájárulásról szóló
határozattal (a jelen rendelet 20. szakaszának 3. pontja),
4. a járműben, amellyel az utasszállítást végzi
nincs előírt módon kihelyezve a vonal elnevezése (a jelen
rendelet 5. szakasza),
5. nem értesíti az utasokat a menetrend
alkalmazásának kezdetéről (a jelen rendelet 15.
szakaszának 2. és 3. bekezdése),
6. a vonalas utasszállításban nem veszi fel az
utasokat és a dolgokat, az utasok számára rendelkezésre
álló ülések keretein belül, ellentétesen a jelen rendelet 23.
szakaszának rendelkezéseivel,
7. amennyiben a járművezető nem áll meg a
menetrendben feltüntetett megállókban.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti
szabálysértésért a felelős személy 7.500 dinár fix
összegű pénzbírsággal büntetendő.

Члан 32
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај превозник и
друго правно лице ако онемогући или омета
саобраћајног инспектора у вршењу службене
дужности, или не достави тражене податке у
одређеном року, или достави нетачне податке и ако
не изврши или у одређеном року не изврши решење
комуналног инспектора.
За радње из претходног става казниће се и
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.

32. szakasz
A szabálysértésért 100.000,00 dinár fix összegű
pénzbírsággal büntetendő a fuvarozó és az egyéb jogi
személy, ha megakadályozza vagy zavarja a közlekedési
felügyelőt a hivatali kötelezettsége végzésében, vagy
nem továbbítja a kért adatokat a megadott határidőben,
vagy pontatlan adatokat közöl és ha nem hajtja végre,
vagy a megadott határidőben nem hajtja végre a
kommunális felügyelő végzését.
Az előző bekezdés szerinti cselekedetekért a jogi
személy felelős személye 5.000 dinár fix összegű
pénzbírsággal büntetendő.

Члан 33
Новчаном казном на лицу места у фиксном
износу од 10.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако поступа у супротности са
одредбама члана 23 став 4 ове одлуке.

33. szakasz
A szabálysértésért 10.000,00 dinár helyszíni fix
összegű pénzbírsággal büntetendő a természetes
személy ha a jelen rendelet 23. szakaszának 4.
bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el.

2. у возилу којим обавља превоз путника нема
путни налог попуњен, оверен и потписан на прописан
начин (члан 20. тачка 1. ове одлуке),
3. у возилу којим обавља превоз нема важеће
цене са решењем о сагласности (члан 20. став 3. ове
одлуке),
4. у возилу којим обавља превоз нема
истакнут назив линије на прописан начин (члан 5.
Одлуке),
5. не обавести кориснике о почетку примене
реда вожње (члан 15. став 2. и став 3. ове одлуке),
6. у линијском превозу не прими путнике и
ствари у границама расположивих места за
путнике, противно одредбама члана 23 ове одлуке,
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Члан 34
Новчаном казном у фиксном износу од
25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице које обавља јавни
превоз
путника
на
територији Општине, а није регистровано за
обављање те врсте превоза (члан 4. ове одлуке).

34. szakasz
A szabálysértésért 25.000,00 dinár fix összegű
pénzbírsággal büntetendő a természetes személy ha
tömegközlekedést végez a község területén, és nincs
bejegyezve az e fajta utasszállításra (jelen rendelet 4.
szakasza).

Члан 35
Саобраћајни инспектор, у оквиру својих
надлежности издаје у писаној форми прекршајни
налог у складу са законом којим је прописана
садржина прекршајног налога, за прекршаје за
које су прописане новчане казне у фиксном износу
у члановима 30, 31, 32, 33 и 34. ове одлуке.
Саобраћајни инспектор издаће прекршајни
налог уколико је прекршај откривен на један од
следећих начина:
1.
непосредним
опажањем
приликом
контроле, надзора или прегледа, као и увидом у
службеној евиденцији надлежног органа;
2. увидом у податке који су добијени уз помоћ
уређаја за надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог надзора
прегледом документације, просторија и робе или на
другизаконом прописани начин.

35. szakasz
A közlekedési felügyelő a hatásköre keretében
írásbeli szabálysértési meghagyást ad ki, összhangban a
törvénnyel, amely előírja a szabálysértési meghagyás
tartalmát, azokra a szabálysértésekre, amelyekre fix
összegű pénzbírság van előírva a jelen rendelet 30, 31,
32, 33. és 34. szakaszaiban.
A
közlekedési
felügyelő
szabálysértési
meghagyást ad ki, amennyiben a szabálysértés az alábbi
módok valamelyikével lett felfedve:
1. az ellenőrzés, a felügyelet vagy a vizsgálat
során végzett közvetlen megfigyeléssel, és az illetékes
szerv hivatali nyilvántartásainak megtekintésével;
2. betekintéssel a felügyeletre vagy mérésre
szolgáló eszközök segítségével kapott adatokba;
3. a felügyeleti vagy egyéb ellenőrzés során a
dokumentumok, helyiségek és áruk ellenőrzésével, vagy
a törvény által előírt más módon.

Члан 36
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копију задржава орган који
је прекршајни налог издао.

36. szakasz
A szabálysértési meghagyás az eredetiből és két
másodlatból áll. Az eredeti példányt annak a személynek
kell kézbesíteni, akivel szemben a szabálysértési
meghagyást kiadták, a másodlatot a szabálysértési
meghagyást kiadó hatóság megtartja.
A szabálysértési meghagyást kézbesítik a
jelenlévő személynek, akit a szabálysértés elkövetőjének
vélnek a szabálysértés felfedezésének pillanatában.
Az a személy, akivel szemben szabálysértési
meghagyást adtak ki, a meghagyásban előlátott helyre
tett aláírásával igazolja annak átvételét.
Ha nincs jelen a személy, akiről úgy vélik, hogy a
szabálysértést elkövette, és amikor a felfedezés
körülményei vagy a szabálysértés jellege ezt megköveteli,
a szabálysértési meghagyás kézbesítését postai úton
vagy kézbesítő útján végzik, a szabálysértésről szóló
törvény rendelkezéseivel összhangban.
Ha az a személy, akivel szemben a
szabálysértési meghagyást kiadják, megtagadja a
meghagyás kézhezvételét, a közlekedési felügyelő
figyelmezteti
az
átvétel
megtagadásának
következményeire, beírja a szabálysértési meghagyásba
az átvétel megtagadásáról szóló bejegyzést, az átvétel
megtagadásának napját és időpontját, amivel a
szabálysértési meghagyást kézbesítéstettnek tekintik.
Ha az a személy, akivel szemben a
szabálysértési meghagyást kiadták, a szabálysértési
meghagyás kézhezvételének napjától számított nyolc
napon belül nem fizeti ki a kirótt büntetést, vagy nem nyújt
be kérelmet a végzés bírósági elbírálására, az úgy
tekintendő, hogy a mulasztással vállalata a felelősséget,
a szabálysértési meghagyás pedig jogerőssé és
végrehajthatóvá válik.
A közlekedési felügyelő a szabálysértési
meghagyást a jogerősség megállapításával és a

Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја
то
захтевају,
достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
или доставне службе, у складу са одредбама закона
о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог, саобраћајни
инспектор упозориће га на последице одбијања
пријема, унети у прекршајни налог забелешку о
одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен
чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог у
року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе захтев
за судско одлучивање о издатом судском налогу,
сматраће се да
је прихватио одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан
и извршан.
Прекршајни
налог
са
констатацијом
коначности и забележбом да новчана казна није
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megjegyzéssel, hogy a pénzbüntetés nem lett kifizetve
továbbítja az illetékes szabálysértési
bírósághoz, a
törvény szerinti végrehajtás érdekében.
Az a személy, akivel szemben szabálysértési
meghagyást kiadták, a szabálysértési meghagyás
kézhezvételének napjától számított nyolc napos határidő
elteltével is vállalhatja a szabálysértésért való
felelősséget, ha végrehajtási eljárás előtt befizeti a kirótt
pénzbüntetés teljes összegét.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Доношењем ове одлуке стављају се ван снаге
одредбе Одлуке о јавном превозу путника на
територији општине Ада 8―Службени лист општине
Ада, број 3/1997).

A jelen rendelet hatályba lépésével hatályát
veszítik a rendelet az utasszállításról Ada község
területén a közúti közlekedésben (Ada Község Hivatalos
Lapja 3/1997 szám) rendelkezései.

Члан 37
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Ада.

37. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:346-3/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019. године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:346-3/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

189.
На основу члана 1. и 6. Закона о сахрањивању и
гробљима („Службенигласник СРС―, 20/77, 24/85 и
6/89 и „Службени гласник РС― бр. 53/93,67/93,48/94 и
101/2005-др. закони 120/2012 - одлука УС и 84/2013 одлука УС), и чл. 9 и 13 ст. 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС ―, 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 44. став 1. тачка 20.
Статута општине Ада, Скупштина општине Ада на
седници одржаној дана 30.12.2019. године доноси

A temetkezésről és temetőkről szóló törvény (SZSZK
Hivatalos Közlönye, 20/77, 24/85 és 6/89 számok és SZK
Hivatalos Közlönye 53/93,67/93,48/94 és 101/2005 szám
- m. törvény és 120/2012 szám – AB határozat és
84/2013 szám - AB határozat ) 1. és 6. szakasza, és a
kommunális tevékenységről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye 88/2011, 104/2016 és 95/2018) 9 szakasza és
13. szakaszának 2. bekezdése, Ada község statútuma
44. szakasza, 1.bekezdésének 20. pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozza a

ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА
И САХРАЊИВАЊУ

RENDELETET
A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSRŐL RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.
После члана 1. Одлуке додаје се нови члан 1а који
гласи :
„Комуналну делатност управљања гробљима ,
сахрањивање и погребну делатност могу обављати
јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект који испуњава услове
прописане законом, Уредбом о начину и условима
за
отпочињање
комуналних
делатности
(„Сл.гласник РС― бр. 13/18 ,66/18 и 51/2019)) и овом
одлуком.―

1. szakasz
A rendelet a 1. szakaszát követően új szakasszal 1a.
bővül, amely így hangzik:
„A
temetők
igazgatása
kommunális
tevékenységeket az a közvállalat, gazdasági társaság,
vállalkozó, vagy egyéb gazdasági alany végezheti,
amely eleget tesz a törvény, a kommunális
tevékenységek megkezdése módjáról és feltételeiről
szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye,
13/18 , 66/18. és 51/2019, számok) és a jelen
határozat által előírt feltételeknek.―
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Члан 2.
Члан 40. одлуке мења се и гласи :
Новчаном казном у износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект које обавља
ову комуналну делатност ако:
- врши сахрањивање на месту и начин
супротан условима прописаним законом,
- не придржава се радног времена о раду
службе за сахрањивање (члан 21),

2. szakasz
A rendelet 40. szakasza módosul és így hangzik:
Szabálysértésért
100.000 dinár pénzbírsággal
büntethető a kommunális tevékenységet végző vállalat,
vállalkozó, más gazdasági alany, amely kommunális
tevékenységet végzi, ha:
- a temetést nem a törvény által előírt helyen és
módon végzi,
- nem tartja be a temetkezési szolgálat
munkaidejét (21. szakasz),

За прекршај из става 1 овог члана казниће се
одговорно лице у комуналном предузећу или у
правном лицу у износу 10.000 динара.

A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt
szabálysértésért 10.000 dinár pénzbírsággal büntethető a
kommunális vállalat, vagy jogi személy felelős személye.

Члан 3.
Члан 41. одлуке мења се и гласи :

3. szakasz
A rendelet 41. szakasza módosul és így hangzik:

Новчаном казном у износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај предузеће ако приликом
извођења радова на гробљу и гробовима поступа
супротночлану 16. ове одлуке.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
одговорно лице у предузећу,односно предузетник
новчаном казном у износу од 10.000 динара.

Szabálysértésért 100.000 dinár pénzbírsággal
büntethető a vállalat, ha a temetőben és a sírokon végzett
munkálatok során nem tartja magát a jelen rendelet 16.
szakaszához.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti
szabálysértésért 10.000 dinár pénzbírsággal büntethető a
vállalat felelős személye, illetve a vállalkozó.

Члан 4.
Члан 42. одлуке мења се и гласи :

4. szakasz
A rendelet 42. szakasza módosul és így hangzik:

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако:
- се не придржава прописаног реда на
гробљу (члан 9),
- поступа супротно члану 10. ове одлуке,
постави обележја и друге ознаке супротно
члану 19. ове одлуке.

Szabálysértésért 10.000 dinár pénzbírsággal
büntethető a természetes személy, ha:
- nem tartja be a temetőben előírt rendet (9.
szakasz),
- a jelen rendelet 10. szakaszával ellentétesen jár
el, a jelen rendelet 19. szakaszával ellentétes
emlékműveket és egyéb jelzéseket helyez el.

Члан 5.
Остале одредбе Одлуке о гробљима и сахрањивању (
„ Службени лист општине Ада, број 21 /2015) остају
на снази.

5. szakasz
A temetkezésről és temetőkről szóló rendelet (Ada
Község Hivatalos Lapja, 21/2015. szám) egyéb
rendelkezései hatályban maradnak.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.

6. szakasz
A jelen rendelet Ada Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 352-15/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:352-15/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

190.
На основу члана 4. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС―, РС―, 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 32 астав 1 тачка 6 Закона
о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016. és 95/2018.
számok) 4. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló
törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32.
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47/2018) и члана 20 став 1 тачка 2. и члана 44. став 1.
тачка 20. Статута општине Ада, Скупштина
општинеАда на седници одржаној дана 30.12.2019.
године доноси

szakasza, 1. bekezdésének, 6. pontja és Ada község
statútuma 20. szakasza, 1. bekezdésének, 2. pontja és
44. szakasza, 1. bekezdésének, 20. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testület, 2019.12.30-án tartott
ülésén, meghozza a

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПИЈАЦАМА

HATÁROZATOT
A PIACOKRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Члан 1.

1. szakasz

У члану 3. после став 1. Одлуке додаје се нови нови
став 2 који гласи :
„Комуналну делатност управљања пијацама може
обављати јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник, или други привредни субјект који
испуњава услове прописане законом, Уредбом о
начину и условима за отпочињање комуналних
делатности („Сл.гласник РС― бр. 13/18 , 66/18 и
51/2019) и овом одлуком.―

A határozat 3. szakasza 1. bekezdését követően egy új 2.
bekezdéssel bővül, amely így hangzik:
„A piacok igazgatása kommunális tevékenységeket
az a közvállalat, vállalkozó, vagy egyéb gazdasági alany
végezheti, amely eleget tesz a törvény, a kommunális
tevékenységek megkezdése módjáról és feltételeiről
szóló kormányrendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 13/18
, 66/18. és 51/2019, számok) és a jelen határozat által
előírt feltételeknek.―

Члан 2.

2. szakasz

Члан 26. одлуке мења се и гласи :
О спровођењу ове одлуке стара се
општинска управа за комуналне послове.

A határozat 26. szakasza módosul és így hangzik:
надлежна

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
врши општинска комунална инспекција.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће
се за прекршај предузеће, привредно друштво,
предузетник или
други привредни субјект
којиодржава односно управља пијацом ако .
1. не истакне пијачни ред (члан 9 став1. ове
одлуке),
2. не обезбеди одржање реда на пијаци (члан 10.
ове одлуке),
3. не изврђава обавезе из члана12. ове одлуке,

A jelen határozat alkalmazásáról a Községi Közigazgatási
Hivatal
kommunális
ügyekre
illetékes
szerve
gondoskodik.
A jelen határozat alkalmazása feletti felügyelőségi
ellenőrzést a kommunális felügyelőség végzi.
A szabálysértésért 100.000 dinár pénzbírsággal
büntetendő a piac karbantartását, illetve igazgatását
végző közvállalat, vállalkozó, vagy egyéb gazdasági
alany akkor:

7. не опреми пијацу у складу сачланом 20. ове
одлуке,

1. ha nem tűzi ki a piacrendet (a jelen határozat 9.
szakaszának 1. bekezdése) ,
2. ha nem biztosítja a piacon a rendfenntartást (a
jelen határozat 10. szakasza),
3. ha nem tesz eleget a jelen határozat 12.
szakasza szerinti kötelezettségeknek ,
4. ha nem tartja az objektumokat rendezett és
üzemképes állapotban (a jelen határozat 17.
szakasza),
5. ha nem az illetékes szerv utasítása szerint jár el,
6. ha nem a jelen határozat 17. szakaszának 1.
bekezdése szerint jár el,
7. ha a piacot nem szereli fel a jelen határozat 20.
szakaszában foglaltakkal összhangban.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се
одговорно лице у комуналном предузећу или у
правном лицу у износу 10.000 динара.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
kommunális vállalat vagy a jogi személy felelős személye
10.000 dinár pénzbírsággal büntetendő.

Члан 3.
Члан 27. одлуке мења се и гласи :

3. szakasz
A határozat 27. szakasza módosul és így hangzik:

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће
се за прекршај предузеће, односно друго правно лице
ако.

A szabálysértésért 100.000 dinár pénzbírsággal
büntetendő a vállalat, illetve más jogi személy ha:

4. не одржава објекте у уредном и исправном
стању(члан 17 ове одлуке),
5. не поступи по налогу надлежног органа
6. не поступи по члану 17. став 1. ове одлуке
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1. постави објекат без претходно прибављене
сагласности (члан 15 став 4. ове одлуке),
2. постави објекат који не испуњава услове или
не одржава објекат у уредном и исправном
стању (члан 17. ове одлуке),
3. не поступи по налогу надлежног органа члан
18. ове одлуке,
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
предузетник казном у износу 50.000 динара.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
физичко лице казном у износу 10.000 динара.

31.12.2019.
2019.12.31.

1. az objektumot előzetes jóváhagyás nélkül helyezi
el (a jelen határozat 15. szakaszának 4.
bekezdése),
2. olyan objektumot helyez el, amely nem elégíti ki a
feltételeket, illetve az objektumot nem tartja
rendezett és üzemképes állapotban (a jelen
határozat 17. szakasza),
3. nem jár el a jelen határozat 18. szakasza szerinti
illetékes szerv utasítása szerint.
A
jelen
szakasz
1.
bekezdése
szerinti
szabálysértésért
a
vállalkozó
50.000
dinár
pénzbírsággal büntetendő.
A
jelen
szakasz
1.
bekezdése
szerinti
szabálysértésért a természetes személy 10.000 dinár
pénzbírsággal büntetendő.

Члан 4.
Члан 28. одлуке мења се и гласи :

4. szakasz
A határozat 28. szakasza módosul és így hangzik:

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће
се за прекршај предузеће, или друго правно лице ако
.
1. не поступи супротно члану 11. ове одлуке,

A
szabálysértésért
50.000
dinár
pénzbírsággal
büntetendő a vállalat, illetve más jogi személy ha:

2. користи објекат или пијачни простор без
закљученог уговора,
3. користи објекат или пијачни простор супротно
одредбама уговора,
4. не одржава пијачни објекат који користи у
уредном и исправном стању,
5. поступи супротно члану 24. ове одлуке,
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
одговорно лице у предузећу или у другом правном
лицу новчаном казному износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од5.000
динара.
Члан 5.
Остале одредбе Одлуке о пијацама ( „ Службени лист
општине Ада, број 16/2005) остају на снази.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:352-16/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019. године
Бучу Атила с.р.

1. nem a jelen határozat 11. szakaszával
ellentétben jár el,
2. a piaci objektumot, illetve területet szerződés
megkötése nélkül használja,
3. a piaci objektumot, illetve területet a szerződés
rendelkezéseivel ellentétben használja,
4. az általa használt piaci objektumot nem tartja
rendezett és üzemképes állapotban,
5. a jelen határozat 24. szakaszával ellentétben jár
el,
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
vállalat vagy a jogi személy felelős személye 10.000 dinár
pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a
természetes személy 5.000 dinár pénzbírsággal
büntetendő.
5. szakasz
A piacokról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja,
16/2005. szám) egyéb rendelkezései hatályban
maradnak.
6. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:352-16/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE
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31.12.2019.
2019.12.31.

191.
На основу члана 13.став 3. и 8.Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС―, број
25/2019), члана 20. став 1. тачка 4.Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС―, бр. 129/2007, 83/2014 –
др.закон и и 101/2016 - др. закони 47/2018) и члана
44. став 1. тачка 74. Статута Општине Ада („Службени
лист Општине Ада―, бр. 11/2019 и 20/2019), Скупштина
општине Ада на седници одржаној дана 30.12.2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА АДА
ПО НАСТАЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ЛЕКОВЕ НА
РЕЦЕПТ И ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ, У
2020. ГОДИНИ

Az egészségvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 25/2019.. szám) 13. szakaszának 3. és 8.
bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007,
83/2014 – m.törv.,
101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 20. szakasza 1.
bekezdésének 4. pontja, Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok)
44. szakasza 1. bekezdésének 74. pontja alapján, Ada
Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott
ülésén meghozza a
HATÁROZATOT
A FOLYÓ DOTÁCIÓKRÓL AZ ADAI
EGÉSZSÉGHÁZNAK A 2020-as ÉVBEN A
VÉNYKÖTELES GYÓGYSZEREK ÉS A
KISKERESKEDELMI ÁRUKÉSZLET NYOMÁN
KELETKEZETT KÖTELEZETTSÉGEKRE

Члан 1.
Овом одлуком регулише се реализација
текућих дотација Дому здравља Ада, по насталим
обавезама за лекове на рецепт и залихе робе за
даљу продају, у 2020. години.

1. szakasz
A jelen határozat szabályozza a folyó dotációkat
az adai Egészségháznak a 2020. évben a vényköteles
gyógyszerek és a kiskereskedelmi árukészlet nyomán
keletkezett kötelezettségekre.

Члан 2.
Средства за реализацију текућих дотација из
члана 1. ове Одлуке, утврђују се у Одлуци о буџету
општине Ада за 2020. годину у укупном износу од
3.778.000,00динара.
Члан 3.
Текуће дотације из члана 1. ове Одлуке биће
исплаћиване у складу са остварењем буџета општине
Ада за текућу годину.
Члан 4.
Дом здравља Ада је дужан да наменски
користи средства добијена из буџета општине Ада, на
име текућих дотација из члана 1. ове Одлуке за
измирење насталих обавеза за лекове на рецепт и
залихе робе за даљу продају.

2. szakasz
A jelen határozat 1. szakasza szerinti folyó
dotációk realizálásának eszközeit Ada község 2020. évi
költségvetéséről szóló határozatban állapítják meg
3.778.000,00 dinár összegben.
3. szakasz
A jelen határozat 1. szakasza szerinti folyó
dotációk Ada község folyó évi megvalósulásával
összhangban lesznek kifizetve.
4. szakasz
Az adai Egészségház köteles az Ada község
költségvetéséből a jelen határozat 1. szakasza szerinti
folyó dotációk címén kapott eszközöket
rendeltetésszerűen használni, a vényköteles gyógyszerek
és a kiskereskedelmi árukészlet nyomán keletkezett
kötelezettségek törlesztésére.
A
nem
rendeltetésszerű
eszközköltés
következménye az eszközök visszatérítése és az adai
Egészségház kérelme nyomán történő további kifizetések
jóváhagyásának elutasítása.
Az adai Egészségház, mint a jelen határozat 1.
szakasza szerinti folyó dotációk használója köteles
minden átutalási kérelemhez mellékelni a bizonyítékot,
hogy
az
előzőekben
kapott
eszközöket
rendeltetésszerűen használta.
5. szakasz
Jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
való közzétételének napjától számított nyolcadik napon
lép hatályba

Ненаменско трошење средстава има за
последицу повраћај средстава и неодобравање
даљих исплата по захтеву Дома здравља Ада.
Дом здравља Ада као корисник текућих
дотација из члана 1. ове Одлуке је дужан да уз сваки
Захтев за трансфер приложи и доказ да је претходно
добијена средства наменски искористио.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Ада―.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:022-31/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:022-31/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

138. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

192.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС‖ бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон 101/16 – др. закон i 47/2018), члана 34. и 45.
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,
95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 усклађени дин. изн. и 89/2018 - усклађени дин.
изн.,95/2018 - др. закон и 86/2019 – усклађени
дин.изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС―, бр. 24/2011), члана
20. тачка 17) члана 2.Уредбе о наменским
трансферима у социјалној заштити ("Службени
гласник РС" бр. 18/16)и члана 44. став 1. тачка 74.
Статута Општине Ада („Службени лист Општине Ада―,
бр. 11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Aда на седници одржаној дана
30.12.2019. године, донела је:

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye. 129/2007, 83/2014-m.törv., 101/16- m.törv. és
47/2018. számok) 32. szakasza, A helyi önkormányzat
pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - összehangolt dinár
összeg., 125/2014 - összehangolt dinár összeg., 95/2015
- összehangolt dinár összeg., 83/2016, 91/2016 összehangolt dinár összeg., 104/2016 - m.törv. 96/2017 összehangolt dinár összeg és 89/2018- összehangolt
dinár összeg, 95/2018-m.törv. és 86/2019- összehangolt
dinár összeg, számok) 34. és 45. szakasza, a szociális
védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
24/2011, szám ) 64. és 209. szakasza , a rendelet a
rendeltetésszerű transzferekről a szociális védelemben
(SZK Hivatalos Közlönye, 18/16. szám) 20. szakaszának
17) pontja, és 2. szakasza, és Ada község statútuma
(Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019.
számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 74. pontja,
Ada Község Képviselő–testülete 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozta a

ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА У ДЕЛУ
ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
REALIZÁLÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELMI
SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK
RÉSZBEN A 2020. ÉVRE

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге
социјалне заштите општине Ада, које се финансирају
из средстава наменског трансфера и изворних
прихода јединице локалне самоуправе у 2020. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана
остварује појединац и породица за 2020. годину, у
висини, под условима и на начин утврђен Законом о
социјалној
заштити,
Уредбом
о
наменским
трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним
набавкама и Уговором о наменским трансферима за
2020. годину.

1. szakasz
A jelen határozat az Ada község 2020. évre vonatkozó
szociális védelmi szolgáltatásaiban való prioritás állapítja
meg, amelyeket a rendeltetésszerű transzfer eszközökből
és a helyi önkormányzati egység forrás jövedelmeiből
pénzelnek a 2020. évben.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szociális védelmi
szolgáltatásokat az egyén és a család valósítják meg a
2020. évre, a szociális védelemről szóló törvény, a
rendelet a rendeltetésszerű transzferekről a szociális
védelemben, a közbeszerzésről szóló törvény és a 2020.
évre
vonatkozó
szerződés
a
rendeltetésszerű
transzferekről
által
meghatározott
összegben,
feltételekkel és módon.
2. szakasz
Ada község 2020. évi költségvetésének jövedelmei és
bevételei, költségei és kiadásai a szociális védelmi
szolgáltatások nyújtása területén, amelyek Ada község
költségvetésében (Ada Község Hivatalos Lapja, 37/2019
szám) az 5. FELOSZTÁS – KKH, 11-es PROGRAM –
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK VÉDELEM, PROGRAM
AKTIVITÁS - 0901-0003 - KÖZÖSSÉGBEN NYÚJTOTT
NAPI SZOLGÁLTATÁS, FUNKCIÓ – 020 – IDŐSKOR,
TÉTELSZÁM 111, 472-es KONTÓ alatt vannak előlátva,
3.147.383,00 dinár teljes összegben, az alábbi
táblázatokban kimutatott módon kerül felosztásra és
felhasználásra:

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Ада за 2020. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених (РАЗДЕО 5 –
ОУ, ПРОГРАМ 11 – СОЦ. И ДЕЧЈА ЗАШТИТА,
ПРОГ.АКТИВНОСТ – 0901-0003 – ДНЕВНЕ УСЛ. У
ЗАЈ., ФУНКЦИЈА – 020- СТАРОСТ, ПОЗИЦИЈА 111,
КОНТО 472 ) Одлуке о буџету („Службени лист
Општине Ада― број 37/2019) у укупном износу од
3.147.383,00 динара, распоређују се и користе на
начин исказан у следећој табели:
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Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2020. годину

1)Дневни боравак
2)Помоћ у кући
3)Свратиште
4)Становање уз подршку
5)Персонална асистенција
6)Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9)СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2020. годину

31.12.2019.
2019.12.31.

Укупан износ по услузи
из средстава
наменског трасфера за
2020. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
-прихода

1.900.000,00
1.900.000,00

1.247.383,00
1.247.383,00

Укупан износ по услузи
из средстава
наменског трасфера за
2020. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
-прихода

0,00

0,00

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно

Табела 3.
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Táblázat 1.

Установе за домски смештај у трансформацији

Укупан износ по услузи
из средстава
наменског трасфера за
2020. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених
извора - прихода

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно
Szociális védelmi szolgáltatások, amelyeket a rendeltetésszerű
transzfer eszközökből pénzelnek a 2020. évre

1) Nappali tartózkodás
2) A felhasználó otthonában nyújtott segítség
3) Menedék
4) Lakás támogatás
5) Személyi asszisztencia
6) A gyermek személyes kísérője
7) Befogadó hely
8) Átmeneti szállás
9) SOS telefon az erőszakot tapasztaló nők számára

0,00

0,00

Szolgáltatások szerinti
teljes összeg a
rendeltetésszerű
transzfer eszközökből a
2020. évre

1.900.000,00
-

A helyi
önkormányzati
egység
szolgáltatások
szerinti
részesedése a
saját forrásaiból jövedelméből
1.247.383,00
-

1.900.000,00

1.247.383,00

Összesen

Táblázat 2.
Innovatív szolgáltatások a szociális védelmi rendszerben, amelyeket a
rendeltetésszerű transzfer eszközökből pénzelnek a 2020. évre

Szolgáltatások szerinti
teljes összeg a
rendeltetésszerű
transzfer eszközökből a
2020. évre

A helyi
önkormányzati
egység
szolgáltatások
szerinti
részesedése a
saját forrásaiból jövedelméből

1)
2)
3)
4)
5)
Összesen

0,00

0,00
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Táblázat 3.
Átalakulásban levő intézmények az otthonban való elhelyezésre

31.12.2019.
2019.12.31.

Szolgáltatások szerinti
teljes összeg a
rendeltetésszerű
transzfer eszközökből a
2020. évre

A helyi önkormányzati
egység szolgáltatások
szerinti részesedése a
saját forrásaiból jövedelméből

0,00

0,00

1)
2)
3)
4)
5)
Összesen

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији
и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за
2020. годину у складу са начелима прописаним
Законом о социјалној заштити.

3. szakasz
A helyi önkormányzati egység gondoskodik a 2020. évi
szociális védelmi szolgáltatások realizálásáról és
végrehajtásuk minőségéről, összhangban a szociális
védelemről szóló törvénnyel előírt irányelvekkel.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу Општине Ада".

4. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és
megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában .

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 400-10/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:400-10/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

193.
На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС― брoj 36/09 и 88/201038/2015,
113/2017 и 113/2017 – др.закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС― брoj
129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018)
и члана 41. Статута општине Ада
(„Службени лист општине Ада― број 10/2014пречишћени текст), уз прибављено мишљење
Локалног савета за запошљавање од дана 26.12.2019.
године,
Скупштина општинe Ада, на седници одржаној
дана 30.12.2019.године доноси

A foglalkoztatásról és a munkanélküliség biztosításról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/2010,
38/2015, 113/2017. és 113/2017-m.törv. számok) 41.
szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló
törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014m.törv.., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32.
szakasza, és Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 41. szakasza alapján, a Helyi Munkaügyi
Tanács 2019.12.26-ai véleményezésével,

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG 2020. ÉVRE SZÓLÓ HELYI
FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања
општине Ада за 2020. годину.

Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
tartott ülésén meghozta a

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja Ada község
helyi foglalkoztatási akciótervét a 2020. évre.

142. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

Члан 2.
Локални акциони план запошљавања општине Ада за
2020. године је саставни део ове одлуке.

2. szakasz
Ada község helyi foglalkoztatási akcióterve a 2020. évre a
jelen határozat részét képezi.

Члан 3.
Ова одлука се објављује у „Службеном
општине Ада ‖.

3. szakasz
A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

листу

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 10-7/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:10-7/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

194.
На основу члана 14. ст. 1. и 3. Закона о локалним
изборима (―Сл. гласник РС―, бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), и члана 44. тачка 12. Статута
општине Ада („Службени лист општине Ада―, број
11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Ада,
30.12.2019. године доноси

на

седници

одржаној

A helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010- AB határozat és
54/2011. számok) 14. szakaszának 1. és 3. bekezdése,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44. szakaszának
32. pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

HATÁROZATOT
A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLANDÓ
ÖSSZETÉTELÉNEK FELMENTÉSÉRŐL

Члан 1.
Разрешавају се чланства у Општинској изборној
комисији, као и дужности секретара и заменика
секретара Општинске изборне комисије:

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete felmenti a Községi
Választási Bizottságban betöltött tagságából, illetve titkári
és titkárhelyettesi tisztségéből az alábbi személyeket:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вања Гавриловић, председник;
Кертвељеши Тициан, заменица председника;
Угрнов Силвиа, члан;
Јухас Тибор, заменик члана;
Риго Флориан, члан;
Пећа Нешовановић, заменик;
Игор Ердељан, члан;
Апро Ласло, заменик члана;
Драгин Пирошка, члан;
Магдолна Терек, заменик члана;
Молнар Тајти Ерика, члан;
Мариа Крижан, заменик члана;
Берец Чаба, члан;
Вен Михаљ, заменик члана;
Сунчица Шујдовић, члан;
Жаклина Попов, заменик члана;
Рушак Хајналка, секретар;
Мирјами Грчки, заменица секретара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vanja Gavrilović, elnök;
Körtvélyesi Tícián, elnökhelyettes;
Ugrnov Szilvia, tag;
Juhász Tibor, taghelyettes;
Rigó Flórián, tag;
Peća Nešovanović, заменик;
Igor Erdeljan, tag;
Apró László, taghelyettes;
Dragin Piroska, tag;
Török Magdolna, taghelyettes;
Molnár Tajti Erika, tag;
Krizsán Mária, taghelyettes;
Berec Csaba, tag;
Vén Mihály, taghelyettes;
Sunĉica Sujdović, tag;
Ţaklina Popov, taghelyettes;
Rusák Hajnalka, titkár;
Mirjami Grĉki, titkárhelyettes.
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Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у „Службеном листу општине Ада―.

2. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napjától hatályos, és
Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 013-1/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:013-1/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

195.
На основу члана 14. ст. 1. и 3. Закона о локалним
изборима (―Сл. гласник РС‖, бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), и члана 44. тачка 12. Статута
општине Ада (―Службени лист општине Ада‖, број
11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Ада,
30.12.2019. године доноси

на

седници

одржаној

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
Именују се чланови Општинске изборне комисије, као
и секретар и заменик секретара Општинске изборне
комисије:
1.
Председник: ВАЊА ГАВРИЛОВИЋ
дипл.правник, из Аде, предлаже одборничка група
„Заједно за општину Ада―
- Заменик Председника: ДУШИЦА МОРОВИЋ
дипл. правник из Мола,
предлаже одборничка група „Заједно за општину
Ада―
2.
Члан: СИЛВИА УГРНОВ из Мола, предлаже
одборничка група „Србија побеђује―
- Заменик члана: ТИБОР ЈУХАС из Аде, предлаже
одборничка група „Србија побеђује―
3.
Члан: ПЕЋА НЕШОВАНОВИЋ из Аде,
предлаже одборничка група „Заједно за општину
Ада ―
- Заменик члана: ФЛОРИАН РИГО из Аде,
предлаже одборничка група „Заједно за општину
Ада ―
4.
Члан: ТИЦИАН КЕРТВЕЉЕШИ из Аде,
предлаже одборничка група „Заједно за општину
Ада ―
- Заменик члана: ЛАСЛО АПРО из Аде, предлаже
одборничка група „Заједно за општину Ада―
5.
Члан: ЧАБА БЕРЕЦ из Аде, предлаже
одборничка група „Србија побеђује―
- Заменик члана: СУНЧИЦА ОПАЧИЋ из Мола,
предлаже одборничка група „Србија побеђује―

A helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 34/2010- AB határozat és
54/2011. számok) 14. szakaszának 1. és 3. bekezdése,
valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44. szakaszának
12. pontja alapján
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a
HATÁROZATOT
AZ ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete kinevezi a Választási
Bizottság tagjait, valamint a Választási Bizottság titkárát
és titkárhelyettesét:
1.
Elnök: VANJA GAVRILOVIĆ okleveles jogász,
adai lakos, az Együtt Ada községért képviselőcsoport
javaslatára
- Elnökhelyettes: DUŠICA MOROVIĆ okleveles
jogász, moholi lakos, az Együtt Ada községért

2.
Tag: UGRNOV SZILVIA moholi lakos, a Szerbia
győzedelmeskedik képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: JUHÁSZ TIBOR adai lakos, a
Szerbia győzedelmeskedik képviselőcsoport
javaslatára
3.
Tag: PEĆA NEŠOVANOVIĆ adai lakos, az Együtt
Ada községért képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: RIGÓ FLÓRIÁN adai lakos, az Együtt
Ada községért képviselőcsoport javaslatára
4.
Tag: KÖRTVÉLYESI TÍCIÁN adai lakos, az
Együtt Ada községért képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: APRÓ LÁSZLÓ adai lakos, az
Együtt Ada községért képviselőcsoport javaslatára
5.
Tag: BEREC CSABA adai lakos, a Szerbia
győzedelmeskedik képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: SUNČICA OPAČIĆ moholi lakos,
a Szerbia győzedelmeskedik képviselőcsoport
javaslatára
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6.
Члан: СТОЈАН ВОРГИЋ из Аде, предлаже
одборничка група „Србија побеђује―
- Заменик члана: ХАЈНАЛКА ТАКАЧ из Мола,
предлаже одборничка група „Србија побеђује―

31.12.2019.
2019.12.31.

6.
Tag: STOJAN VORGIĆ adai lakos, a Szerbia
győzedelmeskedik képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: TAKÁCS HAJNALKA moholi
lakos, a Szerbia győzedelmeskedik képviselőcsoport
javaslatára
7.
Tag: MARIJA POPOVIĆ moholi lakos, az Együtt
Ada községért képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: ZAJ SZABÓ TITANILLA adai
lakos, az Együtt Ada községért képviselőcsoport
javaslatára
8.
Tag: VOLFORD ATTILA adai lakos, a Szerbia
győzedelmeskedik képviselőcsoport javaslatára
- Taghelyettes: KOÓS ATTILA adai lakos, a
Szerbia győzedelmeskedik képviselőcsoport
javaslatára

7.
Члан: МАРИЈА ПОПОВИЋ из Мола, предлаже
одборничка група „Заједно за општину Ада ―
- Заменик члана: ТИТАНИЛА ЗАЈ САБО из Аде,
предлаже одборничка група „Заједно за општину
Ада―
8.
Члан: АТИЛА ВОЛФОРД из Аде, предлаже
одборничка група ―Србија побеђује―
- Заменик члана: АРПАД КОШ из Аде, предлаже
одборничка група ―Србија побеђује―
Члан 2.
За Секретара Комисије именује се ХАЈНАЛКА
РУШАК, дипл. правник из Аде, а за заменика
секретара МИРЈАМИ ГРЧКИ, дипл. правник из Мола.
Секретар, односно заменик секретара учествују у раду
Комисије без права одлучивања.

2. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete a Bizottság titkári
tisztségére RUSÁK HAJNALKA adai lakos, okleveles
jogászt, míg a titkárhelyettesi tisztségre MIRJAMI GRČKI,
moholi lakos, okleveles jogászt nevezi ki.
A titkár és a titkárhelyettes részt vesz a Bizottság
munkájában, de döntéshozatalra nem jogosult.

Члан 3.
Председник, чланови и Секретар Комисије, као и
њихови заменици именују се за мандатни период од 4
године.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објављује се у „Службеном листу општине Ада―.

3. szakasz
A Bizottság elnöke, tagjai és titkára, valamint azok
helyettesei megbízatása 4 éves időszakra szól.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сагласно члану 14.
ст. 11. Закона о локалним изборима, против овог
решења допуштена је жалба Управном суду у року од
24 часа од његовог доношења.

JOGORVOSLAT: A helyhatósági választásokról szóló
törvény 14. szakaszának 11. bekezdésével összhangban
a jelen határozattal szemben a Közigazgatási Bíróságon
kereslet nyújtható be a meghozatalától számított 24 órán
belül.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:013-2/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:013-2/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

4. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napjától hatályos és Ada
Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

196.
На основу члана 3. став 4. Правилника о
општинском савету родитеља („Службени гласник
РС―, број 72/2018), у складу са чланом 121. став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС―, број 88/2017 и 27/2018 –
др.закони), члана 32.став 1. тачка 20. Закона о
лoкалној самоуправи („Сл. гласник РС―, бр. 129/2007 и
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и
члана 44. став 1. тачка 74. Статута Општине Ада
(„Службени лист Општине Ада―, бр. 11/2019 и
20/2019),

A községi szülői tanácsról szóló szabályzat (SZK
Hivatalos Közlönye, 72/2018. szám) 3. szakaszának 4.
bekezdése alapján, összhangban az oktatási és nevelési
rendszer alapjairól szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 88/2017. szám és 27/2018. szám – m.törv.)
121.
szakaszának
1.
bekezdésével,
a
helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007, 83/2014 – m.törv., 101/2016 – m.törv. és
47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 20.
pontja, Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos
Közlönye, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg) 44. szakasza 1. bekezdésének 74. pontja
alapján,

145. страна/oldal
37. број/szám
Скупштина Општине Ада
30.12.2019. године, доноси
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ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

на

седници

одржаној

31.12.2019.
2019.12.31.

Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА

HATÁROZATOT
A KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCS TAGJAINAK ÉS
TAGHELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉRŐL

I
Именују се чланови и заменици чланова Општинског
савета родитеља за школску годину 2019/2020.
годину, у следећем саставу:

I.
Ada Község Képviselő-testülete kinevezi a Községi Szülői
Tanács tagjait és taghelyetteseit a 2019/2020. tanévre, az
alábbi összetételben:

1. НАТАША КАРАЊАЦ, родитељ из Аде – за
члана, представник Савета родитеља ОШ „Чех
Карољ― Ада;
ТАТЈАНА АЛЕКСИЋ МАЛЧИЋ, родитељ из
Аде – за заменика члана Савета родитеља
ОШ „Чех Карољ― Ада;
2. МАРИА КУРУНЦИ ТЕРТЕЉИ, родитељиз
Мола – за члана, представник Савета
родитеља ОШ „Новак Радонић― Мол;
ИВАНА ЕРАК, родитељ из Мола– за заменика
члана Савета родитеља ОШ „Новак Радонић―
Мол;
3. СИЛВИА ЛАЈКО, родитељ из Аде – за члана,
представник Савета родитеља ШОМОВ
„Барток Бела― Ада;
ДРАГИН ЛИВИЈА, родитељ из Аде – за
заменика члана Савета родитеља ШОМОВ
„Барток Бела― Ада;
4. КОРНЕЛИА ШМИТ, родитељ из Аде - за члана,
представник Савета родитеља Техничке
школе Ада;
СИЛВИА ТАЈТИ, родитељ из Аде- за заменика
члана Савета родитеља Техничке школе Ада;
5. АНАБЕЛАШОТИ, родитељ из Аде, - за члана,
представник Савета родитеља УПВО „Чика
Јова Змај― п.о. Ада;
ИЛДИКО ХАЈАГОШ, родитељ из Мола – за
заменика члана Савета родитеља УПВО „Чика
Јова Змај― п.о. Ада.

1. NATAŠA KARANJAC, adai szülő – tagnak, a
Cseh Károly Ált.Isk. Ada szülői tanácsának
képviselője;
TATJANA ALEKSIĆ MALĈIĆ, adai szülő – a Cseh
Károly Ált.Isk. Ada szülői tanácsának képviselője
taghelyettesének;
2. TÖRTELYI KURUNCZI MÁRIA, moholi szülő –
tagnak, a Novak Radonić Ált.Isk. Mohol szülői
tanácsának képviselője;
IVANA ERAK, moholi szülő – a Novak Radonić
Ált.Isk. Mohol szülői tanácsának képviselője
taghelyettesének;
3. LAJKÓ SZILVIA, adai szülő – tagnak, a Bartók
Béla Zeneiskola Ada szülői tanácsának
képviselője;
DRAGIN LIVIA, adai szülő –a Bartók Béla
Zeneiskola Ada szülői tanácsának képviselője
taghelyettesének;
4. SMIT KORNÉLIA, adai szülő - tagnak, a Műszaki
Iskola Ada szülői tanácsának képviselője;

II
Општински савет родитеља обавља послове и
задатке утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања, као и подзаконских аката
донетих на основу овог закона.

II.
A Községi Szülői Tanács az oktatási és nevelési rendszer
alapjairól szóló törvénnyel, valamint az adott törvény
alapján
hozott
törvénynél
alacsonyabb
rendű
jogszabályokkal megállapított feladatokat lát el.

III
Стручна служба за скупштинске послове и послове
Општинског
већа
општине
Ада
обавља
административно – техничке послове потребне за рад
Општинског савета.
Средства потребна за обављање послова Општинског
савета, обезбеђују се у буџету општине, у складу са
законом.
IV
Општински савет ће у свом раду користити печат
Скупштине општине Ада.

III.
A Községi Szülői Tanács munkájának szükségleteire az
adminisztratív-műszaki teendőket a Képviselő-testület és
a Községi Tanács szakszolgálata látja el.
A Községi Szülői Tanács feladatkörének ellátásához
szükséges eszközöket a községi költségvetésben
biztosítják, a törvénnyel összhangban.

TAJTI SZILVIA, adai szülő- a Műszaki Iskola Ada
szülői tanácsának képviselője taghelyettesének;
5. SÓTI ANNABELLA, adai szülő, - tagnak, a Ĉika
Jova Zmaj IONI tf. Ada szülői tanácsának
képviselője;
HAJAGOS ILDIKÓ, moholi szülő –a Ĉika Jova
Zmaj IONI tf. Ada szülői tanácsának képviselője
taghelyettesének.

IV.
A Községi Szülői Tanács munkája során Ada Község
Képviselő-testületének pecsétjét használja.

146. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

V
Ово решење се објављује у „Службеном листу
општине Ада― и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

V.
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg, és a megjelentetése napjától számított nyolcadik
napon lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-48/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-48/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

197.
На основу члана 32. става 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 35. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада („Службени
лист општине Ада―, 41/2016 - пречишћени текст)
ичлана 44. став 1. тачка 10. Статута општине Ада,
(„Службени лист општине Ада―, бр. 11/2019 и 20/2019)
и члана 15. Одлуке о одржавању чистоће на
територији општине Ада (―Службени лист општине
Ада", бр. 11/2010, 19/2010, 24/2010, 23/2011, 13/2016 и
28/2019)
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној
дана 30.12. 2019. године доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. 83/2014.– m.törv ., 101/2016-m.törv.
és 47/2018.számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja,az adai Standard Közművesítési Közvállalat
alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 41/2016. szám- egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 35. szakasza, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019 és
20/2019 számok) ) 44. szakasza 1. bekezdésének 10.
pontja és a határozat a tisztaság fenntartásáról Ada
község területén (Ada Község Hivatalos Lapja 11/2010,
19/2010, 24/2010, 23/2011,13/2016 és 28/2019. számok)
15. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О
ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ
NYILVÁNOS ZÖLDTERÜLETEK
KARBANTARTÁSÁNAK 2020. ÉVI PROGRAMJA
MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о доношењу
Програма одржавања јавних зелених површина на
територији општине Ада за 2020. годину, која је
донета на седници Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада, дана 30.
октобра 2019.године под бројем 59/ЈКП-31-4.
Члан 2.
Ово Решење се објављује у „Службеном
листу општине Ада―.

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
Ada község területén található nyilvános zöldterületek
karbantartásának 2020. évi programja meghozataláról
szóló határozatot, amelyet a Standard KKV felügyelő
bizottsága a 2019.10.30-án megtartott ülésén, 59/JKP-314 szám alatt hozott meg.
2. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:352-10/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:352-10/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE
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198.
На основу члана 32. става 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 35. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада („Службени
лист општине Ада―, 41/2016 - пречишћени
текст),члана 44. став 1. тачка 10. Статута општине
Ада, („Службени лист општине Ада―, бр. 11/2019 и
20/2019) и члана 15. Одлуке о одржавању чистоће на
територији општине Ада (―Службени лист општине
Ада", бр. 11/2010, 19/2010, 24/2010, 23/2011, 13/2016 и
28/2019)
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној дана
30.12. 2019. године доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. 83/2014.– m.törv ., 101/2016-m.törv.
és 47/2018.számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja,az adai Standard Közművesítési Közvállalat
alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló határozat
(Ada Község Hivatalos Lapja, 41/2016. szám- egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 35. szakasza, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019.és
20/2019 szám ) 44. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
és a határozat a tisztaság fenntartásáról Ada község
területén (Ada Község Hivatalos Lapja 11/2010, 19/2010,
24/2010, 23/2011, 13/2016 és 28/2019) 15.szakasza
alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О
ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁNAK 2020 . ÉVI
PROGRAMJA A KÖZRENDELTETÉSŰ
TERÜLETEKRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN
MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о доношењу
Програма одржавања чистоће на површинама јавне
намене на територији општине Ада за 2020. годину,
која је донета на седници Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада, дана 30.
октобра 2019.године под бројем 59/ЈКП-31-5.

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja a
tisztaság fenntartásának 2020 . évi programja
a
közrendeltetésű
területekre Ada község területén
meghozataláról szóló határozatot, melyet a Standard KKV
felügyelő bizottsága a 2019. október 30-án megtartott
ülésén, 59/JKP-31-5 szám alatt hozott meg.

Члан 2.
Ово Решење се објављује
листу општине Ада―.

2. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

у „Службеном

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 352-11/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:352-11/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

199.
На основу члана 32. става 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 35. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада („Службени
лист општине Ада―, 41/2016 - пречишћени текст),
члана 44. став 1. тачка 10. Статута општине Ада,
(„Службени лист општине Ада―, бр. 11/2019 и 20/2019)
и члана15. Одлуке о одржавању чистоће на
територији општине Ада (―Службени лист општине
Ада", бр. 11/2010, 19/2010, 24/2010, 23/2011, 13/2016 и
28/2019)
Скупштина Општине Ада, на седници одржаној дана
30.12.2019. године доноси

Ahelyiönkormányzatrólszólótörvény
(SZKHivatalosKözlönye, 129/2007. 83/2014.– m.törv .,
101/2016-m.törv. és 47/2018.számok) 32. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja,az adai Standard Közművesítési
Közvállalat alapítói okiratának megváltoztatásáról szóló
határozat(AdaKözségHivatalosLapja, 41/2016. számegységes szerkezetbe foglalt szöveg) 35. szakasza, Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019.
szám és 20/2019 szám) 44. szakasza 1. bekezdésének
10. Pontja alapján, és a tisztaság fenntartásáról szóló
határozat Ada község területén (Ada Község Hivatalos
Lapja, 11/2010, 19/2010, 24/2010, 23/2011. 13/2016 és.
28/2019 számok) 15. Szakaszával összhangban,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
megtartott ülésén meghozza a
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О
ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА
2019/2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
A TÉLI SZOLGÁLAT PROGRAMJA A 2019/2020.
IDÉNYRE MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о доношењу
Програма зимске службе за 2019/2020. годину, која је
донета на седници Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „СТАНДАРД― Ада, дана 30.
октобра 2019.године под бројем 59/ЈКП-31-3.

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja a
téliszolgálat
programja
a
2019/2020.
Idényre
meghozataláról szóló határozatot, melyet a Standard KKV
felügyelőbizottsága a 2019. október 30-án tartott ülésén
59/JKP-31-3 szám alatt hozott meg.

Члан 2.
Ово Решење се објављује
листу општине Ада―.

у „Службеном

2. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:352-12/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:352-12/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

200.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, 129/2007,
83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
члана 35. и члана 41. став 1. тачка 10. Одлуке о
промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" Ада
( "Службени лист општине Ада бр 41/2016 пречишћени текст) и члана 44. став 1. тачка 10.
Статута општине Ада, („Службени лист општине Ада―,
бр. 11/2019 и 20/2019)
Скупштина Општине Ада, на
одржаној дана: 30.12.2019. годинe доноси:

седници

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv.,
101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja, az adai Standard Közművesítési
Közvállalat alapításáról szóló határozat
megváltoztatásáról szóló határozat (Ada Község
Hivatalos Lapja 41/2016. szám – egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 35. szakasza és 41. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja, és Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok)
44. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30.
tartott ülésén meghozza a

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ АДА ЗА
2020. ГОДИНУ

HATÁROZATOT
AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI
KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI ÜGYVITELI
PROGRAMJÁNAK MEGHOZATALÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о доношењу
Програма пословања ЈКП „Стандард― Ада за 2020.
годину, којa је донетa на седници Надзорног одбора,
дана 29. новембра 2019. године, под бројем 59/ЈКП32-2.
Члан 2 .
Ово решење се објављује у „Службеном
листу општине Ада―

1. szakasz
Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az
adai Standard Közművesítési Közvállalat 2020. évi
ügyviteli programjának meghozataláról szóló határozatot,
melyet a felügyelő bizottság a 2019. november 29-én
megtartott ülésén, 59/JKP-32-2 szám alatt hozott.
2. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-45/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-45/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

149. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

201.
На основу члана 17.став 3., члана 18.став
1.,a у складу са чланом 16.став 2., чланом 18 став 1.,
чланом 21 став 1. и 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС―, број 15/2016) на основу
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016– др. закони 47/2018),
као и на основу члана 44. стaв 1. тачка13. Статута
општине Ада („Службени лист општине Ада‖, број
11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној
30.12.2019. године, доноси

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 15/2016. szám) 17. szakaszának 3.
bekezdése, 18. szakaszának 1. bekezdése, a helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007. szám, 83/2014. szám – m.törv., 101/2016.
szám – m.törv.és 47/2018. szám) 32. szakaszának 9.
pontja, valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 44.
szakasza 1. bekezdésének 13. pontja alapján,

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА JAВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ “АДИЦА” АДА

HATÁROZATOT
AZ ADICA ÜKV, ADA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
ELÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL ÉS
KINEVEZÉSÉRŐL

Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án
tartott ülésén meghozza a

I
Разрешавају се дужности председника и
чланова надзорног одбора ЈПР „Адица― Ада:

I.
Ada Község Képviselő-testülete felmenti a
tisztség végzése alól az Adica ÜKV, Ada felügyelő
bizottságának elnökét és tagjait:

ВОЛФОРД АТИЛА из Аде, са ЈМБГ:
_____________, председник
ВАЊА ГАВРИЛОВИЋ из Аде, са ЈМБГ:
______________, члан
ЧАКИ КОВАЧ ЕВА из Аде са ЈМБГ:
_____________, члан из реда запослених.

VOLFORD ATILA, adai lakos, JMBG:
_____________, elnök
VANJA GAVRILOVIĆ, adai lakos, JBMG:
______________, tag
CSÁKI KOVÁCS ÉVA, adai lakos,
JMBG:_______________, tag az alkalmazottak soraiból.

II
У надзорни одбор ЈПР „АДИЦА― Ада , на
мандатни период од 4 (четири) годинеименују се:
ВОЛФОРД АТИЛА из Аде, са ЈМБГ:
_____________, за председника,
ВАЊА ГАВРИЛОВИЋ из Аде, са ЈМБГ:
______________, за члана,
ЧАКИ КОВАЧ ЕВАиз Аде са ЈМБГ:
_____________, за члана, из реда запослених.

II.
Ada Község Képviselő-testülete kinevezi az Adica ÜKV,
Ada felügyelő bizottságába, négy éves megbízatási
időszakra az alábbiakat:
VOLFORD ATILA, adai lakos, JMBG:
_____________, elnök
VANJA GAVRILOVIĆ, adai lakos, JBMG:
______________, tag
CSÁKI KOVÁCS ÉVA, adai lakos, JMBG:
_______________, tag az alkalmazottak soraiból.

III
Ово решење се објављује у ''Службеном
листу општине Ада'' и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.

III.
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg és a megjelentetésének napjától számított
nyolcadik napon lép hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-46/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12. 2019. године
Бучу Атила с.р

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-46/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

150. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

202.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије―, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др. закон и 47/2018 - др. закон), члана 44. Статута
општине Ада („Службени лист општине Ада―, број
11/2019 и 20/2019), Скупштина општине Ада, на
седници одржаној 30.12.2019. године, доноси

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2019-m.törv. és
47/2018-m.törv. számok ) 32. szakasza 1. bekezdésének
20. pontja,
valamint Ada község statútuma (Ada
Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok)
44. szakasza alapján,
Ada Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozza a

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О
ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2019. ГОДИНУ

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KILENC HAVI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
ELFOGADÁSÁRÓL

I
Прихвата се ИНФОРМАЦИЈА О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ
ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА
ЗА 2019. ГОДИНУ, који је припремило Одељење за
буџет и финансије Општинске управе општине Ада, а
на својој седници одржаној 20.12.2019. године, својим
решењем број: 020-6-177/2019-03 усвојило Општинско
Веће општине Ада.
II
Овај закључак се објављује у „Службеном листу
општине Ада―.

I.
Ada Község Képviselő-testületeelfogadjaaz Ada
község 2019. évi költségvetésének kilenc havi
megvalósításáról
szóló
jelentéssel
kapcsolatos
információt, amelyet Ada Község Közigazgatási
Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya készített,
s amelyet Ada Község Községi Tanácsa 2019.12.20-ai
ülésén saját 020-6-177/2019-03 számú határozatával
fogadott el.
II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:401-4/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:401-4/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

203.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС―,бр. 15/2016),
члана32., став 1., тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије―,
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана44. став 1. тачка 10. Статута општине
Ада („Службени лист општине Ада―, број 11/2019)
Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана
30.12.2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“
АДА НА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019.
ГОДИНЕ

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 1. bekezdésének
5. pontja és 65. bekezdése, A helyi önkormányzatról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007,
83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok)
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
Ada Község
Képviselő-testülete, a 2019.12.30-án tartott ülésén
meghozza
VÉGZÉST
AZ INFORMÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL A STANDARD
KKV, ADA ÜGYVITELI PROGRAMJÁBAN TERVEZETT
ÉS A MEGVALÓSÍTOTT AKTIVITÁSOK
ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK SZINTJÉRŐL A
2019.01.01-2019.09.30. IDŐSZAKRA , AMELYRE A
KÖZVÁLLALATOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ALKALMAZZÁK, ÉS AMELY ALAPÍTÓJA ADA
KÖZSÉG

151. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

I.
Прихвата се Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард―
Ада на који се примењује закон о јавним предузећима
а чији је оснивач Општина Ада за период од
01.01.2019. до 30.09.2019. године, која је сачињена на
седници Општинског већа општине Ада дана
20.12.2019. године под бројем 020-6-178/2019-03.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az információt
a Standard KKV, Ada ügyviteli programjában tervezett és
a
megvalósított
aktivitások
összehangoltságának
szintjéről a 2019.01.01-2019.09.30. időszakra , amelyre a
közvállalatokról szóló törvényt alkalmazzák, és amely
alapítója Ada község, amely Ada Község Községi
Tanácsának 2019.12.20-án tartott ülésén 020-6178/2019-03 azám alatt lett összeállítva.

II.
Овај закључак се објављује у „Службеном листу
општине Ада―.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-44/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-44/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada,2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

204.
На основу члана 64. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС―,бр. 15/2016),
члана32., став 1., тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије―,
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана44. став 1. тачка 10. Статута општине
Ада („Службени лист општине Ада―, број 11/2019 и
20/2019) Скупштина општине Ада, на седници
одржаној дана 30.12.2019. године, доноси:

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 1. bekezdésének
5. pontja és 65. bekezdése, A helyi önkormányzatról
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007,
83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok)
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja
Ada Község
Képviselő-testülete, a 2019.12.30-án tartott ülésén
meghozza

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ „АДИЦА“
АДА НА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019.
ГОДИНЕ

VÉGZÉST
AZ INFORMÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL AZ ADICA ÜKV,
ADA ÜGYVITELI PROGRAMJÁBAN TERVEZETT ÉS A
MEGVALÓSÍTOTT AKTIVITÁSOK
ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK SZINTJÉRŐL A
2019.01.01-2019.09.30. IDŐSZAKRA, AMELYRE A
KÖZVÁLLALATOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ALKALMAZZÁK, ÉS AMELY ALAPÍTÓJA ADA
KÖZSÉG

I.
Прихвата се Информација о степену
усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања Јавног предузећа за
рекреацију „Адица― Ада на који се примењује Закон о
јавним предузећима а чији је оснивач Општина Ада за
период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, која је
сачињена на седници Општинског већа општине Ада
дана 20.12.2019. године под бројем 020-6-179/201903.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja az
információt az Adica ÜKV, Ada ügyviteli programjában
tervezett
és
a
megvalósított
aktivitások
összehangoltságának szintjéről a 2019.01.01-2019.09.30.
időszakra , amelyre a közvállalatokról szóló törvényt
alkalmazzák, és amely alapítója Ada község, amely Ada
Község Községi Tanácsának 2019.12.20-án tartott ülésén
020-6-179/2019-03 azám alatt lett összeállítva.

152. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

II.
Овај закључак се објављује у „Службеном листу
општине Ада―.

II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 02-47/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-47/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

205.
На основу члана 42. став 1. тачка 4) Закона о
правима пацијената (''Службени гласник Републике
Србије'', број 45/2013 и 25/2019 – др. закон), и члана
44. став 1. тачка 74) Статута општине Ада („Службени
лист општине Ада―, број 11/2019 и 20/2019),

A páciensek jogairól szóló törvény (SZK Hivatalos
Közlönye, 45/2013. szám és 25/2019. szám - m.törv.) 42.
szakasza 1. bekezdésének 4) pontja, Ada község
statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és
20/2019. számok) 44.szakasza 1. bekezdésének 74)
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2019.12.30-án tartott
ülésén meghozza a
VÉGZÉST
ADA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA 2018. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSE
ELFOGADÁSÁRÓL

Скупштина општине Ада, на седници одржаној
30.12.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о раду Савета за здравље
општине Ада за 2018. годину,
који је исти усвојио на седници 19.09.2019. године.
II
Овај закључак се објављује у ''Службеном
листу општине Ада''.

I.
Ada Község Képviselő-testülete elfogadja Ada Község
Egészségügyi Tanácsa 2018. évi munkájáról szóló
jelentését, amelyet a Tanács a 2019.09.19-ei ülésén
fogadott el.
II.
A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:02-43/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:02-43/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

206.
На основу члана 77. ст. 3. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локaлне
самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016), као и на
основу члана 41. тач. 32. Статута општине Ада (''Сл.
лист општине Ада'', бр. 10/2014 – пречишћени текст),
Скупштина општине Ада, на својој седници
одржаној 30.12.2019. године, усвојила је

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati
egységekben alkalmazottakról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) 77. szakaszának 3.
bekezdése), valamint Ada község statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 10/2014. szám – egységes szerkezetbe
foglalt szöveg) 41. szakaszának 32. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete 2019.12.30-án tartott
ülésén elfogadta az

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОРГАНА, СЛУЖБИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
АДА
ЗА 2020. ГОДИНУ

ADA KÖZSÉG SZERVEI, SZOLGÁLATAI ÉS
SZERVEZETEI 2020. ÉVI
KÁDER TERVÉT
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I.Постојећи број запослених у Општинској управи
општине Ада, Кабинету Председника општине
Ада, Интерни ревизор, Служби за буџетску
инспекцију
општине
Адаи
у
Општинском
правобранилаштву општине Ада, на дан 12.
децембра 2019. године.

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И
НАМЕШТЕНИКА

I. Alkalmazottak száma az Adai Községi Közigazgatási
Hivatalban, a polgármester kabinetjében, a belső
ellenőrzésen, az Ada Község Költségvetésfelügyelői
Szolgálatban és a Községi Vagyonjogi Ügyészségen,
2019. december 12-én.

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
44

РЕЗИМЕ ПО ЗВАЊИМА:
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт

1
10
16
1
5
7

Прва врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
1
2

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
(повећан обим посла)

5

РЕЗИМЕ ПО ЗВАЊИМА:
Саветник
Виши референт

1
4

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Функционер
Саветник
Сарадник
Виши референт
Четврта врста радних места

10
3
2
1
3
1

KÖZTISZTVISELŐI ÉS KÖZALKALMAZOTTI
MUNKAHELYEK

VÉGREHAJTÓK SZÁMA

44
ÖSSZEGZÉS HIVATALI RANGOK SZERINT:
Kijelölt köztisztviselők az első csoportból
Főtanácsos
Tanácsos
Altanácsos
Munkatárs
Főelőadó

1
10
16
1
5
7

Munkahelyek 1. fajtája
Munkahelyek 4. fajtája
Munkahelyek 5. fajtája

1
1
2

31.12.2019.
2019.12.31.
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MEGHATÁROZOTT
IDŐSZAKRA
MUNKAHELYEK(megnövekedett
munkaterjedelem)

31.12.2019.
2019.12.31.

SZÓLÓ
5

ÖSSZEGZÉS HIVATALI RANGOK SZERINT:
Tanácsos
Főelőadó

1
4

MEGHATÁROZOTT
IDŐSZAKRA
MUNKAVISZONY
A POLGÁRMESTER KABINETJÉBEN

10

SZÓLÓ

Tisztségviselő
Tanácsos
Munkatárs
Főelőadó
Előadó

3
2
1
3
1

II. Планирани број запослених у Општинској управи општине Ада, Кабинету Председника општине, Интерни
ревизор, Служби за буџетску инспекцију општине Ада и у Општинском правобранилаштву општине Ада за
2020. Годину
II. Tervezett alkalmazott létszám az Adai Községi Közigazgatási Hivatalban, a polgármester kabinetjében, a belső
ellenőrzésen, az Ada Község Költségvetésfelügyelői Szolgálatban és a Községi Vagyonjogi Ügyészségen a 2020.
évre
РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА И
НАМЕШТЕНИКА

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
48

Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Виши референт

1
10
17
3
5
8

Прва врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
1
2

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
(повећан обим посла)

5

РЕЗИМЕ ПО ЗВАЊИМА:
Саветник
Виши референт

1
4

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
10
РЕЗИМЕ ПО ЗВАЊИМА:
Функционер

3
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Саветник
Сарадник
Виши референт
Четврта врста радних места

2
1
3
1

KÖZTISZTVISELŐI ÉS KÖZALKALMAZOTTI
MUNKAHELYEK

VÉGREHAJTÓK SZÁMA

31.12.2019.
2019.12.31.

48
Kijelölt köztisztviselők az első csoportból
Főtanácsos
Tanácsos
Altanácsos
Munkatárs
Főelőadó

1
10
17
3
5
8

Munkahelyek 1. fajtája
Munkahelyek 4. fajtája
Munkahelyek 5. fajtája

1
1
2

MEGHATÁROZOTT
IDŐSZAKRA
MUNKAHELYEK(megnövekedett
munkaterjedelem)

SZÓLÓ
5

ÖSSZEGZÉS HIVATALI RANGOK SZERINT:
Tanácsos
Főelőadó

1
4

MEGHATÁROZOTT
IDŐSZAKRA
MUNKAVISZONY
A POLGÁRMESTER KABINETJÉBEN

10

Tisztségviselő
Tanácsos
Munkatárs
Főelőadó
Munkahelyek 4. fajtája

SZÓLÓ

3
2
1
3
1

Oб р а з л о ж е њ е
Број службеника у радном односу на
неодређено време планирамо на нивоу, који је
одређен усвојеним изменама и допунама Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време
у организационим облицима у систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Сл. лист општине Ада―,
бр. 28/2017, 33/2017, 19/2018 и 5/2019).
Број службеника и намештеника у радном
односу на одређено време због повећаног обима
посла планира се да, у односу на план за 2019.
годину, остаје на истом нивоу, а исто тако и у Кабинету
председника општине.

Indoklás
A meghatározatlan időszakra szólóan alkalmazott
köztisztviselők
létszámát
a
határozata
meghatározatlanidőszakra szóló munkaviszonyban levő
alkalmazottak maximális számáról az Ada község
önkormányzatának rendszerébe tartozó szervezési
formákban a 2017. évre (Ada Község Hivatalos Lapja,
28/2017, 33/2017, 19/2018 és 5/2019. számok) еlfogadott
módosításai és kiegészítései által meghatározott szinten
tartjuk.
A
megnövekedett
munkaterjedelem
miatt
meghatározott
időszakra
szólóan
alkalmazott
köztisztviselők és közalkalmazottak számát a 2019. évhez
viszonyítva, ugyanazon a szinten tervezzük, a
polgármester kabinetjében.
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31.12.2019.
2019.12.31.

Кадровски план за 2020. годину ће се
реализовати
у
оквиру
законом
утврђеног
максималног броја запослених на неодређено и
одређено време, и планиране масе средстава за
плату у буџету општине Ада за 2020. годину.

A 2020. évi káder terv a meghatározatlan és
meghatározott időszakra szólóan alkalmazott dolgozók
törvénnyel megállapított maximális létszáma, valamint az
Ada község 2020. évi költségvetésében fizetésekre
tervezet eszközök keretében lesz realizálva.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 119-3/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:119-3/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

207.
На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.
закон) ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС―,
број 135/04 и 88/10) и члана 44.става1. тачке 5.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада―,
број 11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Ада, на седници одржаној 30.12.
2019. године доноси

A tervezésről és a kiépítésről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB., 24/11,
121/12, 42/13-AB., 50/13-AB., 98/13-AB., 132/14, 145/14,
83/18, 31/19. és 37/19-m.törv. számok) 35. szakaszának
6. bekezdése, a környezeti hatás stratégiai felméréséről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 88/10.
számok) 9. szakaszának 5. bekezdése, valamint Ada
község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019.
és 20/2019. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5.
pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2019.12.30-án tartott
ülésen meghozza a

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
АДА

HATÁROZATOT
ADA KÖZSÉG TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK
MEGHOZATALÁRÓL

Члан 1.

1. szakasz

Овом одлуком доноси се Просторни план општине
Ада (у даљем тексту: Просторни план) који је израђен
од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине― Нови
Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –2676, а који је
саставни део ове Одлуке.
Члан 2.

Ada Község Képviselő-testülete a jelen határozattal
meghozza Ada község területrendezési tervét (a további
szövegben: területrendezési terv), amelyet a Vajdasági
Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési
Közvállalat, Újvidék, Vasút utca 6/III házszám, E –2676
szám alatt dolgozott ki, ami a jelen határozat részét
képezi.
2. szakasz

Просторни план се састоји из текстуалног дела и
графичког дела.

A területrendezési terv szöveges részből és grafikai
részből áll.

Текстуални део Просторног плана се објављује у
„Службеном листу општине Ада― уз ову Одлуку.

A területrendezési terv szöveges része Ada Község
Hivatalos Lapjában jelenik meg a jelen határozattal.

Графички део Просторног плана садржи:

A területrendezési terv grafikai részének tartalma:

Р. бр.
1.
2.
3.
4.

Назив рефералне карте
Намена простора
Мрежа насеља и инфраструктурни системи
Туризам и заштита простора
Карта спровођења

Размера
1:50000
1:50000
1:50000
1:50000
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Ssz.
1.
2.
3.
4.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
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Назив графичког приказа уређајне основе за село
План намене површина и саобраћајне инфраструктуре са поделом
простора на зоне за насеље Оборњача
Површине јавне намене са регулацијом, нивелацијом и саобраћајем за
насеље Оборњача
План водопривредне и термоенергетске инфраструктуре за насеље
Оборњача
План електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре за
насеље Оборњача
План намене површина и саобраћајне инфраструктуре са поделом
простора на зоне за насеље Стеријино
Површине јавне намене са регулацијом, нивелацијом и саобраћајем за
насеље Стеријино
План водопривредне и термоенергетске инфраструктуре за насеље
Стеријино
План електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре за
насеље Стеријино
План намене површина и саобраћајне инфраструктуре са поделом
простора на зоне за насеље Утрине
Површине јавне намене са регулацијом, нивелацијом и саобраћајем за
насеље Утрине
План водопривредне и термоенергетске инфраструктуре за насеље
Утрине
План електроенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре за
насеље Утрине

A hivatkozási térképek elnevezése
A terület rendeltetése
Települések hálózata és infrastrukturális rendszerek
Turizmus és területvédelem
Végrehajtási térkép
A falu rendezési alapja grafikai bemutatásának elnevezése
Terv a terület rendeltetésére és a közlekedési infrastruktúrára a terület
övezetekre való felosztásával Völgypart településre
Közrendeltetésű területek a szabályozással, nivellálással és közlekedéssel
Völgypart településre
Vízgazdálkodási és termoenergetikai infrastruktúra terv Völgypart településre
Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra terv Völgypart
településre
Terv a terület rendeltetésére és a közlekedési infrastruktúrára a terület
övezetekre való felosztásával Valkaisor településre
Közrendeltetésű területek a szabályozással, nivellálással és közlekedéssel
Valkaisor településre
Vízgazdálkodási és termoenergetikai infrastruktúra terv Valkaisor településre
Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra terv Valkaisor
településre
Terv a terület rendeltetésére és a közlekedési infrastruktúrára a terület
övezetekre való felosztásával Törökfalu településre
Közrendeltetésű területek a szabályozással, nivellálással és közlekedéssel
Törökfalu településre
Vízgazdálkodási és termoenergetikai infrastruktúra terv Törökfalu településre
Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra terv Törökfalu
településre

31.12.2019.
2019.12.31.

1:5000
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Текстуални и графички део Просторног плана
заједно чине целину.

A területrendezési terv szöveges és grafikai része együtt
alkotnak egészet.

Члан 3.
Просторни план се потписује, оверава и архивира у
складу са Законом о планирању и изградњи.

3. szakasz
A területrendezési tervet a tervezésről és kiépítésről szóló
törvénnyel összhangban írják alá, hitelesítik és
archiválják.

Просторни план је израђен у 6 (шест) примерака у
аналогном 6 (шест) примерака у дигиталном облику.

A területrendezési terv hat 6 (hat) digitális és hat (6)
analóg formátumban készült el.

Један примерак донетог, потписаног и овереног
Просторног плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за
урбанизам Војводине― Нови Сад, Железничка бр. 6/III.

A területrendezési terv egy (1) meghozott, aláírt és
hitelesített analóg példányát és egy (1) digitális példányát
a Vajdasági Városrendezési Intézet Terület- és
Várostervezési Közvállalat, Újvidék, Vasút utca 6/III
házszám őrizi.

Пет примерака донетог, потписаног и овереног
Просторног плана у аналогном облику и пет примерка
у дигиталном облику чувају се у надлежним службама
општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.

A területrendezési terv öt meghozott, aláírt és hitelesített
analóg példányát és öt digitális példányát a község
illetékes szolgálatai őrzik.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:350-15/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:350-15/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE

4. szakasz
A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ АДА
УВОД
Изради Просторног плана општине Ада приступило се на основу Одлуке о изради Просторног плана општине
Ада („Службени лист општине Ада―, број 14/2018).
Саставни део Одлуке о изради Просторног плана општине Ада је Решење Одељења за комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Ада („Службени лист општине Ада―,
број 14/2018) да је потребна израда Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Ада на животну
средину.
Носилац израде Просторног плана општине Ада (у даљем тексту: Просторни план) је Општинска управа
општине Ада, Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, а
обрађивач Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине―, Нови Сад, Железничка 6/III.
Граница обухвата је дефинисана Одлуком о изради Просторног плана општине Ада, а односи се на
административно подручје општине Ада, које је дефинисано границом територијалне јединице општине Ада.
Циљ израде Плана је очување постојећих структура насеља и њихових атара, очување, уређење и одрживо
коришћење наслеђених геолошких, геоморфолошких и хидрографских карактеристика подручја, утврђивање
дугорочне концепције и мера заштите, очувања и унапређења заштите животне средине.
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Просторни план општине Ада садржи уређајне основе за насељена места Стеријино, Оборњача и Утрине.
За потребе израде Просторног плана прибављени су услови за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката од надлежних органа, организација и јавних предузећа, који су овлашћени да их утврђују, а који су од
интереса за израду Плана.
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, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), ради упознавања
јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, рани јавни
увид за Просторни план је одржан у периоду од 06.12.2018. до 21.12.2018. године у згради Општине Ада, као и на
званичном сајту општине Ада. За време трајања раног јавног увида није било достављених примедби ни сугестија у
писаном облику.
У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС―, бр. 32/19), и 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, 83/18, 31/19 и
37/19-др. закон), након доношења Одлуке о изради Плана и добијеног Извештаја о обављеном раном јавном
увиду, приступило се изради Нацрта Плана.
Нацрт Плана садржи текстуални и графички део.
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Просторног плана представљају Одлука о изради Просторног плана општине Ада
(„Службени лист општине Ада―, број 14/2018) и Решење Одељења за комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Ада, да је потребна израда Стратешке процене
утицаја Просторног плана општине Ада на животну средину („Службени лист општине Ада―, број 14/2018).
Просторни план је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.
закон) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник РС―, број 32/19),
каоисадругимпрописимакојинепосредноилипосреднорегулишуовуобласт.
1.2.ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Просторног плана са израдом уређајних основа за насеља Стеријино, Оборњача и
Утрине, представљају планови вишег реда (преузете обавезе, услови и смернице из њих).
- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године(„Службени гласник РС―, број 88/10,у даљем
тексту: ППРС);
- Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ―, број 22/11, у даљем
тексту: РПП АПВ):
Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист
АПВ―, број 14/15);
Просторни план подручја посебне наменемагистралног гасоводаграница Бугарске- граница Мађарске
(„Службени гласник РС―, број 119/12, 98/13 и 52/18).
1.2.1. Извод из планова вишег реда
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године
Основни дугорочни циљ демографског развоја је ублажавање негативних тенденција, који би се остварио кроз
пораст нивоа плодности и позитиван миграциони биланс и достизање нивоа простог обнављања становништва
(стационарне популације).
Према моделу функционално урбаних подручја (ФУП) Републике Србије 2020. године, Ада је дефинисана
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као мањи урбани центар, који припада типу општина са знатно нижим степеном урбанизације, што је
карактеристика урбано/руралних општина са већим градским центрима у којима изразито доминира аграрна
производња. То је посебно изражено на подручју АП Војводине, где се јасно уочава издужена зона уз реку Тису
слабијег степена урбаности коју чине Кањижа, Нови Кнежевац, Ада, Сента и Бечеј.
Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање квалитета живљења у руралним подручјима кроз
очување, обнову и одрживи развој њихове економске, социјалне и еколошке виталности, као резултат
децентрализације градова и општина. Такође, основни циљ комуналног опремања и уређења села је
унапређење постојећих и изградња неопходних комуналних система, који омогућавају квалитетнији живот и рад
на селу и отварају перспективу развоја.
Основни циљеви просторне организације и дистрибуције јавних служби су:
- унапређење услуга од општег интереса у подручјима ниске доступности услуга;
- јачање људских ресурса и оспособљавање локалних заједница за унапређење услуга од општег интереса;
- унапређење јавног здравља уједначавањем услова основне заштите и здравственог просвећивања.
Основни циљ привредног развоја планског подручја је развој конкурентне регионалне просторно-привредне
структуре са развијеном мрежом МПС и предузетништва која омогућава повећање запослености и стандарда
живота. Основни циљразвоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне конкурентности и
запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и просторних услова, као и њена
равномернија просторна дистрибуција усклађена са потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја,
захтевима климатских промена и смањења притиска на ресурсе.
Заштита пољопривредног земљишта заснива се на очувању екосистемских, агроеколошких, економских,
предеоних, социокултурних и других важних функција, упоредо са унапређењем просторних услова за
производњу квалитетних пољопривредних и прехрамбених производа.
У погледу просторне дистрибуције и организације пољопривреде, подручје општине Ада налази се у
Севернобанатској области, у I Региону, који обухвата руралне општине у АП Војводини. Подручје општине Ада
има повољне земљишне и климатске услове, претежно задовољавајући демографски потенцијал, капитално
интензивну производњу, добру инфраструктуру и повезаност са прерађивачком индустријом. Oпштина Ада, у
наредном планском периоду, остаје првенствено пољопривредни крај са даљим развојем прехрамбене
индустрије засноване на коришћењу сировина из окружења.
У оквиру развоја туризма на простору општине Ада,основни циљ је остваривање заштите и уређења
туристичких простора уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних
потреба националног и локалног нивоа и услова међународне сарадње. Општина Ада се налази у оквиру
издвојене туристичке дестинације Горње Потисје са мањим учешћем целогодишње понуде. Налази се на
међународном пловном туристичком правцу, реци Тиси, па је у наредном периоду у плану интензивнија
прекогранична сарадња у области туризма. Водеће туристичке активности одвијаће се у оквиру летње
рекреације као основне активности, док ће остале активности бити везане за рурални туризам, излетнички,
наутички, туризам специјалних интереса (ловни, риболовни и сл.), екотуризам.
Тиса је дефинисана као пловни туристички правац међународног и националног значаја. У функцији наутичког
туризма, планира се изградња марине на Тиси.
Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима је одрживо (трајно) газдовање шумама, што
подразумева управљање и коришћење шума и шумског земљишта на такав начин и у таквом степену, да се
очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да се доведу на ниво којим
би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и будућих генерација,
како на локалном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна да се при том не угрозе и оштете неки други
екосистеми.
Захтеви одрживог управљања могу се испунити само ако се обезбеде одређене претпоставке, а оне обухватају
следеће оперативне циљеве:
- унапређивање стања шума;
- повећање површина под шумом (пошумљавањем);
- задовољавање одговарајућих еколошких, економских и социјалних функција шума;
- међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у односу на вишенаменско коришћење шума.
Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на начин и у обиму којим
се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, производна способност станишта и биолошка
разноврсност, чиме се постиже испуњавање еколошких, економских и социјалних функција ловства
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одржавајући њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација.
Оперативни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су: значајно повећање бројности популација ситне
дивљачи, повећање бројности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и економски највреднијих врста,
побољшање структуре (полне и старосне) популација крупне дивљачи и побољшање квалитета трофеја и
очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи и остале фауне.
У области саобраћајне инфраструктуре, Просторни план Републике Србије је утврдио саобраћајне
капацитете који се односе на простор у обухвату Просторног плана.
У оквиру концепта путног (друмског) саобраћаја планиране су одређене активности на следећим путним
правцима:
1
- државни пут II реда бр.122
Сента - Ада – Мол - Бечеј - Жабаљ – Шајкаш – Е-75 (петља Ковиљ)
Планска решења обухватају активности на путним правцима и путној инфраструктури регионалног (или више
регионалног) значаја и могу представљати приоритетну активност у оквиру тих територијалних целина уз
сагласност надлежних републичких институција.
На већ изграђеним деоницама наведених путних праваца биће спроведена рехабилитација и реконструкција,
које подразумевају скуп мера (интервенција) у циљу подизања нивоа квалитета саобраћајнице и подизања
нивоа саобраћајне услуге, у складу са утврђеним рангом пута.
Активности на одређеном путном правцу, подразумевају скуп различитих планских и пројектних решења и
извођења грађевинских радова на рехабилитацији и реконструкцији, доградњи и изградњи, на појединим
деоницама утврђеног путног правца (или на целокупној дужини).
У оквиру концепта развоја железничке мреже Србије на подручју обухвата Просторног планапланира се и
задржавање коридора свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.
Концептом ваздушног саобраћаја у оквиру гравитационог подручја овог простора егзистираће аеродром у
Новом Саду (Ченеј), док ће и даље основни капацитет у трансферу путника и CARGO саобраћаја за овај део
Војводине бити аеродром „Никола Тесла― у Београду.
Основни циљ у области водопривредеје оптимизација система водопривредне инфраструктуре и усклађивање
развоја водопривредних система са циљевима очувања животне средине и других корисника простора. Простор
обухваћен овим Просторним планом, припада регионалном систему Горње Тисе (извориште: подземне воде из
основног водоносног слоја-ОВС; насеља и општине које снабдева: Суботица, Кањижа, Сента, Ада;
надексплоатација ОВС) и Бачком речном систему (кључне постојеће акумулације и објекти: Бачки ХС ДТД, ХС
Северна Бачка, ППОВ; кључне нове акумулације и објекти: обнова + повећање проточности, ХЕ Северна Бачка,
ППОВ).
У речним системима реализују се објекти и мере који обезбеђују њихово вишенаменско деловање.
Према ППРС дваосновна циља реформе енергетског система су обезбеђивање сигурности и економичности
снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових квалитетних услова рада, пословања
и развоја у производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој Републике
Србије, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије.
Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике Србије у планирању и изградњи
стратешке-регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте
и гаса из нових извора снабдевања, укључујући и градњу подземног складишта гаса у Републици Србији, све у
циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача.
Основни приоритет развоја енергетике је технолошка модернизација свих енергетских објеката,
инфраструктурних система и извора, у свим секторима (нафте, гаса, сектор електроенергетике са преносним
системом и дистрибутивним системом). Развој дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са стратегијом
развоја енергетике и програмима развоја надлежних предузећа.
У циљу достизања вишег нивоа социо-економског развоја, развој енергетике ићи ће у смеру усклађивања са
привредно-економским развојем, односно усклађивањa развоја енергетских производних сектора са секторима
1
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потрошње.
Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, као плански циљ утврђује се
функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, штедња произведене енергије и стимулисање
примене нових технологија производње енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу,
штедњи енергије и заштити животне средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије.
Преносна електроенергетска мрежа ће се развијати у складу са Стратегијом развоја енергетике, односно,
развојним документима надлежног оператера. Поред технолошке модернизације објеката, развој
електроенергетске преносне мреже условљен је и обезбеђивањем нове преносне мреже, услед растуће
потрошње, изградњом прикључака 110 kV за кориснике преносног система и изградњом трансформаторских
станица 110/х kV. Концепција изградње преносне мреже је у директној вези са изградњом обновљивих извора
енергије и растућим потребама.
Развој дистрибутивне ЕЕ мреже одвијаће се у складу са Стратегијом развоја енергетике, Програмом
остваривања Стратегије и Средњорочним плановима надлежног оператера дистрибутивног система
електричне енергије.
Оперативни циљеви су:
- Континуитет технолошке модернизације и ревитализације постојећих енергетских инфраструктурних
система;
- Изградња нових нафтовода и продуктовода за диверсификацију извора снабдевања/правца транспорта
рафинерија и складишта;
- Изградња нових магистралних система снабдевања/транспорта гаса, укључујући и изградњу складишта
природног гаса и станица компримованог гаса за моторна возила;
- Изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса.
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије,
чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне
средине. Такође, за остваривање циља, да се повећа учешће произведене енергије из обновљивих извора
енергије, у концепцији развоја енергетике, неопходно је остварити међусекторско повезивање енергетике и
пољопривреде, шумарства и индустрије, као једног значајног, потенцијалног испоручиоца и произвођача
биоенергије на подручју Војводине (енергетске биљке, отпад са фарми, брзорастуће шуме, индустријски
продукти).
Развој и унапређење електронских комуникација реализоваће се у складу са просторно-функционалном
територијализацијом Републике, а на основу утврђених планова развоја појединих оператера. Приступиће се
потпуној дигитализацији система електронских комуникација,обезбеђење универзалног сервиса сваком
домаћинству, обезбеђење широкопојасног приступа мрежи сваком привредном субјекту, државним установама,
организацијама и грађанима, обезбеђење најмање по један мобилни прикључак сваком грађанину, обезбеђење
доступности најмање седам радио-ТВ канала, у дигиталном облику, до сваког становника, потпуна замена
аналогне комутације, као и дигиталне из старије генерације, доградња постојеће мреже магистралних оптичких
каблова, а по потреби реконструкција постојећих релација.
Основни циљ је строго контролисано, планско, одрживо и економично коришћење минералних сировина и
подземних вода, уз адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и светском
тржишту.
Будући развој сектораминералних сировина (обухватајући и коришћење подземних вода), подразумева:
- интензивирање и финализовање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања;
- при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовање и примењивање еколошких услова и
стандарда и најбољих доступних техника заштите животне средине, укључујући и потпуну рекултивацију
терена по завршетку рударских радова.
У наредном планском периоду потребно је строго контролисано, планско, одрживо и економично коришћење
минералних сировина и подземних вода, уз адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на
домаћем и светском тржишту.
С обзиром на то да заштита и унапређење животне средине представља основу уравнотеженог развоја,
коришћења и уређења простора Републике Србије, основни циљеви у овој области су заустављање даље
деградације и превентивна заштита од свих планиранихактивности које могу угрозити постојећи квалитет
природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја.
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Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године у области управљања отпадом дефинисана
је неопходност удруживања општина ради заједничког управљања отпадом чиме ће се успоставити систем
регионалних центара за управљање отпадом. Основни циљ у овој области је развијање одрживог система
управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора. Регионални
принцип обухвата сакупљање отпада, изградњу регионалих депонија за најмање 20 година, сепарацију
рециклабилног отпада, изградњу трансфер станица, као и изградњу постројења за компостирање.
Истовремено, неопходно је радити на санацији постојећих званичних одлагалишта отпада које представљају
ризик по животну средину и израдити регионалне и локалне планове управљања отпадом којима ће бити
дефинисано управљање отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом.
Основни циљ је интегрално управљање природним непогодама и технолошким удесима као основa за
обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување људских живота и материјалних добара. У том
смислу, неопходно је створити добро организоване и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на
превенцији од ових катастрофа, као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве.
Концепција заштите од природних непогода и технолошких удеса - савремени концепт заштите и управљања
полази од чињенице да је на свим нивоима и у свим фазама планирања потребно дефинисати прихватљив
ниво ризика од природних непогода и технолошких удеса, па затим системом превентивних, организационих и
других мера и инструмената интервенисати у циљу спречавања њиховог настанка, односно смањивања
последица непогода на прихватљив ниво. Да би се могла извршити правилна процена степена повредивости
простора, односно ограничења за његово коришћење, потребно је приступити изради катастра угрожености
простора од природних непогода у функцији просторног планирања.
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање просторних услова који ће
у потпуности одговарати потребама савременог система одбране, ради сигурног функционисања у условима
угрожавања безбедности, обезбеђење просторних услова за несметано функционисање војних комплекса и
објеката од посебног значаја за одбрану земље, смањење негативних утицаја војних комплекса на животну
средину и простор за посебне намене и стварање услова за цивилну заштиту становништва, материјалних и
природних ресурса у случају природних непогода и техничко-технолошких удеса.
Основни циљевизаштите и одрживог коришћења природног наслеђа су: очување и унапређење биолошке
разноврсности, вредности геонаслеђа и предела, планско, контролисано и ограничено коришћење природних
ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма и пољопривреде; повезивање и усклађивање
националног са међународним системом заштите природе.
Концепција развоја заштите биодиверзитетаће се заснивати на:
- заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у оквиру заштићених природних добара;
- заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста;
- успостављањe Пан-европскe еколошке мрежe Natura 2000.
Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разноврсни, високо квалитетни и адекватно коришћени
предели и физички уређена, за живот и боравак пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног
идентитета заснованог на поштовању и афирмацији природних и културних вредности. Концепцијазаштите,
уређења и развоја предела подразумева различите приступе обезбеђивања квалитета предела, који се
утврђују Студијом о пределима Републике Србије.
Основни циљ заштите и одрживог коришћења културног наслеђа је да се оно артикулише као развојни
ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног идентитета, у складу
са европским стандардима заштите. Општина Ада припада Бачком културном подручју.
Регионални просторни план АП Војводине
Природни системи и ресурси
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју АП Војводине заснива се на концепту
одрживог пољопривредног и руралног развоја. Захваљујући својим особинама и комплексним функцијама,
пољопривредно земљиште представља есенцијални природни ресурс, а његово одрживо коришћење и
заштита је један од кључних елемената остваривања одрживог развоја. Са аспекта одрживости, приоритет има
успостављања ефикасних механизама заштите плодних ораничних површина од пренамене у
непољопривредне сврхе.
Са становишта одрживости, приоритет има успостављање ефикасних механизама заштите плодних ораничних
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земљишта од предузимања у непољопривредне сврхе.
Основни циљ развоја шума и шумског земљишта је одрживо управљање.
Концепција развоја шума као природног ресурса на подручју Плана заснива се на:
- доприносу шума и шумских станишта стабилности укупног екосистема, увећању природног богатства и
биодиверзитета;
- повећању површина под шумском вегетацијом пошумљавањем, подизањем заштитних појасева, ловних
ремиза и других облика зеленила;
- унапређењу стања шума смањењем учешћа разређених и деградираних састојина, као и превођење
изданачких стања у више узгојне облике и
- рационалном и ефикасном коришћење биомасе као обновљивог извора енергије у складу са принципима
одрживог развоја.
Коришћење геолошких ресурса АП Војводине мора да полази од економски расположивих сировина, чија се
експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја, који истовремено обезбеђују оптимално
управљање еколошким конфликтима, који су значајно присутни у АП Војводини, а нарочито у подручју
заштићених природних добара.
Основни циљ у области водних ресурса је одрживо коришћење вода уз адекватне мере заштите.
Оперативни циљеви су:
- успостављање интегралног и интерсекторског планирања коришћења и заштите водних ресурса на целој
територији АП Војводине;
- рационално коришћење водних ресурса и обједињавање корисника у регионалне водопривредне системе;
- искоришћење енергетског потенцијала река и изграђених хидросистема;
- успостављање економске цене воде;
- смањење и контрола тачкастих и дифузних извора загађења;
- рециркулација коришћених вода;
- унапређење система заштите од вода.
Становништво, насеља, јавне службе и регионални развој
Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно становништво, тј. становништво у коме ће
следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз прилагођавање очекиваним демографским
променама.
Подручје општине Ада није интегрисано ни у један од планираних функционалних урбаних подручја на
простору АП Војводине већ је дефинисано као „подручје кластеризације ФУП-а― са самосталним развојем
преко заједничких пројеката. На регионалном нивоу, општина Ада ће перспективну комплементарност и
функционално повезивање остварити са општинама Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Чока.
Афирмација Општине Ада у ширем регионалном окружењу захтева ангажовање свих актера у развоју. Поред
докумената на општинском, покрајинском и републичком нивоу, значајно упориште за остварење развоја
пружају и документа, програми и смернице Европске Уније и Уједињених нација. Општина Ада је једна од
општина у Регији Дунав – Криш – Мориш – Тиса.
Циљ Регионалне сарадње Еврорегије Дунав – Криш – Мориш – Тиса јесте развијање односа у области
привреде, образовања, културе, здравства, заштите човекове средине, науке и спорта, проширивање
иновативне сарадње, сарадња у програмима развоја инфраструктуре од значаја за Еврорегион и заједнички
наступ у циљу интеграције у модерне европске токове.
Међуопштинска сарадња
Простор општине Ада ослања се и повезан је са општинама: Бачка Топола, Бечеј, Нови Бечеј, Кикинда, Чока и
Сента. Неискоришћени потенцијали треба да буду активирани у планском периоду, пре свега због заједничких
интереса које имају ове општине.
Приоритет у будућем заједничком деловању потиских општина (Сента, Чока, Кикинда Бечеј, Нови Бечеј и Ада)
може се препознати у заједничкој акцији усмереној ка планирању и уређењу међународне реке Тисе као
значајног еколошког коридора.
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Потребно је унапредити овај веома атрактиван простор, пружити садржаје који ће подстаћи развој туризма
посебно наутичког, риболовног, ловног и рекреативног.
Заједничка акција ових општина треба да буде усмерена и на коришћење пољопривредних потенцијала за
снабдевање ширег тржишта здравом храном, уз максимално ангажовање постојећих и развој нових
прерађивачких капацитета.
Затим кроз повезивање крупне инфраструктуре, посебно у области саобраћаја, енергетике и др. као и вођење
акције сталног мониторинга животне средине и решавање проблема дивљих депонија.
За интензивнији рурални развој неопходно је значајно улагање у инфраструктурно опремање руралних
подручја, а као основни циљ дефинисано је очување биолошке виталности села, кроз повећање квалитета
живота, обнову и подизање економског нивоа. Ha основу таквог опредељења, концепција руралног развоја
заснива се на одрживој експлоатацији ресурса основних привредних грана (пољопривреда), a са друге стране,
на диверзификацији руралне економије и афирмацији „мекших― развојних фактора, као што су туризам и
рекреација.
Од јавних служби у општини Ада (планираном локалном центру), РПП АПВ, предвиђено је: образовање
(предшколско, основно и средње образовање); здравство (дом здравља, општа и специјална болница ако
постоји интерес, апотека и ветеринарска станица); социјална заштита (центар за социјални рад, брига о
старима); култура (дом културе, библиотека, мултифункционални центар, галерија, изложбени простор и музеј
ако постоји интерес); физичка култура (фискултурна сала, отворени спортски терени и покривени објекти
физичке културе ако постоји интерес).
Привредне делатности и туризам
Основни циљ развоја привредеје јачање позиције и привредне конкурентности Војводине на принципима
одрживог развоја и веће територијалне кохезије.
У избору основних праваца развоја предност се даје оним делатностима код којих расположиви ресурси,
тржишни услови и технички напредак омогућавају бржи развој. Пољопривредни и енергетски потенцијали ће и
у наредном периоду бити од примарног значаја за укупан привредни развој, а туризам ће повећати улогу у
будућем развоју привреде, с обзиром на, до сада, недовољно искоришћене ресурсе.
Према концепцији просторне организације и структуре индустрије у АП Војводини општина Ада има повољне
развојне могућности у наредном периоду (са перспективом да центар општине постане привредни центар IV
ранга). У општини Ада планиране су индустријске зоне и индустријски паркови.
У даљем развоју пољопривреде, посебну пажњу треба посветити здравствено безбедној храни и производњи
и преради лековитог и ароматичног биља. Основни циљ органске пољопривреде је производња хране високог
квалитета, развој одрживе пољопривреде, која неће негативно утицати на екосистем, него ће допринети
његовом очувању, одржавање и повећање плодности земљишта путем узгоја махунарки, применом стајског и
зеленишног ђубрива, компостирањем и плодоредом.
Основни циљ развоја шумарства и ловства је одрживи развој шума и ловног газдовања и повећање
површина под шумама. Просторни развој шумарства подразумева континуирано газдовање шумом кроз
одржавање производних потенцијала шумског земљишта, као једног од најважнијих производних фактора.
Развој ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовања популацијама дивљачи и њихових станишта на начин и у
обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи, производна способност станишта и
биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција ловства.
Подручје обухваћено Просторним планом, у односу на издвојене туристичке дестинације на простору АП
Војводине, припада Горњем Потисју са традиционалним центрима Суботица, Кикинда и Кањижа. За даљи
развој туризма од посебног значаја је пловни пут Тисе са могућностима за развој наутичког туризма као и
облицима туризма везаним за водене површине, а то су излетнички и спортско-рекреативни. Села и салаши
представљају основу развоја руралног туризма. Природни потенцијали, пре свега подручје
мултифункционалног еколошког коридора Тисе, омогућију афирмисање еко-туризма.
Према Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године подручје општине Ада се
налази у оквиру издвојене туристичке дестинације Суботица, Палић и Потисје, са кључним туристичким
вредностима/атрактивностима: културно наслеђе, природна богатства, река Тиса и салаши и издвојеним
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туристичким производима/облицима туризма наутика, екотуризам, специјални интереси и манифестације.
Инфраструктурни системи
Реализујући принципе из ППРС-а, Регионални просторни план АП Војводине је утврдио концепцију развоја
саобраћајне инфраструктуре кроз успостављање - системско формирање (путна мрежа државних путева II реда,
регионалне и локалне пруге, национални пловни путеви, луке и објекти, регионални аеродром) интегрисаног
саобраћајног система који ће имати основну улогу међуопштинског, регионалног и субрегионалног повезивања, као
трансграничну сарадњу региона са обе стране границе. Развој регионалне саобраћајне мреже има и значајну улогу
у употпуњавању основне мреже државних путева I реда и аутопутева.
Планским активностима предвиђена је и реконструкција-рехабилитација на изграђеним деловима путне мреже
вишег нивоа, као и активности на реализацији (пројектовање и изградња) обилазница око насеља као
2
сегмената постојећих путних праваца: обилазницаДП бр. 122 око Аде, Mола, као и активности на планираном
путном правцу регионалног значаја: Ада – Бочар - Ново Милошево.
Регионалним просторним планом АП Војводине, осим већ дефинисаних међународних бициклистичких стаза
3
(EuroVelo - европска мрежа бициклистичких рута: руте 6 (уз Дунав) и 11 (уз Тису), утврђене су и бициклистичке
стазе уз основну каналску мрежу Хидросистема Дунав-Тиса–Дунав. За развој бициклистичког саобраћаја
посебно су погодна подручја у заштићеним природним целинама (национални парк, специјални резервати
природе и др). За утврђивање међунасељских бициклистичких коридора (локалног и регионалног значаја)
основа могу бити просторни планови јединица локалне самоуправе док ће обезбеђење услове за кретање
бицикала унутар насеља бити обавеза градова.
У оквиру развоја железничког саобраћаја планира се реконструкција, модернизација и перспективна
прекатегоризација (локална/регионална) пружног правца Бечеј – Ада – Сента.
Планске активности из ППРС-а из домена водног саобраћаја су кроз Регионални просторни план АП Војводине
надограђене са класификацијом лука где су у оквиру обухвата Просторног плана утврђени локална лука и
пристаниште Ада, као и прихватни објекти наутичког туризма.
Такође као важан сегмент посебно са аспекта општинског, међуопштинског, регионалног и међудржавног
повезивања, регионалним просторним планом
АП Војводине утврђен је и трајектни прелаз преко реке Тисе у зони Ада – Падеј и Мол – Сајан.
У погледу водопривредне инфраструктуре, општи циљ развоја је уређење, заштита и коришћење интегралних
водопривредних система и усклађивање са заштитом животне средине и осталим корисницима у простору, ради
заштите вода и заштите од вода.
Оперативни циљеви:
- доношење плана управљања водама у АП Војводини;
- усаглашавање и хармонизација законских и институционалних основа у свим областима водопривреде са
захтевима директива ЕУ о водама;
- спровођење мера контроле емисије из расутих и других извора загађења са циљем побољшања квалитета
воде у водотоцима;
- ревитализација и реконструкција система за одвођење унутрашњих атмосферских вода са пољопривредних
и других површина;
- изградња и ревитализација регионалних система (Бачка, Банат и Срем) за обезбеђење воде за
наводњавање, технолошке потребе индустрије и друге садржаје;
- доградња, реконструкција и ревитализација хидросистема ДТД;
- изградња, реконструкција и санација објеката за одбрану од спољних вода, одбрана од поплава;
- сарадња са околним земљама (Хрватска, Мађарска, Румунија и Босна и Херцеговина) на успостављању
регионалне политике у области воде.
Енергетика и енергетска инфраструктура
Развој енергетике подразумева ревитализацију, реконструкцију и модернизацију постојећих енергетских објеката у
циљу сигурности, поузданости, смањења губитака, смањења негативних утицаја на животну средину, повећање
удела коришћења расположивих потенцијала, рационализацију коришћења енергије и енергената на свим нивоима,
повећање енергетске ефикасности (производња, пренос, дистрибуција, потрошња), изградња нових енергетских
2
3

Донета је Уредба о категоризацији државних путева (Сл.гл. РС 105/13 и 119/13), и у складу са њом Р-122 (ДП 122)
Cap du nord - Les lacs finlandais - Helsinki - Tallin - Tartu - Vilnius - Varsovie - Cracovie - Kosice - Belgrade - Skopje - Thessaloniki - Athens
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објеката у складу са растућим потребама и обезбеђењу поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и
енергентима, нарочито неконвенционалних извора енергије, у циљу достизања потребног удела коришћења
обновљиве енергије у укупној финалној производњи и потрошњи.
Посебан приоритет у области енергетике представља повећање коришћења природног гаса и обновљивих
извора енергије, коришћење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих енергетских технологија
и уређаја и опреме за коришћење енергије. Од посебног значаја је улагање у нове енергетске изворе са новим
гасним технологијама и когенерацијске производне објекте са комбинованом производњом топлотне и
електричне енергије.
Концепција изградње електроенергетске преносне мреже је у директној вези са изградњом обновљивих
извора енергије, растућим потребама и обезбеђењем сигурног снабдевања електричном енергијом.
Развој дистрибутивне ЕЕ мреже ће се одвијати у складу са Средњорочним плановима оператера
дистрибутивног система електричне енергије.
Ратификацијом Уговора о оснивању Енергетске Заједнице Југоисточне Европе (2005. год), Република Србија је
прихватила обавезу примене директива везаних за коришћење обновљивих извора енергије (2001/77/ЕС и
2003/30/ЕС). Потенцијалну енергију из обновљивих извора могуће је обезбедити: из биомасе, коришћењем
енергије ветра, изградњом соларних електрана, повећањем удела малих хидроенергетских потенцијала у
укупној производњи електричне енергије, као и из осталих извора (комунални отпад, геотермална енергија и
др).
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих извора на
простору Војводине, с обзиром на заступљеност пољопривредног подручја, односно заступљеност ресурса
остатака ратарске производње. Коришћење геотермалних извора треба усмерити у правцу производње
топлотне енергије за потребе пољопривредне производње, бањског туризма, SPA центара (за које постоје
исказани интереси инвеститора за даља улагања), загревање санитарне воде и просторија.
Енергија ветра за сада се још увек не користи на подручју Војводине, мада су предузете многе активности за
омогућавање њеног коришћења. Израђен је WIND - атлас, са проценама брзине ветра на појединим
локацијама. Соларна енергија има велику развојну шансу у туризму, здравству, као и пољопривреди. Поред
тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима грејања, као енергент за
апсорпционе расхладне машине, или као допуну класичним системима грејања.
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални извор енергије. Повећање
енергетске ефикасности, већ сада постаје императив развоја енергетике и економичног коришћења енергије.
Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом постојећих објеката у енергетски ефикасне, знатно
ће се смањити трошкови коришћења енергије свих корисника, али и укупна енергетска зависност овог простора.
У циљу достизања једног од главних покретача нове економије, која се карактерише фузијом ICT и њихових
примена, електронске комуникације се морају развијати као савремени систем, што подразумева увођење
најсавремених технологија у области електронских комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и
објеката, изградњу сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу
најсавремених медијума преноса, потпуну дигитализацију свих система електронских комуникација (фиксна,
мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС, метропилитен мрежа) уз обезбеђење довољно капацитета,
равномерног развоја и целокупне покривености простора, као и подједнаке доступности свим оператерима.
Концепција и план развоја поштанског саобраћаја, заснована је на основним циљевима и обухвата пружање
универзалне поштанске услуге, развој тржишта поштанских услуга, унапређивање квалитета поштанских услуга,
сигурност и безбедност.
Животна средина, предели, природна и културна добра
Мере и активности у делу заштите животне средине, дефинисане Регионалним просторним планом АП
Војводине, спроводе се према просторној диференцијацији животне средине, према којој насеља у општини
Ада припрадају категорији подручја са локалитетима деградиране животне средине (локалитети са
прекорачењем граничних вредности загађивања, урбана подручја, подручја отворених копова лигнита,
јаловишта, регионалне депоније, термоелектране, коридори аутопутева, водотоци IV „ван класе―) са
негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет и квалитет живота.
У области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања општина у складу са одредбама
Стратегије управљања отпадом 2009.-2019. и ППРС, ради заједничког управљања отпадом, чиме ће се
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успоставити систем регионалних центара за управљање отпадом. Према РПП АПВ, општина Ада припада
региону Kикинде.
Санацију и рекултивацију неуређених депонија и затварање општинских депонија, неопходно је вршити
паралелно са изградњом регионалних депонија и пратеће инфраструктуре за адекватно управљање отпадом.
У циљу успостављања система за управљање медицинским отпадом, неопходно је вршити организовано
селективно сакупљање на месту настанка, транспорт и адекватно збрињавање.
При изради планске и урбанистичке документације, као регулаторни инструмент заштите животне средине,
кључну улогу има стратешка процена утицаја планова и програма на животну средину и процена утицаја
конкретних пројеката тј. објеката на животну средину.
Основни циљ заштитe вредности карактера предела АП Војводине je очување изворних одлика, идентитета
и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности.
У циљу обезбеђења специфичног карактера предела, којим се чува предеони диверзитет, идентитет и
повезаност, простор АП Војводине се диференцира у односу на степен модификације природног предела на
природне и културне пределе, где се у оквиру културних разликују рурални и урбани предели, одређени
карактером и интензитетом промена, коришћењем и насељавањем простора.
У оквиру војвођанско-панонско-подунавског макрорегиона издвају се предеоне целине различитог карактера,
заснованог на природним и културним особеностима, као и друштвено-економским променама којима су кроз
време били изложени. Оне изражавају предеону разноврсност територије АП Војводине и доприносе
успостављању регионалног и локалног идентитета.
Развој руралних предела засновати на уважавању њиховог специфичног предеоног карактера, затечених
вредности и капацитета предела, а урбаних предела који су изложени бројним и конфликтним притисцима
развоја, обезбедити кроз унапређење/очување слике и структуре урбаног предела и креирање позитивног
архитектонског идентитета градова и насеља.
Основни циљ заштите природних добара и биодиверзитета је заштита и унапређење природних добара и
биодиверзитета.
Тиса и њен обалски појас са насипом je утврђени еколошки коридори од међународног значаја.Део будуће
еколошке мреже ће чинити утврђени еколошки коридори од међународног значаја, регионални и локални
еколошки коридори.
На стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и подручјима планираним за
заштиту, спроводе се мере заштите станишта заштићених и строго заштићених врста, а на простору еколошких
коридора, могу се планирати садржаји и активности у складу са мерама заштите еколошких коридора.
Заштита, уређење и унапређење културних добара мора се посматрати у оквиру развоја целокупне области
културног наслеђа, која представља развојни ресурс, који је потребно заштитити, уредити и користити на начин
који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима
заштите. На подручју општине Ада се налазе културна добра од великог значаја, а део простора (шири потез уз
Тису) припада међународној културној стази и планираном културном подручју.
Основни циљ у области заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких удеса је
минимизација ризика по људско здравље и животе, као и очување природних и створених вредности.
Јединица локалне самоуправе у остваривању права и дужности у питањима заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, у обавези је да донесе план и програм развоја система заштите и спасавања на својој територији,
у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије, образује Штаб за ванредне
ситуације, усклади свој План заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Републике, изради и донесе Процену угрожености и План заштите и спасавања, које усклађује са суседним
јединицама локалне самоуправе, као и да прати опасност, обавештава, предузима превентивне мере за
смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа, формира и организује цивилну заштиту.
Субјекти који обављају активности у оквиру којих су присутне, или могу бити присутне, опасне материје, а који
управљају објектима специфичне делатности са аспекта ризика по живот и здравље људи, имају обавезу
спречавања удеса и ограничавања утицаја у складу са Планом заштите од удеса. Севесо постројења имају
обавезу израде планова заштите од удеса у складу са прописима из области заштите животне средине.
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Oснoву планирања и уређења простора за потребе одбране земље чини укупнa пoстojeћa инфрaструктурa,
оптимално прилaгoђeнa за извршавање додељених мисија и задатака Војске и других снага одбране. У
зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење простора за потребе одбране,
подразумева предузимање одговарајућих просторних и урбанистичких мера у поступцима планирања, уређења
и изградње, на усаглашавању просторног развоја у циљу обезбеђења услова за потребе деловања и
извршење одбране.
1.2.2. Извод из планских докумената од значаја за израду Просторног плана
ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе
Обзиром да се еколошки коридор Тисе са заштитним зонама до 50 m, до 200 m и до 500 m преклапа мањим делом
са обухватом Просторног плана општине Ада који је у непосредном контакту са реком Тисом, дат је кратак извод из
ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе.
У обухвату ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе налази се међудржавни/међународни
пловни пут реке Тисе, као унутрашњи пловни пут међународног значаја (класа IV). Еколошки коридор Тисе
представља коридор од међународног значаја и укључује реку Тису са обалским појасом.
Поред водног тела, еколошки коридор Тисе обухвата и катастарске парцеле небрањеног дела плавног подручја и
одбрамбених насипа, а већим делом се налази на простору водног земљишта. На одређеним локацијама еколошки
коридор Тисе обухвата и делове брањеног дела плавног подручја која су значајна за функционисање коридора, као
што су ливаде, трстици и сл., који не припадају водном земљишту (ове просторне целине су такође дефинисане
катастарским парцелама). Посебна намена Просторног плана дефинисана је у целини еколошког коридора Тисе
са заштитним зонама.
Oво подручје има све предиспозиције за развој туризма и рекреације на нивоу ширем од локалног. Осовину
регионалног повезивања, поред самог пловног пута реке Тисе чини и регионални пут Кањижа Сента Ада
Бечеј Чуруг Жабаљ Тител. У ширем смислу, овај регионални путни правац има наставак преко Новог Сада
и Сремских Карловаца у правцу Београда.
Развој туризма на простору обухваћеном Планом, односно Потисја, базира се на успостављању одрживог
развоја туризма и стварање конкурентних услова за развој рецептивног туризма који ће допринети економском
просперитету локалних средина и потиског региона као целине. Од облика туризма у наредном периоду
развијаће се, пре свега, екотуризам, ловни, културни и рурални туризам.
Са аспекта заштите животне средине, на подручју у обухвату Плана, одрживо коришћење простора и
природних ресурса представља полазну основу у планирању свих активности. У контексту заштите и
унапређења животне средине, неопходно је зауставити даљу деградацију и вршити превенцију, санацију и
ревитализацију угрожених подручја. Заштиту животне средине овог подручја неопходно је конципирати на
основним принципима одрживог развоја, који подразумевају, пре свега, рационално коришћење природних
ресурса, посебно необновљивих, уз фаворизовање обновљивих извора енергије. Такође, неопходно је
адекватно управљати заштићеним природним добрима и природним ресурсима.
Концепција просторног развоја општине Ада у делу преклапања са обухватом ППППН мултифункционалног
еколошког коридора Тисе (са утврђеним зонама просторне заштите до 50 m, до 200 m и до 500 m) дефинисана је
директним спровођењем ППППН еколошког коридора Тисе као планом вишег реда као и у делу спровођења.
ППППН магистрални гасоводграница Бугарске - граница Мађарске
Планским решењем утврђује се енергетски коридор магистралног гасовода у укупној ширини од 600,0 m,
односно од 400,0 m за одвојке гасовода ка Републици Српској, која представља границу обухвата овог
Просторног плана.
У оквиру овог енергетског коридора утврђују се следећи појасеви – зоне заштите гасовода:
а) замагистрални гасовод:
појас непосредне заштите(експлатациони појас) обострано од осе гасовода и границе грађевинских
парцела објеката гасовода је ширине 10,0 m на шумском земљишту, односно 25,0 m на
пољопривредном земљишту;
појас уже заштитеобострано од границе појаса непосредне заштите је ширине 90,0 m на шумском
земљишту, односно 75,0 m на пољопривредном земљишту, то јест граница појаса уже заштите је на
100,0 m од осе гасовода;
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појас шире заштите(појас детаљне разраде) обострано од границе појаса уже заштите је ширине 100,0
m, то јест граница појаса шире заштите је на 200,0 m од осе гасовода;
појас контролисане изградњејесте појас између границе појаса шире заштите и границе коридора,
односно границе Просторног плана.

У току изградње гасовода успоставља се радни појас у ширини од 32,0 m до 45,0 m од осе коридора гасовода.
У границама појаса уже заштите магистралног гасовода утврдиће се тачна траса гасовода у главном пројекту и
може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објеката и
инсталација гасовода.
Просторним планом се утврђује и резервише простор за коридор магистралног гасовода укупне ширине од
600,0 m, са претходно наведеним појасевима, тако да је могуће транслаторно померање појасева у односу на
трасу гасовода у главном пројекту. Ово померање не може бити веће од 84,0 m, имајући у виду да ће се тачна
траса гасовода са припадајућим радним појасом налазити у границама појаса уже заштите, а да минимална
ширина радног појаса износи 16,0 m обострано.
Појасеви заштите магистралног гасовода се успостављају по завршетку изградње гасовода.
Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасовода у енергетском коридора су:
– У непосредном појасу заштите дозвољена је изградња објеката у функцији гасовода и задржавање
постојећих и планираних укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз
пројектну документацију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфраструктуре, док се
остали постојећи објекти уклањају. Изградња осталих објеката је забрањена. Забрањена је и садња
вишегодишње вегетације са дубоким корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање земљишта
техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно биље и сл.);
– У појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за боравак људи, док ће се постојећи објекти
уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност
усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сагласност
власника/управљача предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз
обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;
– У појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и
изградња путне и друге инфраструктуре. У овој зони се не планира нова изградња, односно није могуће
планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана и идејног пројекта
дефинише као постојеће стање;
– У појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене, а спратност
осталих објеката се ограничава на максимум приземље са 4 спрата. Изградња надземних објеката
инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему
осталом спроводе се урбанистички планови и просторни планови јединица локалне самоуправе.
На територији општине Ада коридор гасовода пружа се у правцу севера и прати постојећи коридор гасовода
МГ-07, тангирајући са западне стране насеље Стеријино на удаљености око 600 m, затим се благо ломи у
правцу северозапада и прелази у општину Сента. На удаљености од око 1 km налази се и локација планиране
блок станице БС-17. На подручју општине Бечеј, коју обухвата Просторни план подручја посебне намене,
налази се експлоатационо поље природног гаса „Ада―.
1.2.3. Други развојни документи
Обавезе из других развојних докумената представљају смернице дате у националним, регионалним и
општинској стратегији развоја, као и планској документацији локалне самоуправе. За израду овог Просторног
плана најзначајнији су следећи развојни документи:
- Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС―, број 57/08);
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник РС―, број 33/12);
- Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС―, брoj 59/06);
- Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Службени
гласник РС―, број 85/14);
- Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС―,
брoj 98/16);
- Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини („Службени лист АПВ―, број 1/10);
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени
гласник РС―, број 101/15);
- Стратегија одрживог развоја општине Ада за период од 2010. до 2019. године („Службени лист општине Ада―,
број 16/ 2009).
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2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА
Обухват Просторног плана општине Ада одређен је површинама територија целих катастарских општина
2
административне општине Ада, укупне површине од око 227km или 22.706,01 ha. У обухвату је пет насеља.
Општина Ада састоји се од четири катастарске општине: КО Ада, КО Мол, КО Утрине и КО Оборњача. Насеље
Стеријино је у оквиру КО Ада.
Граница подручја обухваћеног израдом Просторног плана, утврђена је Одлуком о изради Просторног плана
општине Ада („Службени лист општине Ада―, број 14/2018) и доноси се за подручје општине.
Табела 1. Површине катастарских општина на подручју обухваћеном Планом
Ред. број
1.
2.
3.
4.
Укупно

Катастарска општина
КО Ада
КО Мол
КО Утрине
КО Оборњача

4

Површина у hа
8.967,03
7.146,40
4.033,47
2.559,11
22.706,01

3. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Приступ изради Просторног плана се заснива на принципима којима се утврђује ефикаснији систем
управљања простором у циљу заштите, уређења и одрживог развоја планског подручја. Основни принципису:
- Одрживост, као генерални принцип који мора бити примењен код свих активности;
- Унапређење територијалне кохезије, уређености и конкуретности;
- Усклађен развој са суседним подручјима и просторно-функционална интегрисаност са окружењем;
- Активна имплементација политике просторног развоја и учешће јавности;
- Заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби;
- Сарадња јавног, приватног и невладиног сектора;
- Већа транспарентност код одлучивања о уређењу и изградњи простора;
- Интегралност у приступу заштити природног и културног наслеђа, предеоног идентитета и територијалне
препознатљивости;
- Релативизација конфликата и симбиоза заштите културних вредности и одрживог развоја локалних
заједница.
4. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Општи циљеви просторног развоја у границама обухвата Просторног плана проистичу из усвојених циљева и
опредељења просторног развоја планова вишег реда, усвојених стратегија и специфичности овог подручја у
просторно-функционалном смислу. Основни циљеви заштите, развоја и уређења подручја Просторног плана
су:
- Стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење подручја општине Ада;
- Развој инфраструктурних система и повезивање са суседним јединицама локалне самоуправе;
- Остварење одрживог развоја пољопривреде и њено усклађивање са осталим делатностима;
- Задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивање услова за запошљавање;
- Очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности и непокретних културних добара;
- Валоризација туристичких потенцијала на простору општине Ада и обезбеђивање услова за развој
различитих облика туризма;
- Заштита посебно вредних, угрожених и деградираних подручја;
- Интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије развоја;
- Планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;
- Увођење енергетски економичнијих технологија и постепени прелазак на максимално могуће коришћење
обновљивих природних ресурса;

Извор података: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности општина, 2009. године.

4

172. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

-

Подстицање производње и примене технологија које смањују загађивање животне средине и производњу
отпада;
- Смањење активности које имају негативне ефекте на природу.
У следећем тексту су дати оперативни циљеви просторног развоја по областима:
Становништво, мрежа насеља и јавне службе
-

Спречавање даљег погоршања виталних карактерисика популације;
Успоравање негативних трендова у кретању укупног броја становника;
Стварањe услова за повећање степена запослености у насељима;
У складу са улогом сеоских насеља развијати примарне, терцијарне и непривредне делатности
комбиновањем развоја пољопривреде и других привредних активности, од малих производних погона,
занатства, трговине, сервисних и финансијских услуга, до туризма и домаће радиности;
- Развој јавних служби прилагођених специфичним потребама сваког насеља и потребама локалног
становништва.
Привреда
Обезбеђење просторних услова за развој стабилне привредне структуре, која ће омогућити одрживо
коришћење постојећих ресурса и компаративних предности општине.
Индустрија и мала и средња предузећа
- Ревитализација индустрије и развијање свих грана индустрије (нарочито металопрерађивачке,
агроиндустријског комплекса и др.) у складу са заштитом животне средине;
- Динамичнији развој мале привреде (прерађивачке делатности, производно занатство и др.) у циљу
повећања степена запослености и прихода становништва.
Пољопривреда и риболов
- У највећој могућој мери избалансирати ратарску производњу са осталим пољопривредним гранама
(сточарство, воћарство, повртарство);
- Уважавати правила плодореда;
- Тежити узгоју акомулативнијих ратарских култура, уз коришћење компаративних предности које пружају
природне предиспозиције;
- Газдовање риболовним водама на најрационалнији могући начин, у складу са еколошким принципима;
- Константни излов алохтоних инвазивних врста и систематично прибављање рибљом млађу угрожених
аутохтоних врста (златни барски караш, лињак, чиков исл.);
- Уређење инфраструктуре и прилазних места за спортски риболов.
Шумарство и лов
- Газдовање шумама у складу са одрживим развојем и еколошким принципима;
- Повећање бројности и структуре дивљачи;
- Очување ретких и угрожених врста;
- Повећање економских ефеката ловства.
Туризам
- Развој туризма базирати на атрактивним природним туристичким мотивима, богатству риболовне и ловне
дивљачи, реци Тиси, потенцијалима термалне воде и бројним антропогеним мотивима на територији
Општине;
- Јачање и побољшање материјалне базе, пропаганде и организације туризма, планирање и проширење
постојећих смештајних и угоститељских капацитета као и опремање других објеката и простора за пријем
домаћих и страних туриста.
Заштита и коришћење природних ресурса
Пољопривредно земљиште
- Очување пољопривредног земљишта од пренамене у непољопривредне сврхе;
- Заштита пољопривредног земљишта од деградације, природним или антропогеним деловањем;
- Рационална примена хемијских средстава у сврху заштите гајене културе;
- Очување физичких карактеристика земљишта, применом рационалне пољопривредне механизације и
коришћењем стајског ђубрива кад год је то могуће.
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Шуме и шумско земљиште
- Унапређење стања шума;
- Повећање површина под шумама;
- Формирање заштитних појасева зеленила.
Водни ресурси
- Рационално захватање свих вода у сливу (каптаже извора, разни типови бунара или друге техничке
грађевине) у складу са законском регулативом;
- Заштита квантитативних одлика вода кроз рационално захватање подземних и површинских вода у сливу,
што подразумева експлоатацију само динамичких резерви воде, односно експлоатацију обновљивих
количина воде;
- Заштита квалитативних одлика водних ресурса у складу са законском регулативом, којом су дефинисане
вредности концентрације елемената физичко-хемијског састава воде као прехрамбеног, туристичког или
привредног ресурса;
- Заштита подземних вода од антропогених утицаја, што подразумева низ мера и активности којима би се
пратила и оцењивала изложеност деградацији система површинских и подземних вода по сливовима
(мониторинг).
Минерални и енергетски ресурси
- Истраживање и одржива експлоатација минералних сировина и енергетских ресурса, у складу са важећим
прописима.
Заштита природних и културних добара и предела
Природна добра
- Спровођење мера заштите на простору заштићеног природног добра;
- Унапређење и побољшање општих еколошких услова на простору станишта;
- Спровођење мера заштите на простору еколошких коридора и њихових заштитних зона.
Непокретна културна добра
- Заштита, неговање и презентација познатих споменика културе;
- Реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни амбијент.
Предео
- Интеграција функција заштите природних вредности са функцијама водопривреде, пољопривреде, туризма
и индустрије, као и са функцијама насеља;
- Рестаурација и ревитализација девастираних и оштећених елемената који чине препознатљив карактер
предела, као и креирање нових елемената карактера којима ће се, поред осталог, обезбедити функција
повезивања предела уз водотоке са еколошким коридором реке Тисе.
Саобраћај и инфраструктурни системи
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
-

-

-

Стварање услова за изградњу нових путних капацитета - државног пута II реда/пута регионалног значаја,
пута ка Малом Иђошу на нивоу перспективних интеррегионалних повезивања (нови мост на Тиси) овог
простора са окружењем (остварење нове везе који ће утицати на минимизацију трошкова транспорта);
Формирање затвореног система општинских путева како би се насељима обезбедила доступност из више
праваца;
Стварање услова за афирмацију водног саобраћаја кроз укључење потиских насеља у систем путничког
саобраћаја, као и изградњу прихватног објекта наутичког туризма ради укључивања у међународни систем
наутичког туризма;
Стварање услова за афирмацију интегралног саобраћаја (друмски/путни - водни).

Водна и комунална инфраструктура
- Уређење простора и његово коришћење на начин да се не ремети могућност и услови одржавања и
функција водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујице, за заштиту од
штетног дејства унутрашњих вода– одводњавање и за коришћење вода;
- заштита квалитета подземних и површинских вода;
- рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће;
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побољшање снабдевања водом свих корисника;
рационализација потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким процесима;
пречишћавање отпадних вода;
усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама;
заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода.

Енергетска инфраструктура
- Сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима кроз технолошку модернизацију
енергетских објеката;
- рационализација потрошње енергије и смањење негативних утицаја енергетских објеката на животну средину.
Термоенергетска инфраструктура
- Резервисање простора за реализацију термоенергетске инфраструктуре и објеката који су саставни и
функционални део;
- установљавање зона заштите и спровођење режима у зонама заштите термоенергетске инфраструктуре, са
циљем спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица акцидената на систему;
- одржавање функционалности и омогућавање планског развоја свих инфраструктурних система који су у
непосредном контакту са објектима термоенергетске инфраструктуре;
- максимално очување и мониторинг утицаја на биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена природна и
непокретна културна добра у коридорима термоенергетске инфраструктуре и његовом непосредном
окружењу;
- смањење негативних утицаја и ризика у насељима на подручју коридора и његовом непосредном окружењу;
- редовно, сигурније и економичније снабдевање енергентима (природни гас) привреде и становништва, као и
успостављање нових квалитетнијих услова рада и пословања у привреди који ће подстицајно деловати на
развој и допринети јачању привредне конкурентности општине Ада.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ)
- Супституција електричне и топлотне енергије, енергијом произведеном изнеконвенционалних/обновљивих
извора.
Енергетска ефикасност
- Повећање енергетске ефикасности у свим секторима грађевинарства, индустрије, саобраћаја и комуналних
услуга, што је и у економском интересу, од значаја за заштиту животне средине, а у контексту одрживог
коришћења и очувања природних ресурса.
Електронска комуникациона инфраструктура
- Уравнотежен развој електронске комуникационе инфраструктуре на подручју обухватаПросторног плана, као
једног од значајних покретача савремене економије.
Заштита животне средине
- Постизање рационалне организације, уређења и заштите простора усклађивањем његовог коришћења са
могућностима и ограничењима у односу на постојећи капацитет животне средине и евидентирана просторна
ограничења на територији општине Ада;
- предузимање адекватних превентивних мера уз успостављање система контроле свих облика загађивања;
- заштита и очување квалитета ваздуха;
- заштита вода (површинских и подземних) уз примену интегралног приступа у управљању и коришћењу
водних ресурса (коришћење, заштита вода и заштита од вода) и oчување квалитета површинских вода у
складу са захтеваном класом квалитета;
- заштита свих зона које су резервисане као изворишта водоснабдевања;
- заштита земљишта, уз интегрални однос у планирању и управљању земљишним ресурсима;
- побољшање снабдевања водом свих корисника, пречишћавање отпадних вода и усаглашавање развоја
система водовода и канализације са потребама у свим насељим у Општини;
- заштита насеља, привредних комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода;
- санација и рекултивација еколошки најугроженијих подручја, пре свега неуређених депонија, као и других
деградираних простора;
- примена најбољих доступних технологија-БАТ технологија (Best Available Tehniques) при реконструкцији
старих и изградњи нових постројења;
- ......................................................................................................................................................... израда
локалног
регистра извора загађивања животне средине на територији општине Ада као дела националног регистра за
подручје обухвата Просторног плана;
-......................................................................................................................................................... рационално
коришћење природних ресурса, уз фаворизовање коришћења обновљивих извора енергије;
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одлагање отпада животињског порекла на начин нешкодљив по животну средину;
управљање комуналним отпадом у складу са Регионалним планом управљања отпадом за регион Кикинде;
успостављање система за управљање посебним токовима отпада;
промоција и подстицање кућног компостирања у циљу очувања природних ресурса и животне средине.

5. КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Концепција просторног развоја општине Ада заснована је на њеном повезивању са другим функционалним
подручјима на територији АП Војводине, као и на бољем међусобном повезивању насеља на територији
Општине, ради активирања и коришћења ресурса и капацитета појединих области. Такође, значајно је и
повезивање са међународним окружењем и успостављање прекограничне и међурегионалне сарадње.
На територији Општине присутан је перманентан пад у кретању броја становника. Из тог разлога је неопходно
предузимање конкретних мера и активности како би се постојећи негативан тренд смањио.
У наредном периоду постојећу организацију јавних служби у свим насељима треба одржавати. Распоред
постојећих јавних служби на простору Општине углавном задовољава потребе становника у складу са
величином насеља и његовом улогом у мрежи насеља.
Планирани развој инфраструктурних система допринеће постизању боље функционалне интегрисаности са
суседним подручјима.
Основни концепт будућег развоја саобраћаја на простору општине Ада подразумева интеграцију свих
саобраћајних видова и капацитета различитог хијерахијских нивоа који ће омогућити задовољење свих
транспортних захтева са високим степеном доступности, комфора и нивоа интернасељског повезивања уз
омогућавање оптималног опслуживања атара-сировинског залеђа као значајног извора привредних активности
у оквиру општинског простора (основу општинског саобраћајног система чиниће путни-друмски саобраћај).
Планира се задржавање свих постојећих саобраћајних капацитета, као и изградња нових, у складу са
могућностима и приоритетима (елиминација транзита из насеља, комплетирање инфраструктурног опремања
саобраћајница - реконструкција и изградња, израда техничке документације за планиране саобраћаје
капацитете).
Изградња и развијање јединствених насељских система за водоснабдевање ће омогућити уједначен квалитет
и обезбедити здравствено-безбедну пијаћу воду, што је предуслов за здраво радно способно становништво.
Изградња и унапређење водоводне инфраструктуре утицаће, нарочито, на побољшање животног стандарда
становника на подручју Општине. Даљи развој комуналних система (водовода и канализације отпадних вода)
одвијаће се према плановима развоја надлежног комуналног предузећа.
Повећање површина под системима за наводњавање допринело би значајнијем интензивирању производње
висококвалитетних пољопривредних култура узгајаних по начелима органске производње.
На простору обухваћеном Просторним планом, постоји изграђена преносна и дистрибутивна електроенергетска
мрежа, коју је у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача потребно
ревитализовати и обезбедити довољно капацитета изградњом трансформаторских постројења и средњенапонске и
нисконапонске електроенергетске мреже. Електродистрибутивна мрежа ће се развијати према потреби развоја
конзума у насељима Општине, уз планско опремање мреже.
Такође, на простору Општине постоји изграђена транспортна и дистрибутивна термоенергетска
инфраструктура. Дистрибутивна гасоводна мрежа ће се развијати тако да се за сва насељна места у Општини
обезбеди снабдевање природним гасом. Коришћење природног гаса за производњу топлотне енергије је
најекономичније и еколошки најчистије фосилно гориво. Дистрибуција природног гаса цевоводима, обезбедиће
континуално и безбедно снабдевање будућих потрошача природним гасом. Развој гасоводне инфрасруктуре на
овом простору, знатно ће утицати на јачање привредне конкурентности Општине.
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије,
чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне
средине.
Развој и унапређење електронског комуникационог системареализоваће се у складу са утврђеним
плановима развоја појединих електронских комуникационих оператера. Ради ефикаснијег и бржег развоја, као
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и ангажовања свих потенцијалних извора финансирања, приступиће се потпуној дигитализацији електронског
комуникационог система,обезбеђење универзалног сервиса сваком домаћинству, обезбеђење широкопојасног
приступа мрежи сваком привредном субјекту, државним установама, организацијама и грађанима.
Основу привредног развоја општине Ада чини пољопривреда са индустријом и у наредном периоду највећи
акценат је на развоју тих грана. Носиоци развоја индустрије су агроиндустријски комплекси и пољопривредна
газдинства. Основно стратешко опредељење општине Ада представља ревитализација подручја Општине
путем динамичнијег и складнијег развоја привреде, привредне и друштвене инфраструктуре и подизања
укупног друштвеног стандарда.
Општина Ада има широко пољопривредно залеђе, образовану радну снагу и изванредне могућности за развој
прерађивачке - агроиндустрије и терцијарних делатности. Постојећи капацитети би могли, уз одговарајућа
инфраструктурна улагања, уз савремену опрему и повећану производњу сировина (у условима наводњавања),
да омогуће оживљавање производње на подручју Општине.
У функцији просторног развоја је и очување и развој сеоских насеља, руралног предела и салаша.У зонама
доминантне пољопривреде је значајно и јачање шумарства у функцији заштите пољопривредног земљишта.
Такође, значајно је очување објеката културног и природног наслеђа који су у функцији туризма као значајне
привредне гране. На простору Општине могу се развијати различити облици туризма. Општина Ада располаже
разноликим атрактивностима за успешан развој бањског, културно-манифестационог, спортско-рекреативног,
наутичког, ловног, риболовног, руралног (сеоског) туризма и других облика туристичког промета. Развој
туризма је условљен и повећањем смештајних капацитета, пре свега, на обали Тисе и смештајних капацитета
за ловце изградњом ловачких домова.
У области заштите и развоја природних ресурса, потребно је повећати површине под шумама садњом
аутохтоне вегетације на необраслом шумском земљишту, као и заштитних појасева зеленила у оквиру коридора
саобраћајне, водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта, ради повећања шумовитости на простору
Општине и остварења општекорисних функција шума.
Ради заштите и очување биодиверзитета на простору обухвата Просторног плана, кроз просторно - планска
решења предвидети мере којима се штите природна добра.
Кроз планска решења ће бити примењене мерекоје ће омогућитиефикаснију заштиту животне средине и
рационалније коришћење природних ресурса, уз поштовање принципа одрживог развоја.
II ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА СА БИЛАНСОМ
1.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА
Према основним категоријама коришћења земљишта за плански период, простор у обухвату Плана чини у
највећој мери пољопривредно земљиште у површини од 20.210,32 ha, што чини 89,01% површине Општине.
Пољопривредно земљиште ће се највећим делом користити као обрадиво пољопривредно земљиште, као
њиве, воћњаци, виногради и ливаде. Приступ пољопривредним површинама је омогућен главним и сабирним
атарским путевима.
Шумско земљиште ће чинити површина од 63,68 ha или 0,28 % површине Општине. Водно земљиште у
површини од 31662,96 ha или 7,32 % површине Општине, чини река Тиса, водоток Чик, канали, насип и
Ађанска бара, познатија као „Буџак―.
Грађевинско земљиште у површини од 8228,1 ha, или 36,24 % површине Општине, чиниће грађевинско
подручје насеља у површини од 1937,5 ha и грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља у
површини од 6290,6 ha.
Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља је намењено за радне зоне, зоне кућа за одмор,
туристичко-рекреативне садржаје, комуналне и енергетске објекте и површине намењене саобраћајној и другој
инфраструктури.
У општини Ада искоришћеност постојећег грађевинског земљишта није потпуна. У свим насељеним местима
још увек постоје резерве грађевинског земљишта у јавној и приватној својини за даљу градњу.
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1.2. БИЛАНС НАМЕНЕ ПРОСТОРА
Табела 2. Биланс планиране намене простора за општину Ада
Редни
број
1.

2.
3.

4.

2.

Намена простора
Пољопривредно земљиште
Воћарско-виноградарска зона
Остало пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Ветрозаштитни појас
Водно земљиште
Река Тиса и река Чик
Ађанска бара - „Буџак―
Шуме у инундационом подручју
Зона кућа за одмор
Воћарско-виноградарска зона
Мелиоративни канали
Одбрамбени насип
Грађевинско и остало земљиште
Грађевинско подручје насеља Ада и Мол
Грађевинскао подручје насеља Стеријино
Грађевинско подручје насеља Утрине
Грађевинско подручје насеља Оборњача
Радна зона ван грађев. подручја насеља
Зона туристичко-рекреативних садржаја
Комунални објекти и површине
Саобраћајна инфраструктура
УКУПНО у обухвату Плана

Планирано
ha
12751,45
215,03
12536,42
63,38
63,38
1662,96
240,67
55,42
369,48
49,06
23,28
778,09
146,95
8228,22
1755,07
27,99
123,13
31,43
70,49
20,43
69,89
6129,80
22706,01

%
56,16
1,69
98,31
0,28
100,00
7,32
14,47
3,33
22,22
2,95
1,40
46,79
8,84
36,24
21,33
0,34
1,50
0,38
0,86
0,25
0,85
74,50
100

ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА
2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште представља свако земљиште које служи у сврху пољопривредне производње или
се може привести овој намени.
Педолошки састав земљишта на подручју општине Ада је веома повољан, са преовлађујућуим черноземом
карбонатним, уз значајну заступљеност ливадских црница и алувијалних наноса у приобаљу реке Тисе. Овакав
педолошки састав за последицу има високо учешће пољопривредног земљишта у укупним површинама.
Пољопривредно земљиште на територији општине Ада заузима приближно 89,01%, или нешто преко 20210,32
ha, од чега је огромна већина под њивама 19876,08 ha, односно 87,54% од укупне површине општине. Већ из
оваквог неуобичајено високог удела под ораничним површинама, јасно се сагледава да су остали начини
коришћења земљишта изузетно умањени, неретко сведени на маргинални ниво. Последњих година расте
интерес за подизање вишегодишњих засада (највећи интерес је за садњу јабука), док се остало воће и
виногради још увек сусрећу углавном на окућницама.
Пашњаци и ливаде обухватају мале површине, укупно мање од 1% територије општине, што је без значаја за
екстензивно пашарење.
Овакав интензиван начин коришћења пољопривредног земљишта, као најважнијег и ненадокнадивог
природног ресурса, захтева појачану пажњу приликом његове експлоатације, стога је од виталне важности
постојање знатнијег сточног фонда и примена стајског ђубрива, у највећој могућој мери.
С обзиром на то, да општина Ада располаже високим уделом пољопривредног земљишта на коме је могуће
организовати све видове пољопривредне производње, потребно га је штитити мерама и активностима којима
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се трајно обезбеђују његове природне функције. У том смислу забрањено је коришћење пољопривредног
земљишта у друге сврхе, осим у случајевима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту и овим
Просторним планом. Забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја, контролисаном применом
минералних ђубрива и препарата за заштиту, избором адекватних технологија у обради земљишта и
противерозионих мера, сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка својства.
Пољопривредном земљишту које је коришћено за експлоатацију минералних сировина (глина, нафта, гас итд.),
пројектима рекултивацује дати намену блиску пређашњем стању.
Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства еолске ерозије
којом се односе земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење приноса.
Од штетног дејства подземних и поплавних вода, пољопривредно земљиште се штитити редовним
одржавањем постојећег и доградњом дренажног система.
На пољопривредном земљишту које је у оквиру природних добара, потребно је активности ускладити са
мерама заштите природе.
2.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Шуме и шумско земљиште у обухвату Просторног плана припадају Севернобачком шумском подручју. Највеће
површине под шумама и шумским земљиштем чине државне шуме којима газдујуЈП „Војводинашуме“ и ЈП
„Воде Војводине―.
ЈП„Војводинашуме“, Шумско газдинство„Сомбор“, газдују површином од 234,97 ha. Ове шуме су део
Газдинске јединице (ГЈ)„Потиске шуме“.ЈП„Војводинашуме“ је на газдовање дата и површина од
11,00ha закључком Владе од 29.09.2016. године. Ове шуме ће, такође, ући у састав ове ГЈ, као и
површине од 15,60 ha на којима је потребно спровести промену имаоца права у надлежној Служби за
катастар непокретности.
ЈП „Воде Војводине“ газдују шумама и шумским земљиштем са небрањене стране насипа, које су његов
саставни део. Са друге стране насипа, ове површине у складу са Законом о шумама, чине шуме и
шумско земљиште. Шуме ЈП „Воде Војводине“ су део ГЈ „Сента“ и на територији општине Ада чине
површину од 152,95ha.
Осим ових шума на простору обухвата Просторног плана су и неуређене државне шуме којима газдују
предузећа за газдовање шумама, шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у
друштвеној својини, као и шуме сопственика.
Шумско земљиште на територији Општине, треба повећати пошумљавањем шумског земљишта-чистина и
пољопривредног земљишта без обзира на катастарску класу уз сагласност надлежног Министарства. Шумско
земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким капацитетима, како би ефекти у
шумарству били већи. Организовати трајну максималну шумску производњу уз тежњу очувања аутохтоног
пејзажа. Фаворизовати садњу аутохтоних састојина у складу са станишним условима. Неопходно је остварити
и заштитне (превасходно водозаштитну) и социо-економске функције шума. Одговарајући избор станишта за
пошумљавање, избор врста дрвећа, као и примена прописане технологије гајења шума, спада у најважније
превентивне мере заштите шума и шумског земљишта.
Заштити шума и шумског земљишта, као и стабилности шумских екосистема, треба дати приоритет и посебан
значај због опште угрожености од многих биотичких и абиотичких чинилаца, али и због значаја општекорисних
функција шума и њене глобалне и основне намене. Деградиране и девастиране састојине морају се преводити
у више узгојне облике без обзира на њихово порекло, разлоге и начине настанка. Конверзију састојина на
неодговарајућим стаништима спроводити врстама којима дато станиште одговара по еколошко-типолошкој
припадности. Само састојине стабилне унутрашње структуре и изграђености могу задовољити потребе разних
захтева према шумама и њима одређеним основним наменама. Оптимална стања шумских састојина морају се
стално успостављати и пратити, тако да на најефикаснији начин задовоље потребне функције и намене, уз
уважавање појединих њихових специфичности.
Један од приоритетних задатака је повећање степена шумовитости, имајући у виду укупну шумовитост
подручја и позитивне ефекте које шума има. Повећање степена шумовитости мора бити акција ширег значаја,
спровођена у сарадњи са другим субјектима, уз максимално коришћење техничких, кадровских и економских
потенцијала. Овај циљ се односи првенствено на делове који се налазе ван шумских комплекса (приватне
шуме и шумска земљишта).
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На шумском земљишту које је у оквиру природних добара, потребно је активности ускладити са мерама
заштите природе.
2.3. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Вода и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на
начин који одређује Законо водама. У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не
угрожавају природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и
животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.
У складу са Законом о водама, Водопривредном основом, и овим Просторним планом ће се уредити заштита
вода, заштита од штетног дејства вода, коришћење и управљањем водама, као добрима од општег интереса,
услови и начин обављања водопривредне делатности, организовање и финансирање водопривредне делатности и
надзор над спровођењем одредби.
На подручју Општине планира се праћење површинских и подземних вода ради потпунијег увида у квалитет
вода и утврђивања потреба за предузимање мера у зависности од степена угрожености и врсте
загађења.Елиминацију или редукцију појединих параметара из састава воде за пиће, које не одговарају
5
Правилником утврђеним граничним вредностима, треба спровести путем објеката и опреме за
кондиционирање вода. У садашњем тренутку једине мере кондиционирања су дезинфекција (активна мера) и
испирање мреже (пасивна мера).
Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни режими (квалитативне и количинске
компоненте), довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и културне
вредности и добра (естетске вредности вода и околине, археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси,
итд.), као и рационалне потребе низводних корисника и заинтересованих за воде. Код коришћења површинских
вода за просторну и временску прерасподелу вода неопходна је изградња одговарајућих акумулација и
регионалних система допремања воде, а све у рационалном односу са комплексним системом заштите и
коришћења речних вода. Висококвалитетне воде би се користиле првенствено за водоснабдевање
становништва, а воде нешто нижег квалитета треба користити за друге намене (снабдевање индустрије,
наводњавање, рибарство итд.).
Водно земљиште у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или повремено има воде (корито
за велику воду и приобално земљиште).Водно земљиште у обухвату Просторног плана представља све
површинске воде, баре и мочваре, водозаштитна подручја и захвате, водне акумулације и ретензије.
Заштићено је према важећим прописима.
Водно земљиште је заштићена и резервисана зона уз све водотоке. Водно земљиште дуж Тисе захвата
површину коју обухвата успор од тзв. стогодишње велике воде, увећану за појасеве дуж обе обале ширине по
20 - 50 m, зависно од положаја објеката и заштитних система. Код река које су уређене и насипима, водно
земљиште је простор унутар насипа, као и простор од најмање 50 m од најудаљеније границе ножице насипа
унутар брањене стране, који је резервисан искључиво за дренажне системе, као и за могуће касније доградње
и надвишења насипа, уређење приобалног појаса и друге мере заштите. На водном земљишту није дозвољена
било каква градња сталних објеката, али се може без ограничења користити за пољопривредну производњу,
плантажне засаде (шуме, воћњаци, виногради), спортске и рекреационе површине, али без објеката који би
могли да ометају развој система за заштиту од вода и спровођење мера одбране (прилаз грађевинске
механизације, проширење постојећих насипа при њиховом надвишењу, реализацију дренажних система). На
водном земљишту које је у оквиру природних добара, потребно је активности ускладити са мерама заштите
природе.
2.4. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ
Минералне сировине су у подручју обухвата Просторног плана заступљене као неметаличне сировине,
опекарске глине и природни гас, подземне воде и подземне термалне воде. НИС а.д. Нови Сад на овом
подручју врши експлоатацију угљоводоника на гасном пољу „Ада―. На овом простору потврђене су резерве
подземних вода на лежишту изворишта ЈКП „Стандард―у Ади, изворишта „НИС-БС― у Ади, изворишта Д.О.О.
„Аретол― из Новог Сада у Ади (бунари Б-4, Б-5 и Б-6) и лежишту Д.О.О. „Фармахалас― извориште „29. новембар―
и изворишту „Нова бразда―. Оверене резерве пелоида налазе се на лежишту „Орловача― код Аде.
У обухвату просторног плана општине Ада налази се део експлоатационог гасног поља „Ада― на којем
експлоатацију врши АД „НИС-НАФТАГАС― – Нови Сад
- лежиште:„Ада―
5

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99)
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-минерална сировина: природни гас
-границе експлоатационог поља:
Ознака тачака
1-4

х
5 073000-5 079700

у
7 421000-7 423 000

Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и хидрогеотермалнх вода), предметни
простор потребно је планирати за истражне бушотине НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани простор северне
Бачке спада у одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења Покрајинског секретеријата за
рударство и минералне сировине истражни простор број 5069. Сходно томе на овом простору би требало
дозволити истражне радове НИС-НАФТАГАСА у сагласности са датим површинама и динамиком реализације
истраживања.
Евентуална изградња објеката који прате експлоатацију хидрогеотермалнх вода, нафте и гаса (сабирни
системи, приступни путеви и сл.), вршиће се на овом истражном, односно експлоатационом простору.
На простору обухватаПлана налази се хидрогеотермална бушотина Адица-1 и Адица-2, лоциране на простору
рекреационог центра у Ади.
Хидрогеотермални потенцијали на територији општине Ада нису детаљно испитани.
Експлоатација минералних сировина врши се на експлоатационом пољу. Експлоатационо поље обухвата простор у
коме су истражене и оверене билансне резерве минералних сировина, као и простор предвиђен за јаловишта и за
изградњу објеката одржавања, водозахвата и других објеката, а ограничено је одговарајућим линијама на површини
или природним границама и простире се неограничено у дубину земље. Простори за ове намене, планирају се на
основу решења надлежног министарства за енергетику, Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај.
Истраживање и експлоатација минералних сировина није дозвољена на подручју од значаја за очување
биолошке разноврсности, а у складу са актима о заштити природних добара, позитивном законском
регулативом и посебним условима надлежне институције за заштиту природе.
Коришћење минералних ресурса на овом простору, пре свега геотермалних и подземних вода, базира се на
принципима рационалне и контролисане експлоатације, у складу са циљевима концепта одрживог развоја.
У том смислу, планским мерама је потребно стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије,
коришћење геотермалних и минералних подземних вода, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног
стандарда и заштиту и очување природних и створених вредности и животне средине.
Током истраживања и експлоатације минералних сировина, у циљу заштите животне средине, обавезно је
перманентно спроводити мере неге и заштите, а по завршетку експлоатационог периода, извршити
ревитализацију и/или рекултивацију.
2.5. ПОТЕНЦИЈАЛИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
На основу резултата израђених студија за подручје АП Војводине, на простору Oпштине као мањи и већи
потенцијали обновљивих извора енергије издвајају се:
- биомаса;
- биогас;
- геотермална енергија;
- сунчева енергија;
- енергија ветра.
С обзиром да припада пољопривредном подручју, да су истражене геотермалне бушотине, постоје предуслови
за коришћење ових потенцијала као извора обновљиве енергије мањих капацитета за производњу топлотне
енергије за потребе пољопривредне производње, бањског и здравственог туризма.
Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број сунчаних дана у току године овог простора, може се
користити као обновљиви извор енергије.
Подручје општине, на основу Студије Атласа ветрова на територији АП Војводине, се налази у зони повољних
ветрова(3,5-4,5 m/s) на висинама преко 50mизнад тла, а нарочито 100m изнад тла, што одговара савременим
ветроелектранама снага 2-2,5MW, где је експлоатација енергије ветра економски исплатива.
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Стварни потенцијал, као и исплативост коришћења ових потенцијала установиће се детаљним испитивањем и
израдом неопходне документације.
3.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА ИМРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ
3.1. СТАНОВНИШТВО

Анализа демографског развоја насеља општине Ада извршена је на основу званичних статистичких података
пописа становништва за период 1991-2011. године.
Према последњем Попису становништва из 2011. године, у 5 насеља општине Ада живи 16991 становник, с
тим што у центру општине живи 56,3% становника.Ако посматрамо насеља Ада и Мол заједно, онда је
концентрација становништва екстремно висока, јер ту живи 91,6% општинске популације.
Табела 3. Укупан број становника

Насеља
Ада
Мол
Оборњача
Стеријино
Утрине
Општина

Број становника по методологији пописа
2002. године
1991. г
2002. г
2011. г
11849
10547
9564
7385
6786
6009
456
389
326
305
234
186
1125
1038
906
21120
18994
16991

Индекс
2011/91
80,7
81,4
71,5
61,0
80,5
80,5

Анализа кретања укупног броја становника општине Ада у периоду од 1991-2011. године, указује на
перманентан пад броја становника по просечној годишњој стопи од -0,3%. Може се констатовати да је за 20
година број становника опао за 19,5% (4129 становника).Посматрано по насељима, највећи пад укупног броја
становника бележе насеља Стеријино (39%) и Оборњача (28,5%).
Табела 4. Укупан број домаћинстава и просечна величина домаћинства

Насеља
Ада
Мол
Оборњача
Стеријино
Утрине
Општина

Број домаћинстава по методологији
пописа 2002. године
1991. г
2002. г
2011. г
4513
4093
3824
2737
2625
2284
163
159
135
118
102
77
441
413
377
7972
7392
6697

Индекс
2011/91
84,7
83,4
82,8
65,3
85,5
84,0

Просечна величина
домаћинства
1991. г 2002. г
2011. г
2,6
2,6
2,5
2,7
2,6
2,6
2,8
2,4
2,4
2,6
2,3
2,4
2,5
2,5
2,4
2,6
2,6
2,5

Кретање укупног броја домаћинстава у анализираном периоду такође има негативан тренд, односно бележи се
перманентан пад укупног броја домаћинстава, као и смањење просечне величине домаћинства. У
анализираном периоду укупан број домаћинстава смањен је за 16% (1275 домаћинстава), а најизраженији пад
је забележен у насељу Стеријино за 35%.
На основу анализе може се оценити да је општа демографска ситуација на подручју општине Ада неповољна.
Дошло је до пада укупног броја становника и домаћинстава, што у дужем временском периоду може да буде
ограничавајући фактор развоја и указује да неће доћи до побољшања демографске ситуације у планском
периоду. У периоду 2011-2031. године наставиће се пад укупног броја становника и домаћинстава, тако да ће
2031. године у општини Ада живети 14000 становника у 5600 домаћинстава, просечне величине 2,5 члана по
домаћинству.
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ОДНОС ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ НАСЕЉА И ФУНКЦИОНАЛНОПОВЕЗИВАЊЕ НАСЕЉА И ЦЕНТАРА

Општина Ада има пет насеља и спада у општине урбано-руралног карактера, чија је одлика нижи степен
урбанизације у којима изразито доминира аграрна производња.
Центар Општине је истоимено насеље Ада, мањи урбани центар и привредни центар IV ранга. Заједно са
насељем Мол, Ада чини заједницу насеља, док су остала три насеља Оборњача, Утрине и Стеријино насеља
руралног карактера и имају функцију локалне заједнице
Насеља Оборњача, Утрине и Стеријино функционално су повезана са Адом као општинским, локалним
центром која се не налази у саставу ни једног ФУП-а, већ је усмерена и гравитира ка зони уз реку Тису и
насељима Кањижа, Нови Кнежевац, Сента и Бечеј.
Сва три насеља - локалне заједнице гравитирају ка општинском/локалном центру Ада, која има периферан
положај у односу на територију Општине и остала насеља.
Такође, евидентна је изразита поларизација и неравномерност у досадашњем развоју, као и концентрација
становништва, активности, јавних, радних и других садржаја у општинском центру Ада, за разлику од
недовољно развијених осталих насеља.
Развојем саобраћајне и техничке инфраструктуре, као и компатибилних јавних садржаја, у складу са потребама
и економском подршком, у наредном периоду треба подстицати функционално умрежен развој свих насеља
Општине.
У предложеној мрежи центара АП Војводине, Ада је дефинисана као локални центар, а општина као подручје
кластеризације ФУП-а које је усмерено на функционално повезивање са урбаним насељима у зони дуж реке
Тисе.
За задовољавање потреба вишег реда, као што су: високо специјализовано здравство, високо и специјално
образовање, извесни садржаји у области културе и спорта, општина Ада гравитира и ка Новом Саду
(међународном центру) и Београду (центру у категорији европских МЕГА-3 градова).
На бржи развој Општине велики утицај могу имати активности на тему регионалне и прекограничне сарадње Србија
- Мађарска, потенцирањем производње здравствено безбедне хране, развојем одрживог туризма и конкурисањем у
међународним и европским фондовима за финанасирање.
У том смислу, у наредном периоду треба радити на унапређењу и јачању веза са градом Суботица и суседним
општинама, а нарочито одржавати и унапређивати прекограничну сарадњу и активности са суседном Мађарском.
3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Постојећа организација јавних служби у насељима општине Ада има ниво опремљености у складу са
величином насеља и његовом улогом у мрежи насеља, а у складу са препорукама датим плановима вишег
реда (ППРС и РПП АПВ).
Организовање основних услуга у које спадају предшколско и основно образовање, основна здравствена
заштита, дневни центри и мултифункционални објекти за различите социјалне и културне програме, се
подразумева у сваком насељеном месту, односно на раздаљини до 30 минута организованим јавним превозом.
Организовање услуга вишег ранга - средње, више и високо образовање, болничка и специјализована
здравствена заштита, одређени видови социјалне заштите осетљивих друштвених група, активности и услуге у
области културе, спорта и рекреације, се обезбеђује на већем гравитационом подручју, односно на раздаљини
45-60 минута од места становања корисника.
Центар за социјални рад у Ади обавља већину функција у области социјалне заштите на подручју Општине. У
Ади као општинском центру постоји објекат за смештај деце без родитеља, док за лица са посебним
потребама, као и дом за старе осим неколико мањих приватних стационара не постоји. С обзиром на велики
удео старог становништва, може се очекивати у наредном периоду увођење овог садржаја било у овиру јавног
или приватног сектора. Преко центра за социјални рад бригу о старим лицима повремено обавља неколико
геронто домаћица кроз помоћ у кући и негу болесних и немоћних лица. Организовање дневних центара, који
сападају у основне услуге, се подразумева у сваком месту. Наиме, дневни центри су форма пружања
разноврсних услуга нестационарног типа у области социјалне заштите у непосредној близини места
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становања, намењени пре свега рањивим групама популације (старо становништво, старачка домаћинства,
особе са сметњама у развоју, лица са хроничним болестима, особе са инвалидитетом и др.).
У области образовања у свим насељима Општине је заступљено предшколско (Предшколска установа „Чика Јова
Змај― - Ада) и основно образовање (Основна школа „Чех Карољ― - Ада и Основна школа „Новак Радонић― - Мол),
стим да у насељу Оборњача постоји основно образовање у четворогодишњем трајању (I-IV разред), у насељу
Утрине основно образовање у трајању од осам година (I-VIII) док у насељу Стеријино више не постоји основно
образовање, односно основна школа. Основну музичку школу „Барток Бела― - у Ади и Молу похађају ученици не
само са подручја Општине већ и шире. Средње образовање се одвија у оквиру Средње техничке школе Ада.
Капацитети „Дома здравља у Ади―, Утринама и Оборњачи као и амбуланте у Молу, Оборњачи и Утринама су
задовољавајући, с тим што је потребно у наредном периоду постићи бољу опремљеност службе. Такође, у
насељима Ада, Мол и Утрине постоје апотеке и ветеринарске амбуланте осим у насељима Оборњача и
Стеријино где су у плану ови садржаји.
С обзиром на присуство лековите воде и пелоида на локалитету Орловача планира се изградња бање у Молу,
на обали Тисе, здравствено – рекреативног туристичког карактера.
Постојећи капацитети установа и објекти културе (дом културе, библиотека, галерија, сценско-музичка
делатност) су углавном присутни у Ади и делом у Молу, али их треба боље искористити, оживети и обогатити
новим садржајима. Свако насеље би за потребе обављања различитих културних, образовних и социјалних
програма и активности, који спадају у основне услуге, требало да има одговарајући објекат/простор
организован као мали мултифункционални центар. У ту сврху се могу адаптирати постојећи објекти месних
заједница и домова културе, али је важно да се јасно дефинише њихов својински статус, режими коришћења,
модалитети финансирања и одржавања и, што је најважније, да се предупреди њихова конверзија у намену
која не обезбеђује јавни интерес.
Уређени спортски терени постоје у скоро свим насељима, сем у Оборњачи и Стеријино и у функцији су.
Углавном су то фудбалска игралишта или игралишта за мали фудбал, понегде још за кошарку и одбојку.
Међутим, постојећи терени су недовољно опремљени, потребна су додатна улагања у опремање и
реконструкцију (санитарне просторије, свлачионице, трибине итд.), као и увођење нових садржаја. У Ади као
општинском центру постоје уређени и опремљени спортски терени, купалишта- базени као и спопртскорекреативни центар мултинаменског карактера.
Скоро у свим насељима постоје у склопу школа мање или веће фискултурне сале, које се користе и ван
наставе за спорт и рекреацију. Остала насеља немају купалишта, односно отворене или затворене базене,
плаже и сл. Спортски објекти могу бити у јавном/државном или у приватном сектору.
Осим јавних служби предвиђених ППРС-ом и РПП АПВ-ом, Општина је дужна да на својој територији обезбеди
услове за рад зоохигијенске службе, у складу са Законом о ветеринарству.
У складу са Законом о туризму, у наредном периоду треба формирати Туристичку организацију Општине, са
седиштем у Ади, која ће функционисати у складу са интересима Општине и промоцијом туризма и туристичких
активности.
У планском периоду потребно је пратити просторни и демографски развој сваког насеља и старосну структуру
становништва и у складу са тим развијати јавне службе. На подручју Општине од јавних служби присутни су:
„Дом здравља Ада―, „ЈП Пошта Србије―, Месна заједница, Основна школа „Чех Карољ―- Ада и Основна школа
„Новак Радонић― - Мол, Основна музичка школа „ Барток Бела― – Ада и Мол, Средње техничка школа – Ада,
Предшколска установа „Чика Јова Змај―- Ада, Јавно предузеће за рекреацију „Адица― у Ади и ЈКП „Стандард―Ада. Обезбеђивање доступности јавних служби подразумева: саобраћајну доступност (организовани систем
насељског и међунасељског превоза, употреба специјализованих аутобуса, као што су ђачки аутобуси,
субвенциониран превоз за поједине друштвене групе и сл.), информатичку доступност (телефон, телефакс,
интернет), развој мобилних јавних служби ради пружања услуга корисницима у месту становања (услуге
путујећег васпитача, покретне библиотеке, мобилне амбуланте и здравствене службе за превентивне
здравствене услуге, стоматолошке услуге, курсеви и сл.).
Развој јавних служби зависиће и од расположивог грађевинског фонда, економске моћи и активности локалне
заједнице, традиције, културне развијености и потенцијала, заинтересованости инвеститора и других услова.
За одрживи развој, неопходно је стимулисати приватну иницијативу (повезивање приватног и јавног сектора и
актера у организовању услуга од јавног интереса), као и различите видове донација, и развијати програме
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прилагођене особеностима подручја и локалне заједнице.
Табела 5. Организација јавних служби у насељима општине Ада
Ред
.
бро
ј
I
1.
2.
3.
II
4.
5.
6.
7.
8.
III

Врста јавне службе

Ада

Мол

Оборња
ча

Стерији
но

Утрине

Социјална заштита
Центар за социјални рад
+
Дом (комплекс) за старе
•
+
*
*
*
Дневни центар (дечја установа
+
+
Образовање
Предшколско образовање
+
+
+
+
+
Основно образовање (I-IV)
+
•
Основно образовање (I-VIII)
+
+
•
•
+
Средње образовање
+
+
Више и високообразовање
*
Здравствена заштита
Амбуланта, здравствена
+
+
•
+
9.
станица, мобилна здравствена
служба
10. Дом здравља
+
11. Општа/Специјална болница
•
12. Апотека
+
+
*
*
+
13. Ветеринарска станица
+
+
*
*
+
IV
Култура
14. Дом културе/
+
+
Мултифункционални објекат
•
•
•
•
15. Библиотека
+
+
•
•
•
16. Музеј
*
*
*
*
*
Галерија
+
*
*
*
*
Сценско-музичка делатност
+
+
+
+
V
Спорт и рекреација
17. Отворени уређени спортско+
+
•
•
•
рекреативнипростор
18. Фискултурна сала
+
+
•
•
+
19. Купалиште-базени
+
20. Мањи спортско+
рекреативницентар
+ постојећи насељски садржај
• потребан насељски садржај (препорука из РПП АПВ-а или ППРС-а)
* могући насељски садржај (ако постоји интерес и економска основа за организовање садржаја, било у оквиру
јавног или приватног сектора власништва, у центру или неком другом насељу Општине)

4.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Привреда општине Ада, као и привреда АП Војводине и целе земље, суочена је са проблемима и
ограничењима у развоју, који су последица догађаја 90-тих у нашој земљи али и процеса транзиције.
Ограничења у развоју привреде општине Ада огледају се пре свега у недовољној искоришћености постојећих
капацитета, паду производње код извесног броја предузећа, незапослености, престанку рада неких предузећа,
незавршеном процесу приватизације, стагнацији мале привреде и услужног занатства. Могући ограничавајући
фактор развоја у дужем временском периоду, може бити и неповољна демографска слика Општине
(недовољнно радно способног становништва), као и недостатак школованих кадрова у свим делатностима.
Досадашња ограничења у развоју привреде превазићи ће се обновом пољопривредне производње,
прерађивачке индустрије и развојем туризма. Развој индустрије треба да се одвија кроз модернизацију и
проширење постојећих програма, уз уважавање потреба тржишта и техничко-технолошких иновација.
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Општа оцена је да остварени степен привредне развијености Општине није на задовољавајућем нивоу, да се
природни ресурси недовољно користе, да је неповољна структура привреде, да је изузетно изражена
концентрација становништва, капацитета и активности у заједници насеља Ада и Мол, те да у планском
периоду треба боље валоризовати и потпуније користити постојеће ресурсе.
4.1. ПОЉОПРИВРЕДА И РИБОЛОВ, ШУМАРСТВО И ЛОВ
Пољопривривреда
Општина Ада је претежно пољопривредно подручје, има регистрованих 1700 пољопривредних газдинстава, те се
може закључити да знатан број становника остварује егзистенцију од свог рада у пољопривреди. Нарочито је у
насељима Утрине, Оборњача и Стеријино доминантан проценат запослених у сектору пољопривреде (96%).
Лако је предвидети да ће пољопривреда и у наредном периоду представљати главни ослонац развоја општине Ада
и да педолошки састав земљишта, начин и структура коришћења указују на висок интензитет обраде. Ратарство је
преовлађујућа делатност на подручју општине Ада, али у алувијалном приобаљу реке Тисе, нарочито у атару села
Мол изузетно је развијено повртарство. Гајење поврћа у Молу има дугу и богату вишевековну традицију, а зелен
(мрква, першун и паштрнак) из овог села сматра се најквалитетнијим у земљи.
Оно што је у будућности неопходно, јесте увећана валоризација пољопривредне производње, кроз већу
финализацију, поред постојећег млина за жито и фабрике за прераду и конзервирање поврћа у Молу, треба у
што већој мери комплетирати производњу на овом подручју.
Други видови пољопривреде мање су заступљени и развијени од ратарства и повртарства, па постоје
неискоришћене могућности за развој најпре воћарства. Већ постоје засади јабука, а у плану су подизање нових
јабучњака и засада под другим воћем.
Сточарство је интензивно, али није велико по обиму, а недостатак природних пашњака и ливада свакако је
ограничавајући фактор, а овакво стање ће остати и у будуће.
Виноградарство је углавном још увек хоби, а не озбиљна пољопривредна грана, али пример суседне општине
Чока, са друге стране реке Тисе, где је оно врло развијено, пружају основ за размишљање и планирање
подизања винограда и у општини Ада.
Од осталих пољопривредних грана вредно је напоменути производњу лековитог биља, пчеларство и
цвећарство у зачетку.
Да би пољопривреда у пуној мери могла да допринесе равоју Општине, морају се у обзир узети све
компаративне предности посматраног подручја:
- земљиште изузетног квалитета;
- богата традиција ратарске производње;
- надалеко чувена производња молске зелени, коју би требало брендирати и заштитити јој географско
порекло (као што је то учињено са футошким купусом)
- Образовани и вредни пољопривредници.
Али и сви недостатци:
- Ада је депопулациона општина, што се одражава на старосну структуру пољопривредника, која није баш
најповољнија, стога се у будућности треба опредељивати за оне области пољопривреде које пружају веће
могућности машинске и аутоматизоване обраде и бербе;
- могућности испаше су ограничене;
- у свом непосредном окружењу Ада нема велике потрошачке центре, конзументе пољопривредних продуката, па
стога производе треба паковати, за продужени транспорт.
Рибарство
На територији општине Ада не постоји значајан економски допринос рибарства као привредне гране у укупној
привреди Општине, а не постоје ни значајније површине под рибњацима. Могућност развоја рибарства у општини
Ада пре свега треба конципирати на:
- развоју и унапређењу спортског риболова;
- контроли излова рибљег фонда и спречавању недозвољених облика риболова;
- систематском порибљавању плементним аутохтоним врстама рибље млађи;
- излову алохтоних рибљих врста.
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Развој привредног риболова усагласити са мерама заштите природе.
Шумарство
За развој шумарства као привредне гране, један од основних услова је унапређење стање постојећих шума.
Повећањем површина под шумамапобољшати сировинску базу за примарну и финалну прераду. Кроз
повећање прерађивачких капацитета, обезбедити већу упосленост становништва на територији Општине, што
ће утицати на остварење привредних и осталих функција.
У том смислу је потребно организовати трајну максималну шумску производњу, обезбедити пласман
коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитетима, а коришћење дрвне масе и потенцијала ускладити са
могућностима и динамиком успостављања оптималног и нормалног стања.
Лов
На територији обухвата Просторног плана су установљена дваловишта, „Горњи рит― и „Доњи рит―'. Ловишта су
дата ловачким удружењима на газдовање.У њима се лови висока ловна дивљач (срна и дивља свиња) и у
знатно већем броју ниска ловна и перната дивљач. Ловишта чине шуме и шумско земљиште, пашњаци и
ливаде и оранице (у највећем проценту) и воде, баре и трстици. У ловиштима је потребно унапредити услове
станишта и повећати бројност популације дивљачи.Планским мерама се предвиђа пошумљавање
непродуктивног земљишта у циљу формирања станишта за дивљач (ремиза) и уређење и опремање ловишта.
Газдовање ловиштима се спроводи на основу важећих ловних основе и годишњих планова газдовања, којима
се прописују и конкретне планске мере које ће имати за циљ заштиту, исхрану и коришћење дивљачи. Пун
економски капацитет ловишта постићи добром прогнозом диманике развоја популације дивљачи, односно
пројекцијом оптималног матичног фонда за сваку ловну годину уз уважавање реалног прираста, губитака и
одстрела дивљачи. Лов нема већи привредни значај, а његов развој је значајан у склопу туристичке понуде
Општине.
4.2. ИНДУСТРИЈА
Индустрија и пољопривреда су основне привредне гране у општини Ада.У сектору привреде највећи број
запослених је у прерађивачкој индустрији, затим у трговини на велико и мало и у пољопривреди.
У оквиру индустрије најразвијенији су агроиндустријски и металопрерађивачки комплекс и плетарска
индустрија, који су носиоци привредног развоја Општине. Насеља Ада и Мол су носиоци индустријског развоја
Општине.Анализа просторног размештаја привредних капацитета показала је висок степен концентрације
индустријских капацитета у Ади и Молу, у односу на остала насеља у Општини.
Потенцијали планског подручја у области индустрије темеље се на расположивим природним ресурсима и
радом створеним вредностима, при чему су основни развојни приоритети покретање и oживљавање
агроиндустријског и металопрерађивачког комплекса, мале привреде као и интензивнији развој туризма,
трговине и угоститељства. Потребно је развијати оне секторекоји су способни да подстакну развој привреде и
значајно повећају запосленост, а то супрерада пољопривредних производа, индустријска производња и
туризам. Највећи потенцијал су постојећи капацитети у области секундарног и примарног сектора. Дакле,
будући носиоци привредног развоја општине Ада биће индустрија, пољопривреда и туризам.
4.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ЗАНАТСТВО
Општина Ада је позната по веома развијеном предузетништву. Анализа постојећих трговинских, угоститељских
и занатских капацитета указала је на њихову концентрацију у општинском центру и насељу Мол, док је у
осталим насељима њихов удео занемарљив. У области трговине на велико и мало запослено је 14% од укупно
запослених лица у општини Ада.
Угоститељском делатношћу се бави 55 предузетника и правних лица у Општини. Домаћи и страни туристи могу
користити услуге смештаја у Хотелу „Парк― у Ади, Ловачком дому у Молу, као и салашу у близини насеља
Стеријино - „Нађпал салаш―. Такође, у оквиру рекреационог центра Адица у Ади, односно у непосредној
близини базенског комплекса, налазе се хостел „Дом― и преноћиште „Спорт―.
Занатство има веома дугу традицију. У оквиру занатских услуга у служби привреде у знатној мери су
заступљени металопрерађивачи и плетачи, а од осталих услуга најзаступљеније су услуге у служби човека и
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домаћинства.
Постоје изузетни потенцијали и за динамичнији развој терцијарне делатности у циљу повећања степена
запослености и прихода становништва (прерађивачке делатности, занатство, домаћа радиност, личне услуге и
сл.).Потребно је подстицати развој плетарства, јер ова грана запошљава знатан број радно способног
становништва. Структура и обим угоститељских објекта задовољава потребе Општине, мада и у будуће треба
радити на побољшању опремљеност објеката и нивоа услуге.

5.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ
ПРОСТОРА

Туристичка делатност у прошлом периоду није имала оно учешће у привредном развоју Општине које јој по
потенцијалима припада. План просторног развоја туризма треба да укаже на основне правце развоја који могу
да доведу да се то учешће повећа.
Основу будућег развоја туризма на простору општине Ада представљају атрактивни природни туристички мотиви,
богатство риболовне и ловне дивљачи, река Тиса, Ађанска бара, познатија као „Буџак―погодно за рекреацију,
потенцијали термалне воде – извор лековите воде и пелоида „Орловача―, бројни салаши и антропогени мотиви,
односно културно наслеђе као и велики број манифестација и културних догађаја.
Готово сви кључни туристички производи издвојени у Стратегији развоја туризма Србије, као што су
манифестације/догађаји (културни, спортски), spa&wellnes /здравствени туризам, културно тематске руте
(културно наслеђе), специјални интереси, наутика, етно туризам, рурални туризам и њима својствени облици
туризма, поклапају се са издвојеним стратешким правцима развоја туризма у општини Ада.
Спортско-рекреативни туризам као перспективан облик туризма, поред културно – манифестационог, биће
окосница развоја туризма и економског напретка општине Ада. У погледу развоја туризма у први план се
издваја рекреациони центар „Адица― у Ади и Тисин цвет у Молу, који ће бути генератори развоја туризма у
општини Ада. Основу будућег развоја спортско–рекреативног туризма, чиниће и атрактиван природни
туристички мотив, река Тиса и Ађанска бара, познатија као „Буџак― која би требало би да постане један од
највећих туристичких потенцијала општине Ада и нађе своје место у туристичком потенцијалу АП Војводине.
ЈП „Адица― са комплексом базена – три отворена базена и уређеном околином, опремљен клупама,
столовима, те изграђеним спортским теренима за фудбал, рукомет, тенис и трим стазама, привлачи
многобројне домаће и стране туристе углавном из Мађарске, Немачке, Аустрије, Француске, Италије,
Швајцарске, Канаде итд. Рекреациони центар годишње посети 70.000-75.000 посетилаца.
У небрањеном делу Тисе налазе се лепо уређене плаже са угоститељским објектима, а у непосредној близини
плажа су врло добро уређени кампови. Плажа у Ади је плитка и песковита те представља можда најлепшу
плажу на реци Тиси. Такође, плажа у Молу је уређена као кеј са могућношћу пристајања пловила. На плажама
се налазе простори за рекреативни спорт на песку који су у задњих 5 година све популарнији.
У Ади, поред плаже и кампа, налази се врло лепо уређена марина за мања пловила, којом управља Удружење
љубитеља реке Тисе „СИДРО―. Обезбеђено је 24 часовно чување преко целе године.
Оба кампа, како у Ади тако и у Молу, имају одлучан прилаз, а обезбеђена је питка вода, струја, добри
хигијенски чворови и чуварска служба. Камп у Ади је капацитета око 400 јединица, док је у Молу око 150. У
непосредној близини су ресторани који пружају услуге јела и пића.
У брањеном делу, одмах уз одбрамбени насип налазе се лепо урађени паркови и шеталишта са спортским
теренима.
На постојећим просторима у Општини намењеним за спортско-рекреативне активности и даље ће се опремати
површине за свакодневну и викенд рекреацију и одмор у току летњег периода (локалитет спортскорекреативног карактера „Стара управна зграда― код Оборњаче, са парком). На тај начин општина Ада моћи ће
да се укључи у туристичку понуду целог Потисја и АП Војводине у целини.
Приобални делови Тисе у општини Ада, наставиће да се користе у купалишно-рекреативне сврхе, повремено и
наутичке, а постоје и повољни услови за упражњавање других спортско-рекреативних активности. Све
наведене спортско-рекреативне активности могуће је, уз веома мало улагања, укључити у туристички производ
општине Ада. Повезивањем са сличним туристичким производима околних општина или општина које се
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такође налазе на обалама реке Тисе, спортско-рекреативне активности могу чинити и већи, за туристе
атрактивнији, интегрални туристички производ.
У наредном периоду неопходно је приступити планском уређењу комплекса рекреационог центра „Адице― у
Ади, са планираном изградњом велнес центра, која ће сем спортско-рекреативних и смештајних услуга имати и
еколошке вредности. За масовнији развој овог облика туризма, Општина располаже бројним могућностима.
Оне су посебно садржане у природним погодностма и постојећим спортским објектима. У том смислу развијати
спортове на води.
Сви спортови везани за природно окружење и боравак напољу, који су тренутно заступљени у Општини и у
оквиру којих послују активни спортски клубови, могу, на одређен начин, бити укључени у туристичку понуду,
сезонски или током читаве године.
Цикло - туризам (бициклизам) као активност туриста, један је од тренутно најпопуларнијих и најбрже растућих
облика активног туризма у природи. Насипи дуж обале Тисе, заједно са постојећом бициклистичком
инфраструктуром и саобраћајницама које нису преоптерећене моторним саобраћајем, чине готово идеалан спој
када је у питању развој рекреативног бициклизма у Ади. Кроз општину Ада пролази европска бициклистичка рута
EuroVelo11, а постоји могућност повезивања са рутом EuroVelo13 (преко територије општине Чока).
Рурални (сеоски)/етно туризам – подразумева активности везане за природу и културну баштину, а основни
доживљај је упознавање руралног начина живота. Тржиште за ове производе су већи градски центри у
окружењу, а предуслови су изграђена саобраћајна инфраструктура, смештајни капацитети, систем снабдевања
као и туристичка инфраструктура.
Насеља на простору Општине, као и многобројни околни салаши, би уз добру организацију могли
представљати центар сеоског, еколошког и амбијенталног туризма. У непосредној близини вештачког језера
„Буџак― у подручју званом „Сегедински пут―, налази се група од око10 салаша, који представљају етнолошку
атракцију и потенцијал за развој сеоског туризма. На салашима се налазе очувани храстови чија се старост
процењује на око 150 година. У близини Оборњаче налази се бивши летњиковац, који је коришћен као управна
зграда, сачувана постојећа ветрењача, салаши и три рибњака који представљају добру основу за развој
сеоског туризма. Најатрактивнији и најопремљенији објекат је „Нађпал― салаш у близини насеља Стеријино уз
могућност његове ревитализације и обнове као туристичког потенцијала. У насељу Утрине такође постоји
могућност развоја сеоског туризма, за шта су потребна додатна средства и улагања.
Завичајна кућа у Ади, служи да на једном месту прикаже некадашња, данас већ заборављена животна форма
становника једне регије, њихово покућство, алате, употребне предмете и културне реликвије. Опремљеност
ађанске завичајне куће која је основана пре више од 5 година може се сврстати у средњу категорију.
Адаптацијом ових објеката и њиховом категоризацијом објединио би се туристички потенцијал, а тиме би се
увећала и понуда Општине. Овим би се омогућило стварање нових прихода, а спречила би се миграција
становништва на релацији село – град.
Бањски туризам - има потенцијале у коришћењу богатих ресурса термоминералне воде који постоје на
територији Општине. Програмом развојапотребно је обезбедити њено коришћење као највећег природног
богатства са становишта здравствено-рекреативног туризма. Овај потенцијал би требало врло озбиљно узети у
обзир не само на нивоу Општине Ада, већ и на нивоу АП Војводине и понудити га као могућност страним
улагачима. Такође, налазиште лековитог блата - пелоида „Орловача“ у Молу могла би постати један од
носилаца развоја бањског туризма.
Постојећа бушотина термалне воде у рекреационом парку у Ади може се користити код базенског комплекса и
код планираног велнес центра Јавног рекреационог предузећа „Адица― и за грејање смештајних објеката и
осталих пратећих објеката у оквиру овог предузећа. У дужем развојном периоду планира се употреба термалне
воде за потребе јавних објеката, спортских објеката и осталих објеката на територији насеља Аде и Мола.
Планира се изградња бање „Орловаче― у Молу поред Рекреационог центра „Цвет Тисе― која би исто користила
термалну воду из постојеће бушотине која се налази у Ади и лековити пелоид из Орловаче чија је локација
поред јужне границе катастарске општине Мол.
Културно - манифестациони туризам као један од најразвијенијих видова туризма, у наредном периоду биће
у већој мери саставни део туристичке понуде Аде. У том смислу културне институције Аде треба оспособити
реконструкцијом или завршетком изградње за примање туриста.
На територији општине Ада налази се велики број непокретних културних добара (Српска православна црква
Васнесења господњег, Капела Дудварски на православном гробљу уАди; Српска православна црква Свети Сава,
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родна кућа Новака Радоњића у Молу и Заветни крст у Молу; Ветрењача у Оборњачи итд. Такође, велики је број
археолошких налазишта и јавних споменика а од значаја је и просторно културноисторијска целина у Ади,
велики број објеката од посебне вредности у Адии Молу.
Културне манифестације употпуњују боравак туриста на простору општине Ада. Овај вид туризма обухвата
фестивале, дане народне традиције, приредбе, изложбе, спортска такмичења и др.
Од највећег значаја у Ади су манифестација: Интернационални фестивал Камерних хорова, „Арањ капу―
(Златна врата), Касачки митинг Меморијал „Др Стеван Петровић―, Жетелачки дани, Лингвистички дани „Сарваш
Габор―, Симпосиум „Новак Радонић―, Сусрет љубитеља мотор бицикал итд.
Жетелачки дани представљају манифестацију у склопу прославе дана општине Ада. Поред жетелачког бала,
интересантна су са етнолошке стране, разна такмичења у кошењу и вршењу жита, која се обављају на стари
традиционалан начин, израда разних врста хлебова и пекарских производа.
Лингвистички дани „Сарваш Габор― посвећени су Сарвашу Габору рођеном у општини, који представља једног
од најзначајнијих лингвиста мађарског језика.
Симпосиум „Новак Радонић― који је од 1995. године прерастао у ликовну колонију, окупља академске ликовне
уметнике са територије наше и суседних земаља. Дела високе уметничке вредности остају власништво
општине Ада и уједно се богати фонд градске галерије.
Сусрет љубитеља мотор бицикала у организацији клуба Kобра из Аде окупља власнике и љубитеље
мотобициклизма и има такмичарски карактер. Манифестацију прати пригодан забавни програм.
У Молу се такође често организују разне манифестације. Од највећег значаја су: Сусрет дувачких оркестара у
јулу, Дани Мола, „Летња ноћ на Тиси― у јулу, Меморијал „Хованец Јожеф― – традиционална манифестација
извиђача јуну.
Наутички туризам у планском периоду резвијати у складу са смерницама РПП АПВ за развој туризма на води,
којима је обухваћена мрежа примарних и секундарних наутичких центара где се налази и Ада са предвиђеном
изградњом марине на Тиси. У развоју наутичког туризма Аде, велики значај има река Тиса. Одговарајућим
инфраструктурним опремањем овог пловног пута и адекватним маркетингом могло би се остварити извесно
преусмеравање са главног-дунавског пловног правца на Тису.
Укупан број регистрованих пловних објеката је око 200. Постојећи прихватни објекти наутичког туризма у општини
Ада су везови у Молу и Ади. Осим тога, на територији Општине постоје два трајектна прелаза Падеј – Ада и Мол –
Сајан тренутно ван функције.
Везови у Молу, налазе се у склопу плаже, капацитета око 50 пловних објекатаи могу да приме пловне објекте до 15
m. Опремљено је водом и струјом. Плажа и камп у Молу, опремљени су водом и струјом и санитарним чвором.
Везови Удружења пријатеља Тисе „ Сидро― у Ади су за пловила од 6 m, капацитета до 120 пловних објеката.
Привезиште има објекат, седиште удружења, чуварску кућицу, израђен приступни пут, 24-часовну чуварску службу,
струју, градску воду и санитарни чвор. У непосредној близини налази се спортско-рекреативни центар са
комплексом отворених базена ЈП „Адице―. Камп у Ади опремљен је водом, има санитарни чвор и струју. Плажа у
Ади опремљена је водом, има санитарни чвор и струју.
Ловни туризам у планском периоду биће и даље значајан део туристичке понуде Општине, са усмерењем на
иностране кориснике овог вида туризма. Представља најпрофитабилнији облик туристичког промета и потрошње.
Широка лепеза услуга које се пружају ловцима, нарочито иностранимм, резултира разноликом и обимном ловнотуристичком потрошњом. На простору општине Ада, ловни туризам има веома дугу традицију и одвија се преко
Ловачких друштава „АДА― из Аде и „ПАНОНИЈА― из Мола. Општина Ада обилује врло лепим и богатим ловним
теренима у које се сваке године много улаже. Домаћи туристи претежно се задржавају у општини само за време
лова, док инострани гости користе и смештајне капацитете.
На територији oпштине Ада регистрована су ловишта „Горњи Рит― и „Доњи Рит― у којима се гаји и лови претежно
ниска и перната дивљач, док је висока дивљач мање заступљена.
Насеље Оборњача и Стеријино такође имају добре услове за развој ловног туризма. У шумама живи великиброј
дивљачи те се отвара могућност за ловни туризам.
Риболовни туризам и у наредном периоду развијаће се на риболовним подручјима отвореног типа (река Тиса) и
затвореног типа (Ађанска бара, познатија као „Буџак―).
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Наиме, риболовни туризам добија свој велики значај после изградње акумулационог језера „Буџак―. На реци Тиси
љубитељи риболова такође могу уживати у природним лепотама.
Квалитетна организација спортско-риболовног туризма захтева, поред рибљег фонда, обезбеђење одговарајућих
инфраструктурних објеката - уређени риболовни ревири са пратећим објектима, смештајни капацитети за
риболовце и др. Овај облик туризма могао би се успешно организовати на више водених пунктова на реци Тиси.
На територији oпштине постоје Удружења риболоваца у Ади и Молу.
Развој туризма на простору општине Ада подразумева јачање материјалне базе – смештајних капацитета и
организације туризма. Различита структура посетилаца захтева комплексно и разноврсно уређење простора.
Од категорисаних смештајних капацитета, у Ади се налази хотел Парк, са 15 двокреветних соба и једним
апартманом категорије једне звездице, у приватном је властништву АД „ВИВЕНС― из Новог Сада. Поред хотела
организоване услуге смештаја гостију пружа Ловачки дом у Молу са могућношћу смештаја 12 гостију, којима се нуди
и добра кухиња.Стари амбијентални салаш „НАЂПАЛ“ налази се у близини насеља Стеријино, затвореног је типа и
има капацитет смештаја 19 лежаја са рестораном капацитета 60 гостију. У комплексу Хиподрома налазе се објекти
са могућношћу смештаја 12 гостију. Смештај гостију обезбеђује и приватни објектат Хубертус на Сенћанском путу са
својих девет соба и 21 креветом за госте. Смештајне капацитете употпуњују и објекти Хостел „Дом―- пансион за
смештај, капацитета 16 соба као и преноћиште „Спорт―, са капацитетом од 17 соба у парку Рекреационог центра
„Адице―.
6.

ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХСИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА
РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Путна инфраструктура
Општинскипростор Аде са својим гео-саобраћајним положајем нема адекватан приступ у односу на основне
саобраћајне инфраструктурне коридоре-ауто-путеве, односно сабраћајне капацитете највишег хијерахијског
нивоа. Кроз општински простор Ада пролазе саобраћајно важни путни правци друмског саобраћаја и то:
6
Државни пут IIа реда бр. 102/(Р–122) , Кањижа – Сента – Ада – Бечеј - Темерин - веза са државним путем
100. Овај пут представља основну везу овог простора са околним насељима, центром АП Војводине и
представља основни апсорбер даљинског саобраћаја.
Будући концепт путног-друмског саобраћаја на простору општине Ада је замишљен као систем радијалних
саобраћајних капацитета различитог хијерахијског нивоа, који ће омогућити задовољење свих нивоа
потенцијалних захтева са високоимстепеном доступности, али и високим нивоом интернасељског повезивања.
Такође, као врло значајан део концепсије путног саобраћаја је и омогућавање оптималног опслуживања атарасировинског залеђа, као основног извора привредних активности.
Операционализација концепцијских претпоставки на оперативном нивоу активности, подразумева просторно
дефинисање трасе државног пута – пута регионалног значаја на правцу Мол – (Оборњача) - Мали Иђош, са
повезивањем на правцу Ада – мост на Тиси – Кикинда), као основни услов за перспективни развој Општине,
субрегиона и региона (Бачка - Банат).
Реализација путног правца Мол– Оборњача - граница општине - Мали Иђош, ће омогућити виши ниво
саобраћајног повезивања са окружењем, као и највиши ниво саобраћајне услуге, јерће преко петље Мали
Иђош бити омогућено укључење на ауто-пут А1/Е-75, Хоргош -Суботица - Нови Сад–Београд. Изградњом овог
новог путног капацитета биће омогућеноквалитетније повезивање и подизање нивоа руралног живљења у
насељимаи знатно побољшање услова рада у насељима.
Изградњом сегмента путног правца и са изграђеним мостом преко Тисе (потез Молски пут - Падеј), значајно ће
повећати саобраћајну доступност и омогућити квалитетније повезивање насеља, субрегиона и региона Бачке и
Баната.
Укалапање овог путног правца у мрежу општинских путева и реализацијом путног коридора Мол – Оборњача граница општине - Мали Иђош, значајно ће повећати степен приступачности повезивањем са саобраћајницама
Донета је Уредба о категоризацији државних путева („Сужбени гласник РС“ бр. 105/13 и 119/13), у складу са њом је направљена паралела са постојећим ДП: ДП IIа реда
бр.102 чине деонице некадашњих Р-122.
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највишег хијерархијског нивоа (ДП I реда и аутопута Е-75).
Општинска путна мрежа Аде, као хијерархисјки најнижа, али са стајалишта свакодневне комуникације у локалу
најважнија, ће и даље имати врло важну улогу у повезивању насеља међусобно, са путним капацитетима
вишег ниво (ДП II реда, путни правац Мол–Мали Иђош), као и у повезивању насеља, микролокалитета,
привредних и туристичких садржаја у атару.
У наредном планском периоду се планира реконструкција и изградња следећих општинских (локалних) путева
и то:
ОП бр.1:
(Л-1) - Ада–Стеријино-Оборњача – реконструкција,
ОП бр.2:
(Л-2) - (Пут за скелу) улица Ђ.Ђаковића–скелски прелаз - реконструкција,
ОП бр.3:
(Л-3) - Оборњача–Утрине – реконструкција,
ОП бр.4:
(Л-4) – Стеријино–ка општинском путу Б.Петрово Село–Пољанице
(општина
Нови Бечеј) – изградња.
Некатегорисана путна мрежа општинског простора Аде (атарски, шумски и остали путеви), у наредном периоду
базично ће се користити за обављање интерног саобраћаја првенствено у функцији пољопривреде.
Квалитетно повезана у један затворени саобраћајни систем чиниће одговарајући суплемент категорисаној
саобраћајној мрежи општине.
Будућа просторна уређеност општине Ада подразумева и постојање одређених путних садржаја (станице за
снабдевање горивима - ССГ, аутосервиси, теретни терминали и сл.). Они се могу градити на свим локацијама ако су
задовољени саобраћајни, технолошки и безбедоносни услови, као и услови заштите животне средине и одрживог
развоја.
6.1.2. Железничка инфраструктура
Железнички саобраћај у оквиру простора општине Ада је заступљен преко некатегорисане железничке пруге Бечеј –
(Ада) - Сента, на којој је обустављен саобраћај (путнички и робни).
У складу са стратешким плановима општине и развојним плановима управљача над пружном саобраћајном
инфраструктором, могућа је промена режима коришћења површина јавне намене - грађевинског земљишта за
саобраћајну инфраструктуру (пруга – пут). Начин, врста и операционализација ове промене мора бити
изведена у складу са законском и подзаконском регулативом, уз сагласност управљача и израду одговарајуће
планске и/или пројектно-техничке докумантације.
6.1.3. Водни саобраћај
Водни саобраћај треба да буде потенцијал који ће се користи у сврху привредних (нарочито туристичких
активности), кроз обезбеђење доступности овом простору. Пловни пут на предметној деоници реке Тисе у
оквиру општинског простора има статус међудржавног пловног пута на основу уговора са Републиком
Мађарском.
У складу са законском и подзаконском регулативом за водни пут реке Тисе на целој територији Републике
Србије (km 164+000 – km 0+000), потребно је обезбедити минималне габарите за IV категорију пловних путева
по класификацији Европских унутрашњих пловних путева (UN/ECE).
У наредном планском периоду водни саобраћај би требало посматрати са аспекта перспективног претварања
међудржавног у међународни пловни пут, прерасподеле бруто транспортног рада у међуопштинским оквирима
(Сента – Ада - Чока – Нови Кнежевац), уз ангажовање постојећих (и планираних) инфраструктурних капацитета
логистичког центра (ЛЦ-а) Сента.
У домену наутичког туризма је планирана изградња прихватног објекта наутичког туризма (ПОНТ),
привременог претоварног места у зони узводно од моста преко Тисе, путничког пристаништа (ПП), као и
трајектних прелаза Мол - Сајан у зони насеља Мол и Ада – Падеј северно од насеља Ада.
Изграђеност капацитета за путничка бродове у оквиру насеља Мол, у наредном планском периоду,
подразумева савремено опремљено пристаниште за прихват путничких пловила. Пристаниште је потребно
опремити садржајима за водни и путни-друмски саобраћај у складу са захтеваним нивоом терминала на
категорисаном пловном путу IV категорије.
На предметном потезу секција водног/пловног пута за имплементацију свих потребних садржаја постоје
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квалитетни просторни, хидролошки и инфраструктурни услови као и одговарајуће окружење (близина
централних садржаја Аде и Мола). Изградња ових капацитета би директно утицала на афирмацију и повећање
атракције општинског простора Аде.
Изградња прихватног објекта наутичког туризма на Тиси – марине, планирана је на основу ППРС, РПП АПВ,
Студије марина на територији АПВ и документације Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој
„Потенцијали за развој наутичког туризма Потисја, 2005―.
6.1.4. Ваздушни саобраћај
Ваздушни саобраћај у општинском простору са аспекта транспорта није посебно разматран због мале
потражње за таквом врстом транспортне услуге и гравитационог подручја ваздушне луке у Сурчину. Ваздушни
саобраћај (путнички и карго) за кориснике овог простора у наредном периоду биће обављани преко аеродрома
„Никола Тесла― у Сурчину до оспособљавања аеродрома у Новом Саду.
Општински простор нема регистрованих спортских аеродрома и летилишта, али перспективно је могуће
њихово просторно установљавање уз испуњавање свих потребних услова, на основу законске и подзаконске
регулативе.
6.1.5. Немоторни саобраћај
У популаризацији и афирмацији немоторних кретања посебан акценат се даје развоју бициклистичког
туризма, кроз укључивање у међународне пројекте који се заснивају на изградњи тзв. „зелених путева― (Project
7
for Public Spaces & Greenways) и бициклистичких стаза уз Тису – међународни цикло коридор 11 . Пројекти се
заснивају на повезивању природних и историјских знаменитости Потисја. Траса међународне туристичкобициклистичке стазе је планирана по постојећим насипима, атарским и шумским путевима ванграђевниског
подручја, док унутар делом иде у оквиру насељске путне и уличне мреже. Такође локална самоуправа је
иницирала формирање пешачко-бициклистичке стазе у делу међународног цикло коридора на насипу, између
центра општине и насеља Мол.
У наредном планском периоду је потребно истражити могућност за имплементацију бициклистичких стаза ван
насељених места - међунасељских бициклистичких стаза. Ако се за то искажу одговарајући захтеви,
бициклистичке стазе је могуће градити у оквиру коридора државних/општинских путева.
6.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава, ерозија и бујица
Река Тиса је у прошлости регулисана. На територији Републике Србије она је оспособљена за спровођење
прорачунских количина вода и за потребе пловидбе. Као резултат природних процеса долази до одређених
неминовних промена у морфологији корита реке. На делу изграђених регулационих грађевина, ток воде је
сигуран и поуздан. Међутим, постоје још деонице где регулациони радови нису у пуној функцији, или је
постојеће физичко стање постојећих објеката неодговарајуће. Стога је и даље нужно и неопходно
регулационим радовима обезбедити потпуну сигурност течења воде у свим режимским условима, без
изазивања штетних последица по корито реке, по објекте за одбрану од поплава и за огромну материјалну
вредност, која се налази на брањеном простору.
Највећи природни водоток је река Тиса која тече источном периферијом ађанске општине и у дужини од 21 km
представља природну границу према новобечејској и чоканској општини. На овом сектору ширина Тисе је
различита и при средњем водостају износи од 180 метара до 200 метара.
Главни максимум водостаја на Тиси се јавља у априлу, услед топљења снега и пролећних киша и дотоком од
притока. Споредни максимум се јавља у децембру и резултат је јесењих киша. Главни минимум се јавља у
октобру, као последица сушног периода у другој половини лета и великог испаравања. Споредни минимум пада
у зимске месеце, у јануару и фебруару, а последица је излучивања падавина у облику снега.
Осцилације водостаја Тисе износе око 5 метара у току године, а средњи проток Тисе у зони Аде и Мола износи
3
913m /sec. Постојећи одбрамбени насипи врше своју основну улогу, али при високим водостајима Тисе,
подземне воде угрожавају ниске терене на алувијалној равни.
7
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Други водоток на територији општине је Чик који се карактерише малим протицајем. При ниским водостајима,
3
протицаја практично и нема, док се при средњем водостају јављају протицаји 3m /sec.
Канал нема хидрографски значај за ово подручје.
На територији општине Ада постоји Ађанска бара, аутохтона река познатија као Буџак, која није значајнија у
хидрографском смислу, али је при високим подземним водама од великог значаја, јер врши одводњавање ове
3
територије. При високим водостајима, протицај у кориту износи и до 5m /s.
Буџак или Ађанска бара представља остатак много већег речног тока. Овај хидролошки објекат протеже се
правцем исток - запад у дужини од 33,2km и усекао се у лесну терсу правећи нарочито у јужном делу праву
речну долину. У близини насеља Ада подигнута је земљана брана и добијено је језеро дужине 14,4 km и
површине 112 ha просечне ширине 80 m и максималне дубине 3,45m.
Постојећи одбрамбени насипи дуж обала Тисе, чине трајно решење заштите територије општине Ада од
поплавних вода, тако да је у наредном периоду нужно постојеће делове система одржавати у пројектованим
елементима, као и отклањати евентуална оштећења облога насипа од утицаја таласа и леда. Тренутно стање
објеката на одбрамбеном систему од великих вода пружа поуздану сигурност за воде реке Тисе са
учесталошћу појаве једном у 100 година. Овај систем за одбрану од поплава предпоставља и спровођење
ефикасних мерa на управљању и одржавању.
На простору обухвата плана налази се део Десног насипa I одбрамбене линије реке Тисе. Према оперативном
плану ознака деонице je Д.13.3.1. од Макошког брега до уставе на ушћу Чика, дужине 21,8 km, стационажа од
km 88+100 до km 109+900. Насип je израђен за одбрану од 1% велике воде реке Тисе. Основне карактеристике
насипа су: Кота круне насипа од 82,68 мнм до 83,55 мнм;рачунска 1% велика вода je од 81.31 мнм до 82,23
мнм; Ширина круне је 6.00 m и нагиб косина je 1:3. Ha поменутом насипу постоје три чуварске кућице. Дужина
високе обале „Жути брег― km 109+970 до km 107+260 је 2,647 km.
Законом о водама (члан 16. ЗОВ) дефинисано je шта се сматра заштитним појасом насипа и колика je његова
потребна ширина, односно да се саставним делом насипа за одбрану од поплава сматра заштитни појас са
шумом и заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју, у ширини 50m поред насипа,
одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на удаљености од 10 m до 50 m од ножице насипа
(зависно од карактеристика водотока и објекта), као и сервисни путеви у брањеном подручју за спровођење
одбране од поплава.
У зони обухвата Просторног плана, налазе се и површине које представљају шуме и шумско земљиште дато
на коришћење ЈВП „Воде Војводине― и обухваћене су Основом газдовања шумама за ГЈ „Сента― са роком
важења исте од 01.01.2016. до 31.12.2025. године. Ове површине чине појас који се налази са небрањене
стране насипа и сходно Закону о водама, представљају саставни део насипа, док са друге стране сходно
Закону о шумама представљају шуме и шумско земљиште. Површине обухваћене поменутом Основом
представљају комплетно 9, 10, 11, 12 и део 13-ог одељења и то одсеци (a, b, с, h, k, I, m и 3). Водозаштитне
шуме на подручју који обухвата Просторни план се налазе у небрањеној ножици насипа и имају заштитни
карактер зато што штите насип од ветра, леда и таласа и због тога се сматрају саставним делом одбрамбених
насипа, како је и прописано Законом о водама. Заштитне шуме се налазе на земљишту у појасу од cca 60 m од
ножице насипа.
У зони насипа према одредбама Закона о водама, по круни, у косинама и у ножици није дозвољена изградња
било каквих објеката, који предвиђају укопавање у тело насипа тј. нису дозвољени никакви грађевински
радови, који задиру у геометрију насипа чиме би се довела у питање његова стабилност и функционалност као
одбрамбеног објекта. У зони од 50 m у брањеној зони насипа према брањеном подручју, као и у зони од 50 m од
краја небрањене косине (небрањене ножице) насипа према реци, није допуштена изградња било каквих
објеката, укопавање цеви, засецање постојећег покровног слоја и слично, сем према датим условима
(насипање терена и сл.). Предвиђени објекти у наведеној зони морају бити такви да се за време њихове
изградње и каснијег функционисања не наносе оштећења на водопривредним заштитним објектима. Такође,
према Закону о водама није дозвољена садња било каквог зеленила у овој зони (осим шумског заштитног
појаса), пошто би то могло да угрози функционалност одбрамбене линије. У небрањеном појасу тј. у подручју
између минор корита реке Тисе и насипа прве одбрамбене линије није дозвољена изградња стамбених
објеката. За планирање било каквих објеката у брањеној и небрањеној зони насипа, потребно је од надлежног
предузећа затражити водопривредне услове, сагласности и дозволу.
Ерозијом земљишта је угрожено више привредних грана и области: водопривреда, пољопривреда, шумарство,
саобраћај и комунална инфраструктура и др. Потребно је извршити санирање и довођење у исправно
функционално стање, као и извршити ревитализацију радова и објеката који служе за заштиту од ерозија. У
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склопу антиерозионог уређења територије, основни интерес водопривреде се састоји у заштити
водопривредних објеката од наноса. Због тога се, при разматрању антиерозионих мера за потребе
водопривреде, мора водити рачуна, с једне стране, о степену угрожености појединих објеката, а с друге стране,
о степену осетљивости објеката на засипање наносом.
При разматрању критеријума за избор приоритета антиерозионих радова на заштити водопривредних објеката,
треба имати у виду следеће чињенице:
значај објеката за водопривреду,
степен угрожености објеката од наноса,
степен осетљивости функције објеката на засипање наносом и
старост објеката или планирано време изградње објеката за будуће објекте.
Антиерозионо уређење обухвата радове и мере за заштиту од ерозије и бујица и контролу наноса на
разматраном простору. Ови радови и мере могу се разврстати на:
биолошке мере (пошумљавање, мелиорације шума, мелиорације пашњака и ливада и затрављивање),
биотехничке мере (изградња зидова против спирања, контурних ровова, градона, тераса и др.),
техничке мере (бујичарске зидне преграде, рустикалне преграде и др.) и
административне антиерозионе мере (прописи којима се регулишу обавезе корисника да антиерозионо
газдују поседом).
Обезбеђење најповољнијих и најцелисходнијих техничких, економских и еколошких решења антиерозионог
уређења једног подручја састоји се у оптималној комбинацији биолошких, биотехничких и техничких радова, уз
адекватну примену мера за заштиту животне средине и административних антиерозионих мера. Примена
појединих категорија антиерозионих мера зависи од конкретних услова посматраног локалитета геоморфолошких, геолошких и педолошких услова терена, стања вегетације, метеоролошких и хидролошких
фактора и др.
Флувијална ерозија представља једну компоненту комплексних речних процеса, који се одигравају под утицајем
природних и антропогених фактора. Отуда је логично да се заштита од флувијалне ерозије третира у оквиру
уређења водотока. Контрола флувијалне ерозије има двоструки ефекат: спречавањем бочне ерозије корита
постиже се, с једне стране, заштита обала и приобаља, а с друге стране, зауставља се улаз материјала из
рушевних обала у речно корито и тиме онемогућава формирање наносних наслага, које смањује пропусну моћ
корита. Да би се проблематика флувиjалне ерозије решила, потребно је површине заштитити биолошким
интервенцијама, затрављивањем, пошумљавањем, и др.
Што се тиче еолске ерозије, мере заштите од овог феномена (ветрозаштитни и пољозаштитни појасеви и
агротехничке мере), спадају у домен пољопривреде и шумарства. Међутим, заштита од еолске ерозије може
бити и у интересу водопривреде, у случају када се у близини подручја интензивне ерозије ветром налазе
водопривредни објекти (акумулације, регулисана речна корита, иригациони канали и др.).
Основни задатак водопривреде би се састојао у детерминисању свих водопривредних објеката који могу бити
угрожени еолском ерозијом, као и у разради концепције њихове заштите.
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање
Под унутрашњим водама на подручју, подразумевају се површинске воде настале од падавина и подземне
воде. Ради одржавања оптималног режима на подручју, врши се одводњавање (евакуација) сувишних вода са
изграђеним системима за одводњавање који се састоје од различитих хидротехничких објеката, као што су:
канали, црпне станице, уставе, бране и акумулације, мостови, пропусти и др.
Кретање вода прве издани на територији општине Аде има пресудан утицај на дренираност читавог подручја.
Топографска површина ађанске општине састоји се од водопропусног земљишта, кроз које се вода процеђује и
понире до првог водонепропусног слоја.
Дубина горњег нивоа прве издани на територији ађанске општине није свуда иста. На лесној тераси је на већој,
а у алувијалним равнима Тисе на мањој дубини. Површина лесне терасе је у просеку за 4 до 6 метара виша од
површине алувијалних равни.
Поред периферног подземног одводњавња постоји и унутрашње отицање тих вода. Наиме, подземне воде
лесне терасе отичу и према многобројним депресијама на лесној тераси, због чега је горњи ниво подземних
вода у депресијама на мањим дубинама него у вишим деловима лесне терасе.
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Ниво подземне воде је под директним утицајем реке Тисе и креће се у опсегу од 1 m до 3 m од површине
терена, зависно од локалитета и годишњег доба. Плитке подземне воде јављају се у зони алувијалне равни на
дубинама 100 cm до 150 cm од априла до септембра и 150 cm до 200 cm од октобра до марта. Водостај Тисе је
увек у тесној вези са дубином плитких издани из чега проистиче редовно одржавање мреже мелиорационих
канала иза одбрамбених насипа, а присутне су и изненадне појаве великих подземних вода које могу бити
резултат климатских промена.
Дубоке издани јављају се у више водоносних слојева (40 m, 80 m и 200 m), који имају значајне количине воде
без осцилација. Као извор пијаће воде нарочито је значајан дубоки водоносни слој који залеже на дубини од
преко 200 метара и више, а на кога се усмеравају садашњи и будући артерски бунари.
На већим дубинама (340 m, 650 m и 1350 m) констатоване су дубоке термалне и минерализоване воде, а
количина соли у води и температура воде по правилу расту са дубином.
Табела 6. Основне карактеристике бунара на подручју општине Ада
Бунари
ЧК-1
148
149-Т
150-Т
152-Т
153
196-Т

Кота терена
78,58
81,81
81,99
76,76
80,05
80,38
76,07

Вишегодишњи просек
75,13
78,86
77,51
73,81
76,41
78,25
74,41

Подручје општине Ада захвата 5 сливова за одводњавање, од којих се неки налазе у потпуности или делом на
територији Општине а неки делом на територији суседних Општина. У табели приказани су подаци за
целокупне сливове који се налазе макар и мањим делом на подручју који обухвата Просторни план.
Табела 7. Карактеристике система за одводњавање на подручју општине Ада
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:

Слив

Површина
(hа)
1.901,90
5.715,15
1.811,10
16.820,76
377,00
26.625,91

Чик-1
Чик-2
Молски рит
Буџак
Ађански рит

Укупна дужина каналске мреже
(m)
7.044
37.976
49.386
16.173

Целокупна површина општине Ада, сем уског појаса у небрањеном делу између минор корита Тисе и насипа
прве одбрамбене линије, обухваћена је мелиорационим системима, односно одводњава се.
Табела 8.

Основне карактеристике црпних станица које се налазе насистемима за одводњавање

Р.
Б.

Назив
ЦС

Врста
Ц.С.

1.

ЦС-1
Мол
ЦС-3
Ада

2.

Систем за
одводња
вање

Локац. ЦС

стаб.

Молски рит

km 91+090

стаб.

Ађански
рит и бара

km 100+440

Врста
погона

Мин.
радни
ниво

Мах.
радни
ниво

елект.

Кота
„0―
водомера
73,70

Капацит
3
ет (m /
s)

73,70

75,00

1,25

елект.

73,20

74,04

75,70

1,50

Табела 9. Основни подаци за најважније канале који су на подручју општине Ада
Р.
бр.

Канал

1.

Чик

Слив

Дужина
ширина
дна

Чик-1

1.400

Карактеристике канала на уливу
кота терена
нагиб косина
(улив не припада Ађанској општини)

кота дна
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К-II-0

3.
4.

К-III-0
К-IV-1

Табела 10.
Ред.
бр.
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Молски
рит
Буџак
Ађански
рит

31.12.2019.
2019.12.31.

7.785

1,5

77,20

1,5

73,05

33.200
6.233

2,0
2,0

74,80
74,90

1,5
1,5

73,24
73,72

Основни подаци за системе за наводњавање који су на подручју општине Ада
Систем за
Наводњавање

ВОДОЗАХВАТ – ТИСА
1.
Молски рит
2.
Калоча-АД „Халас Јожеф―

Површине у 2003.
Инсталисан
Ангажован
капацитет
капацитет
500
3228

500
3228

Црпна станица
капацитет
Q (l/s)
500
3770

Ha основу границе обухвата Просторног плана утврђено je да се у обухвату налази неколико сливова са
припадајућим мелиоративним каналима: Слив бр. 1-Чик, Слив бр. 2-Молски, Слив бр. З-Буџак и слив бр. 4Ађански рит. Поред каналске мреже напредметном сливном подручју изграђене су црпне станице: црпна
станица ЦС-1 Мол која служи за потребе одводњавања слива Молски рит, црпнастаница ЦС-2 Мол, чија
намена je наводњавање слива Молски рит, црпна станица ЦС-3 Ада за потребе одводњавање слива Буџак и
Ађански рит, и црпна станица Калоча-нова за потребе наводњавања.
Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за одводњавање
омогућиће интензивну пољопривредну производњу. Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких
мелиорација је ревитализација постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег
заостајања Републике Србије у домену наводњавања изградњом нових система на земљиштима највиших
бонитетних класа. Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање,
наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација.
Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног уређења простора, при чему
се води рачуна о потреби касније доградње и система за наводњавање. Допремање воде до парцела на којима
не постоји изграђена каналска инфраструктура врши се црпним станицама високог притиска и цевном мрежом.
Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три параметра:
рељеф терена,
могућност довода водеи
квалитет замљишта.
Коришћење вода за наводњавање пољопривредног или другог земљишта врши се у складу са Законом о
водама.
Водни објекти за коришћење вода
Ha предметном подручју су делови регионалналног подсистема „Ада― ирегионалног подсистема „Тиса-Палић―,
за снабдевање водом за наводњавање пољопривредних површина, који су саставни део Регионалног система
за снабдевање водом Северне Бачке.
Предвиђено je превођење воде из подсистема „Тиса-Палић― у подсистем „Ада― путем доводног канала који би
пролазио кроз територију општине Кањижа и општине Сента. Подсистем „Ада― треба да обезбеди воду за
наводњавање око 15.500 хектара пољопривредних површина у оквиру делова општине Ада и општине Сента.
Подручје овог подсистема се са јужне стране граничи са подручјем подсистема „Бељанска Бара―, на северу и
западу са подручјем подсистема „Тиса - Палић―, a на истоку са реком Тисом. Снабдевање водом се врши из
Тисе пловном црпном станицом Калоча (која је у власништву правног лица „Метал Хемико― ДОО Ада) и
стационарном црпном станицом „Калоча 2― (која је у власништву ЈВП „ Воде Војводине― Нови Сад) преко
канала Калоча. Планирана je изградња стабилне ЦС Калоча, која ће обезбедити потребно снабдевање водом
подсистема „Ада―.
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем регионалног
система водоснабдевања (у овом случају регионални систем горње Тисе), из којег ће се снабдевати становништво
насеља општине Ада, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета.
Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити у формирању
централногпостројењазакомплетантретманводе,
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сабазирањемнаресурсподземнихвода,и/илиречневодеТисе,иизградњимагистралнихповезнихцевоводадосвихнасељ
аОпштине. За снабдевање овог региона предвиђене су поред постојећих изворишта и прерађене речне воде Тисе.
Овом систему, поред насеља општине Сента, припадају и насељена места у општинама Суботица, Кањижа, Нови
Кнежевац, Чока, Ада, Кикинда и Нова Црња. Алтернативна решења везана су за довођење вода са веће
удаљености.
Дабиседонелекључнеодлукеукомправцудасевршидугорочнопланирањеразвојаводоснабдевањасааспектаобезбеђе
њаквантитетаиквалитетаводезапиће,
неопходнојесагледатихидрогеолошкеихидродинамичкепараметренаужојиширојлокацији,
каоиодређенепараметрекојикарактеришуквалитетводезапиће.
До тада, даљиразвојводоснабдевања,развијаће се управцукојијесадауфункцији,
узповећањебројацрпнихбушотинанапостојећимилиновимизвориштимасаизградњомпојединачнихуређајазадоте
ривањеквалитетаводепозахтеванимкритеријумима.
Иакосеиденарационализацијупотрошњеимаксималнуштедњуподземнихресурсапиткеводе, по
потребиизвршитипроширењепостојећихизвориштасанеколикобунарскихводозахватазбогконтинуалногпропада
њаизвесногбројабунараикакобисеунасељимасапоједнимбунаромоствариопотребанрезервникапацитет.
Уколикосенаосновупретходногистраживања установиданапостојећим насељским
локацијамаизвориштанемамогућностизабушењеновихбушотина
(штобимогаодабудеслучајкодмалихнасељасаједнимдодвабунара),
тоћезахтеватиоформљавањеновихизворишта,
штопредстављазначајнијеидуготрајнијекоракеутехничкомифинансијскомсмислу.
У наредном периоду смањиваће се специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних цена
воде, мерењем утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње. Норма потрошње за
становништво ће бити на нивоу од 120 l/стан./дан до 150 l/стан./дан.
Радирационализацијекоришћењависококвалитетневодезапићеизаштитеистеоднепотребнограсипања,потребној
енаминималнумерусвестигубиткенаводоводнојмрежи. Процес рационализације коришћења питке воде се може
спровести, осим на већ поменуте начине:
смањењембројадефекатазаменомиреконструкцијомдотрајалеводоводнемреже,
увођењем што бољег система мерења како би се открила места настанка губитака,
едукацијом – дизањем свести потрошача: сталним информисањем, рекламама, наградним играма које
организују водоводи, јавним дискусијама, продајним изложбама опреме за уштеду и посебнополитиком цена
која штити од непотребног расипања овог природног ресурса.
У свим решењима комплексних водопривредних система која користе воду највишег квалитета - снабдевање
становништва увек има приоритет при расподели воде на кориснике.
По питању водоснабдевања и канализације, највише се отишло у Ади и Молу. Да би се решио проблем
водоснабдевања санитарно исправном водом и канализацијаотпадних вода остала три насеља: Утрине,
Оборњача и Стеријино, обзиром да су то мала насеља, треба оформити заједничко извориште са постројењем
за пречишћавање сирове бунарске воде као и заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода та три
насеља.Локација заједничког изворишта, постројења за пречишћавање бунарске воде (ППВ) и постројења за
пречишћавање отпадне воде (ППОВ) за Утрине, Оборњачу и Стеријино је предвиђена на катастарској парцели
1907 К.О. Утрине.
На основу претходно урађеног прорачуна одређена је максимална дневна потрошња воде за насеље Утрине,
Оборњача и Стеријино и она износи 5,00 l/s. Усвојени капацитет постројења за пречишћавање воде (ППВ)
износи 10 l/s чиме је остављена резерва у случају повећања потребе за водом за домаћинства, јавну
потрошњу, малу привредуи индустрију и противпожарну заштиту.
Снабдевање водом насеља вршити из артешких водоносних слојева уз строгу контролу исправности воде пре
и у току експлоатације. Посебну пажњу посветити избору места за бушење, као и регулисању зоне око бунара
и објеката у мрежи, а у складу са Законом о водама.
Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и атару, као и тамо где нема могућности за снабдевање
водом преко водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених бунара.
Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, увести обавезу
рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације, чиме ће се обезбедити вишеструка употреба
захваћане воде, очување и заштита водних ресурса како од загађења, тако и од прекомерне експлоатације и
исцрпљивања појединих издани.
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Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска издан) уз сталну контролу
воде пре и у току експлоатације, или из водотокова.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода
Од свих насеља у Општини, само у Ади и Молу постоји изграђенаканализациона мрежа и то у врло скромном
обиму у односу на систем водоснабдевања. Само у протеклих неколико година вршена је интезивна градња
ове инфраструктуре, али је још увек веома мали проценат прикључивања на мрежу у односу на могућности
при изградњи уличних колектора. Површинске воде, природни и вештачки водотокови изложени су
перманентној деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде морају
прихватити и одвести до реципијента.
Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални
канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде формиране при употреби
и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну
и органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система
водоснабдевања.
Даљи развој и изградња канализационе мреже, одвијаће се у складу са општинском Одлуком о одвођењу и
пречишћавању отпадних и атмосферских вода на територији општине Ада („Службени лист― бр. 30/2012,
16/2013, 32/2013 и 14/2014).
Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима.Зависно од врсте и типа загађене
воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко
пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом.
Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:
заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система;
заштите канализациони систем и објекте на њему;
заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају;
обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или никако не одстрањују
на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а које могу угрозити захтевани квалитет вода
реципијента.
Преиспуштањауреципијент(канализација,површинскиводоток,подземнасредина...)отпаднаводаморадасепречис
тидонивоакојимсенећенарушитипрописаниквалитетводеусамомреципијенту.Пре упуштања отпадних вода у
реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).
Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са потребама становника и планираним повећањем индустријских
капацитета, што је неопходно анализирати и документовати одговарајућом студијом.Карактер реципијента
предвиђа, односно захтева висок степен пречишћавања. После пречишћавања на уређајима за пречишћавање
отпадних вода, пре испуштања у реципијент концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора
задовољавати услове које прописује надлежно водопривредно предузеће.
Да би се решио проблем канализацијеу три насеља: Утрине, Оборњача и Стеријино, оформиће се заједничко
постројење за пречишћавање отпадних вода та три насеља. Локација заједничког постројења за
пречишћавање отпадне воде (ППОВ) за Утрине, Оборњачу и Стеријино је предвиђена на катастарској парцели
1907 К.О. Утрине.
Планирању и пројектовању ППОВ приступа се након анализе улазних параметара и излазних критеријума,
односно након усвајања капацитета постројења и технолошког процеса пречишћавања, претходне анализе
алтернативних решења израђеним према потребама пречишћавања, локалним условима урбаног подручја и
техно-економским подацима. Из одабраног процеса пречишћавања произилази избор објеката и уређаја, избор
локације ППОВ, конципирање шеме постројења, дефинитиван хидраулички пропрачун, избор опреме,
архитектонско-грађевинско обликовање, услови извођења и експлоатације постројења, услови заштите на
раду и др.
При избору технологије пречишћавања треба свакако имати у виду да су код већине насеља непосредни
реципијенти пречишћених вода мелиорациони канали са малим протицајем и брзинама течења. Код појединих
насеља у близини не постоји непосредни водоток који би био реципијент отпадних вода, па се у том случају
разматра могућност да се третирана отпадна вода испусти у подземну средину. Примат треба дати савременим
поступцима пречишћавања, јер омогућују постизање захтеваних ефеката пречићене воде, у кратком
временском року, еколошки су прихватљиви и воде се уз оптималне трошкове рада и одржавања. Већина ових
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технолошких поступака базирана је на комбинацији механичког и биолошког пречишћавања, са могућношћу
додатног (терцијарног) третмана на неком од уређаја за филтрацију и финалну дезинфекцију.
Домаћеупотребљеневодеизпојединачнихдомаћинставаимањихпривреднихсубјекататаквихнасељасепретежноу
пуштајуунеадекватноизграђенесептичкејаме(којесуузтоиводопропусне),односноукопанебунаре,јаругеислично.О
ваквостањејенезадовољавајућеиубудућностинебисмелодабудеодрживо.Задржавањесептичкихјамабијединоима
лосмислаподусловомдасуводонепропуснеидаслужекаопривремениретензионитанковисадефинисаномдинамик
омпражњењадоизградњеуређајазатретманотпаднихводаиздотичногнасеља.Третманотпаднихводаизовихјамавр
шиобисенапостројењу затретманотпаднихвода.
У насељима која немају изграђену канализациону мрежу, односно у којима би изградња и одржавање
канализационе инфраструктуре изискивали знатна финансијска средства и тиме били неодрживи са
економског аспекта, размотрити могућност индивидуалног решавања третмана отпадних вода. Третман
отпадних вода се решава на нивоу сваког појединачног домаћинства или привредног субјекта, који су у саставу
тог насеља.
Туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем одвођења отпадних вода решаваће преко
компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање.
Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар насеља и
индустријских погона од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне
услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се
изграђени делови рационално уклапају у будуће решење.
У насељима општине Ада, постојећа мрежа отворених канала ће се ширити у складу са потребама, са уливима
у најближе потоке путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил
канала (потока). За атмосферске отпадне воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе исл.),
предвидети одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у тертираној води не сме бити
већи од 0,1 mg/l, а суспендованих материја од 30 mg/l.
Приликом израде плана који евентуално предвиђа израду концепта атмосферске канализације, потребно је
претходно дефинисати укупне количине упуштених вода и сходно томе уз консултацију надлежних органа
водопривреде проценити могућност прихвата дефинисаних количина. У случају да су процењене количине
упуштених вода веће од оних на које су димензионисани делови каналске мреже у које се предвиђа упуштање,
потребно је предвидети могућност реконструкције (повећање протицајног профила и сл.). Без обзира на
евентуалну потребу реконструкције са надлежним водопривредним предузећима, потребно је уговорно решити
прихват прикупљених вода.
У случају да се у неки од канала у склопу система за одводњавање предвиђа упуштање атмосферских вода
прикупљених са било које површине, потребно је имати у виду да се могу упуштати само чисте воде и
евентуално технолошке које морају бити пречишћене, без таложљивих или муљевитих материја (пливајући
предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља и течности за моторе и сл.), ради обезбеђења IIб
класе квалитета воде у каналу односно крајњем реципијенту.
Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара IIб класи квалитета
воде могу се без пречишћавања упуштати у мелиорационе канале.
Изливи атмосферских и пречишћених вода у мелиорационе канале морају бити изведени на одређен начин да
би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала.
6.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
6.3.1. Електроенергетска инфраструктура
Напајање електричном енергијом конзума општине Ада обезбеђено је из трансформаторске станице ТС
110/20kV„Ада―, преко 20kV извода и трансформаторских станица 20/0,4 kV.
На подручју Просторног плана налази се преносна мрежа 110kV, као део система основне преносне мреже
Републике Србије и њу чини:
1. 110 kV ДВ бр.160/1 ТС Србобран-ТС Сента 1
2. 110 kV ДВ бр.1103/2 ТС Сента 2-ТС Ада
У постојећим коридорима преносне мреже, у складу са Законом, могу се вршити реконструкције и санације,
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због потреба интервенција и ревитализације, по условима надлежног оператора преносног система електричне
енергије и овим Планом.
Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система електричне енергије за период од 2019. до
2028. године планирана је изградња новог далековода 110 kV ТС Ада-ТС Кикинда 2 у складу са Планом
детаљне регулације за далековод 110 kV Ада - Кикинда 2 („Службени лист општине Ада― број 3/2014),
(„Службени лист општине Чока― број 16/2013), („Службени лист општине Кикинда―, број 45/2013).
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по потреби, изградњом
нових средњенапонских и нисконапонских објеката.
Градиће се углавном монтажно бетонске, зидане и стубне трансформаторске станице. Највећи број
трансформаторских станица градиће се у радним зонама и деловима где је планирано становање.
Који тип трансформаторске станице (стубна, монтажно-бетонска, компактна, зидана или узидана) ће бити
усвојен за изградњу, пресудно ће зависити од типа средњенапонске мреже на коју ће се нова
трансформаторска станица прикључити.
Планирана електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и гвоздено-решеткастим
стубовима унутар грађевинског подручја. У деловима насеља где је планирано вишепородично становање,
радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине електроенергетска мрежа ће се у
потпуности каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж улица.
Постојећа надземна електроенергетска мрежа која прелази преко планираних радних зона, радних комплекса,
зоне становања, као и других површина ће се каблирати, а каблови ће се градити у уличним коридорима.
Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже у складу са потребама
и на местима где постоје потребни технички и електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске
мреже (надземне или подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских проводника самоносивог
кабловског снопа (или проводника типа Al/Ĉе) на претходно постављеним типским стубовима нисконапонске
мреже или мешовитог вода. Овај тип нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним
појасевима саобраћајних коридора.
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, уколико се ови грађевински елементи буду градили на регулационим линијама
парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу
продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном
мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора пратити и изградња
одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и пратеће средњенапонске мреже.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска мрежа каблирана, а у
деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна, светиљке за јавно осветљење ће се постављати
по стубовима електроенергетске мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба
реконструисати, а у делу насеља са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим технологијама развоја расветних
тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне енергије, произведен из конвенционалних извора,
супституисати енергијом из неконвенционалних извора - извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности потребно је
применити мере, како у производним објектима, преносној и дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу
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електричне енергије у секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
6.3.2. Термоенергетска инфраструктура
Гасоводна инфраструктура
На територији општине Ада изграђенисутранспортни гасоводиМГ-07 Хоргош-Бечеј пречникаDN750,
транспортни гасовод МГ-04/I, транспортни гасоводРГ-04-01/IIза Бачку Тополу, гасовод ДГ-04-01, гасовод ДГ-0402 СГС Ада-МГ-04 пречникаDN100 и прикључни гасовод РГ-04-01 за ГМРС „Ада― прикључни гасоводза ПК
Халас Јожеф и гасовод СОС Чантавир-СОС2 Велебит, дистрибутина гасоводна мрежа у насељу Ада и Мол,
мерно регулационе станице „ИБА Ада―, „Акотекс―, „Потисје―, „ЛПО Ада― и ШП „Ада― широка потрошња.
Насељена места Оборњача, Стеријино и Утрине нису гасификована.
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата Просторног плана,
пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења земног гаса за све кориснике и боље
експлоатације земног гаса.
Приоритет развоја гасоводне инфраструктуре на предметном подручју је изградња дистрибитивне гасоводне мреже
и МРС за снабдевање гасомнасеља Оборњача, Стеријино и Утрине.
На територији општине Ада 3,0km северозападно од села Стеријино налази се СГС (сабирнагасна станица)
Ада.
На територији општине Ада налази се и траса планираног магистралног гасовода „Граница Бугарске-граница
Мађарске―.
Оборњача
За снабдевање насеља Мол-Оборњача природним гасом, планира се изградња дистрибутивног гасовода из
правца насеља Утрине, као и дистрибутивне гасоводне мреже у уличним коридорима до свих потрошача у
насељу.
Локација МРС „Мол-Оборњача‖ је предвиђена у грађевинском подручју насеља.
Утрине
За снабдевање насеља Утрине природним гасом, планира изградња и ГМРС и МРС „Утрине‖ и гасоводног
прикључка на постојећи гасовод РГ-04-01/II, као и дистрибутивне гасоводне мреже у уличним коридорима до
свих потрошача у насељу.
Локација ГМРС и МРС„Утрине‖ је предвиђена у грађевинском подручју насеља.
Кроз грађевинскоподручје насеља пролази гасоводРГ-04-01/IIза Бачку Тополу.
Стеријино
За снабдевање насеља Стеријино природним гасом планира се изградња диситрибутивног гасовода до ГМРС
„Јожеф Халас― и прикључење на исту, као и дистрибутивне гасоводне мреже у уличним коридорима до свих
потрошача у насељу.
У непосредној близини насеља ванграђевинског рејона насеља пролази нафтовод утоварна станица Адорјан –
Рафинерија нафте Панчево, магистрлни гасовод МГ-07 Хоргош-Госпођинци и прикључни гасоводза ПК Халас
Јожеф са којег ће извести снабдеање насеља Стеријно гасом.
Нафтоводна инфраструктура
На овом простору налази се траса изграђеног нафтовода утоварна станица Адорјан – Рафинерија нафте
Панчево.
Изграђено је шест бушотина:Ада 4, 5, 7, 11, 12 и 13, од којих су само две у производњи Ада 12 и 13.
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Коришћење обновљивих и других извора енергије за производњуелектричне и топлотне енегије

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме
ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас, геотермална
енергија) и друге изворе (гас)могу се градити у склопу радних комплекса, односно туристичкихкомплекса
(геотермална енергија, соларна енергија), како у насељима тако и ван, који ће ову енергију користити за
сопствене потребе, а такође и потребе других корисника конекцијом у јавну дистрибутивну електричну и
топлотну мрежу.
Електране које би за производњу електричне и топлотне енергије користиле биомасу и биогас за сопствене и
друге потребе могу се градити и на пољопривредном земљишту у склопу пољопривредних комплекса, фарми и
салаша.
Електране које би за производњу електричне и топлотне енергије користиле гас за сопствене и друге потребе могу
се градити у склопу експлоатационих поља нафте и гаса.
Енергетски производни објекти који би користили биомасу, биогас и гас за производњу енергије, као и
енергетски производни објекти који би користили сунчеву енергију и енергију ветра који ће произведену
енергију конектовати у јавну мрежу, ван грађевинских подручја, као засебни комплекси, могу се градити на
основу урбанистичког плана.
Ветроелектране се могу градити на пољопривредном земљишту, ван грађевинских подручја и заштићених
природних и културних вредности.
За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних климатских карактеристика (брзина, учесталост и правац
ветра, геомеханичка својства терена, сеизмолошки аспекти), један од важних фактора је и постојећа путна и
железничка инфраструктура и приступачност терена на ком се планира изградња ветроелектрана. Важан
фактор је и покривеност територије средњенапонском и високонапонском мрежом и постојање
трансформаторских станица и могућност прикључења на њих.
Такође важни критеријуми за одабир локација ветрогенератора су и:
- утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне, избегавање градње у
границама постојећих и планираних заштићених природних добара и других еколошки значајних подручја и
у њиховој непосредној близини;
- довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повeћање интензитета буке;
- довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуникационих мрежа и опрема, радарских,
аеродрома, линијских инфраструктурних објекатаи др).
Ограничења за изградњу ветроелектрана представљају:
- посебно заштићене природне вредности и миграторни правци птица, према условима надлежног Завода
за заштиту природе,
- подручја насељених места,
- остало грађевинско земљиште (радне зоне,зоне туристичких садржаја и кућа за одмор и сл.).
Начин прикључивања електрана на постојећу и планирану електроенергетску мрежу ће бити дефинисанона
основу услова надлежних оператера дистрибутивног и преносног система електричне енергије.
6.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
У наредном периоду, у области електронских комуникационих система, неопходно је увођење дигиталне
технологије, како за нове објекте, тако и замена постојећих аналогних комутационих система, тј. аналогних
телефонских централа, довољног капацитета, којим ће се омогућити неопходно укидање двојничких и
инсталација дигиталних (ISDN и HDSL) телефонских прикључака.
Проширење комутационих система реализоваће се постављањем нових електронских комуникационих уређаја
и проширивањем постојећих који су лоцирани у постојећим објектима и постављањем мултисервисних
приступних уређаја и друге електронске комуникационе опреме у indoor или outdoor кабинете.
Дигитализацију је потребно извршити на свим нивоима, што подразумева и увођење оптичких каблова у месне
мреже и до крајњих корисника. Дигитализацију и проширење комутационих система пратиће и проширење
транспортне мреже, засноване на постојећим и новим оптичким кабловима и система преноса најсавременије
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дигиталне технологије.
За потребе квалитетног одвијања електронског комуникационог саобраћаја на подручју Општине, потребно је у
потпуности извршити дигитализацију електронске комуникационе мреже. Дигитализација подразумева увођење
дигиталних комутационих центара и дигиталних система преноса у свим равнима мреже. Ово подразумева и
полагање каблова са оптичким влакнима као медијумом преноса на свим нивоима међумесне мреже, са
перспективом увођења оптичких каблова и у месне мреже, туристичке комплексе, зоне кућа за одмор и рекреацију,
као и манастирске комплексе. Овим ће се створити услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса и
приступног мултиплексера дигиталних претплатничких линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ
интернету, као и мултимедијални сервиси.
Оптичке кабловске везе се планирају дуж свих планираних саобраћајних коридора свих нивоа, као и у
коридорима постојећих саобрађајница у трасама постојеће електронске комуникационе мреже у сврху
реконструкције постојећих кабловских веза и повећања капацитета, повезивање нових локација
мултисервисних приступних уређаја, базних стница мобилних комункација и локација корисника.
Да би се створили услови за испоруку интерактивних широкопојасних сервиса како код индивидуалних, тако и
осталих корисника, постојеће дистрибуционе и комутиране мреже се морају унапредити у широкопојасне
комутиране корисничке, базиране на квалитету сервиса, што подразумева и промене у приступним мрежама.
У области приступних мрежа користиће се оптички, као и симетрични и коаксијални каблови, бежични приступ,
системи са вишеструким коришћењем каблова и комбинација наведених медијума.
С обзиром на брз развој електронског комуникационог система, као и услове које буде диктирала нова
технологија развоја система мобилних комуникација, нове локације базних радио-станица и радио-релејних
станица биће одређиване у складу са овим Просторним планом, односно урбанистичким плановима за
подручја Просторног плана где су исти прописани, као и плановима развоја надлежних оператера, уз
задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката.
Радио-дифузни систем засниваће се такође на дигиталној технологији, што на простору обухвата Просторног
плана подразумева замену постојећих уређаја емисионих система.
За пријем и дистрибуцију сателитских и земаљских радио и ТВ програма, у свим насељима потребно је
изградити кабловски дистрибуциони систем. Према савременим техничким стандардима, кабловски
дистрибутивни систем (КДС) је вишенаменски широкопојасни комуникациони систем намењен, како
дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних сервиса
корисницима.
У наредном периоду поштански саобраћај одвијаће се преко постојећих поштанских јединица у насељима, са
евентуалним новим уговорним шалтерима у насељима.
Изградња електронске комуникационе инфраструктуре на простору Општине вршиће се у складу са овим
Просторним планом и плановима развоја, односно условима надлежних предузећа.
6.5. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање отпадом
Комунални отпад се депонује на општинској депонији у КО Ада на катастарским парцелама 15534, 15535, 15556 и
15569. Депонијом управља ЈКП Стандард Ада који обавља делатност скупљања и транспорта комуналног отпада.
Депонија је опремљена оградом, чуварницом, биотрновима за дегазацију, булдожером за разастирање и набијање
ободним каналима за дренажу процедне воде, дренажним системом и базенима за пречишћавање воде кроз и око
депоније. Око депоније постоји посађен широк појас заштитног зеленила. На депонији се не врши селекција отпада.
Предметна локација нема довољне капацитете те је у складу са Стратегијом управљања отпадом Општина Ада
приступила региону са регионалним центром за управаљање отпадом на територији општине Кикинда. Поред
Општинскедепоније постоји велики број неуређенихдепонија око насеља и укоридорима путева, уз канале, на
ливадским површинама и ловним ремизама, на целојтериторији Општине. Највећи део овог комуналног отпада
је органског порекла који би сеодговарајућим третманом (компостирање) могао прерадити и користити као
сировина заорганско ђубриво.Скупљање неких других секундарних сировина, као што су гвожђе и другиметали
је делимично организовано и откупљује се званично, док се незванично и у малимколичинама ради и
скупљање пластике и папира.
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Нешкодљиво уклањање и искоришћавањеживотињских лешева се врши на локалитету ублизини
акумулације Буџак, као привременој локацији до изградње регионалне кафилеријекојој ће Ада гравитирати.
Лешеви угинулих животиња се скупљају на сточном гробљу, заправо у отвореној јами на тзв. шинтерници, у
непосредној близини акумулације Буџак ван обухвата предметног Просторног плана. Проблематику уклањања
отпада животињског порекла неопходно је решавати у складу са Законом о ветеринарству и другом важећом
законском регулативом.
Животињски отпад (угинуле, мртворођене или побачене животиње и животиње убијене у поступку
спречавања болести), кланички конфискати, споредни нејестиви нуспроизводи клања, ткива високог ризика,
крв закланих животиња, животињски производи који нису за људску исхрану и остали отпад животињског
порекла представљају специфичну отпадну анималну творевину, те су могући извор заразе и загађивачи
животне средине. Потенцијална су опасност за здравље људи и животиња јер се преко њих могу пренети
заразне болести од којих су многе зоонозе. Њихово збрињавање с еколошког и епизоотиолошког аспекта на
фармама је најбоље у тзв. хладњачама за угинуле животиње. Хладњаче за угинуле животиње се користе за
привремено складиштење лешина и животињског отпада насталога на фармама. Отпад се у њима складишти
све до преузимања од стране кафилерије, те представља заштиту од непријатних мириса, заразних болести и
разношења од стране домаћих животиња. Конструкција хладњаче, као и температурни услови у њој су потпуно
у складу са правилима струке и законским регулативама.
У изузетним случајевима, лешеви животиња се закопавају или спаљују на сточном гробљу или јами гробници у
складу са Законом о ветеринарству и Правилником о начину разврставања и поступања са споредним
производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање,
прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и
самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС―, бр. 31/11, 97/13,
15/15 и 61/17) чл. 96. и Правилником о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести
трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање
ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС―, бр. 96/10 и 33/16).

7.

ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА,ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ ИЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
7.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Стратешко опредељење заштите животне средине је усмерено у циљу оптималног и рационалног коришћења
природних ресурса и унапређење природних и створених вредности на предметном простору.
У том смислу, на територији општине Ада, Просторним планомје предвиђена заштита природних ресурса: воде,
ваздуха и земљишта од постојећих и потенцијалних извора деградације.
Заштита вода
Основни задатак у области заштите вода је заштита квалитета вода до нивоа да се оне могу користити за
потребе корисника са највишим захтевима у погледу квалитета вода. У наредном периоду, предузеће се мере
заштите ресурса пијаћих вода као националног богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање
становништва.
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у напуштене бунаре или на
друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним водама.
Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде осим атмосферских и
условно чистих расхладних вода које по Уредби о класификацији вода одговарају IIb класи. Уколико се планира
испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се обавезно комплетно пречистити (примарно и
секундарно) до траженог степена квалитета.
За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког загађивача, као и пречишћавање
на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да упуштена вода задовољава II b класу квалитета воде.
Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у реципијенте (отворене
канале), у складу са одредбама Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС―, број 50/12), Уредбом о
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС―, број 24/14) и Правилником о опасним материјама у
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водама („Службени гласник РС―, број 31/82).
У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница водотока у прописану класу предвиђа
се:
1) смањење емисије суспендованог и органског загађења из концентрисаних извора који су обухваћени
програмом за око 90%;
2) свођење емисије тешких метала на вредности прописане стандардима ефлуента;
3) свођење емисије токсичних органских супстанција на вредности нормиране квалитетом ефлуента и
4) оплемењивање малих вода.
Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих течности треба
пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове, а нарочиту пажњу треба посветити
сигурној и трајној заштити подземних и површинских вода.
Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и квалитета подземних вода прве
фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних вода.
Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички хидрометеоролошки
завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, односно друго правно лице коме то повери
министарство надлежно за геолошке послове.
Заштита и коришћење водног ресурса подразумева:
оптимизирање режима вода;
праћење стања и
анализу квалитета вода.
У контексту заштите воде, као природног ресурса, потребно је:
око постојећих и планираних изворишта подземних вода дефинисати зоне и појасеве санитарне
заштите, у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне
заштите изворишта за водоснабдевање („Службени гласник РС―, број 92/08);
ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета подземних вода прве
фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода;
у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у напуштене бунаре
или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним водама;
забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде осим атмосферских и
условно чистих расхладних вода, које по Уредби о категоризацији вода одговарају II б класи;
заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних објеката и система;
одбрамбени насип штитити забраном изградње објеката и садње зеленила у складу са Законом о
водама;
одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и растиња) и изводити
реконструкцију и изградњу у складу са условима из Просторног плана.
Овим мерама омогућиће се рационално и вишенаменско коришћења вода (водоснабдевање, рекреативне и
туристичке активности, хидроенергетски потенцијал, пловидба, порибљавање и сл.).
У обухвату Просторног плана, према подацима од надлежног општинског органа за заштиту животне средине,
не врши се системско праћење квалитета површинских вода. Према подацима Републичке агенција за заштиту
животне средине, најприближније мерно место налази се у Мартоношу, општина Кањижа, које су у државној
мрежи мониторинг станица за осматрања квалитета вода реке Тисе. У планском периоду, а у разговорима са
Републичком агенцијом за заштиту животне средине, потребно је покренути питање успостављања мерног
места на подручју општине Ада.
Заштита ваздуха
У контексту заштите и очувања квалитета ваздуха предвиђено је редовно праћење стања квалитета ваздуха и
идентификација загађивача на територији Општине. Све застареле технологије потребно је иновирати и
применити БАТ технологије (Best Available Techniques- најбоље доступне технологије). Просторним планомсе
постојећи индустријски објекти задржавају, али се морају евидентно технолошки унапредити.
Даљи развој индустрије на територији општине Ада неопходно је усмерити и ограничити на оне индустријске
објекте који не загађују ваздух, односно не врше емисију аерозагађивача.
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Као мера заштите квалитета ваздуха на територији Општине, потребно је израдити локални регистар извора
загађивања и успоставити систем праћења и контроле нивоа загађености ваздуха.
На територији насеља Ада оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: укупне таложне
материје, тешки метали (олово, кадмијум и жива), чађ, сумпордиоксид, азот диоксид, и суспендоване честице
ТСП и ПМ10. Праћење се врши на локалитету Трг ослобођења 1 у Ади (двориште општине).
Према извештају о испритивању квалитета ваздуха за 2018. годину утврђено је да концентрација сумпор
диоксида није била виша од прописане ГВ, а ни од толерантне вредности. Концентрација азотдиоксида није
била виша од прописане ГВ, а ни од толерантне вредности. Количина укупних таложних материја није била
више од МДК. Концентрација суспендованих честица је била виша од прописане максимално дозвољене
концентрације током једног дана. Квалитет ваздуха у Ади је током месеца мерења 2018. године био средњег
квалитета и сличан у односу на претходни месец због прекорачења ПМ10 и ТСП.
Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за полутанте, који имају потврђен штетан утицај на здравље
популације (граничне вредности, толерантне вредности, границе оцењивања и толеранције, циљне вредности
и дугорочни циљеви) ближе су прописани Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
Додатно, прописане су и границе (критични нивои, циљне вредности) за поједине полутанте за заштиту
вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон). Уредбом су дефинисани и прагови обавештавања и прагови
упозорења за поједине полутанте, као и критични нивои за заштиту вегетације.
За наменска мерења појединих полутаната, у зонама и агломерацијама у којима се налазе различити извори
емисије полутаната који могу утицати на ниво загађености ваздуха, прописане су максимално дозвољене
концентрације (гасовите неорганске, органске и канцерогене материје, укупне суспендоване честице, укупне
таложне материје и чађ).
Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху, врши се
применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха.
Мониторинг квалитета ваздуха потребно је вршити и на руралним локацијама ван непосредног утицаја
значајних извора загађења ваздуха у насељеним местима у обухвату Просторног планакао и уз прометне
саобраћајнице у осталим насељеним местима на територији општине Ада.
У индустријским објектима, који нису обухваћени мрежом мониторинга квалитета ваздуха, треба обезбедити
вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања узорака загађујућих материја и примењивати
одређене техничко-технолошке мере заштите, према потреби, којима се обезбеђује да емисија загађујућих
материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности. Уколико дође до квара уређаја, којим се
обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази
до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или
прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у
дозвољене границе у најкраћем року.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или
материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и
контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је
дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. Према подацима
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, на територији општине Ада нема
регистрованих привредних субјеката који подлежу издавању интегрисане дозволе.
Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у
једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту: севесо постројење), регулисана су Законом о
заштити животне средине и другим подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се
опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује. Око постојећих индустријских комплекса
неопходно је формирати заштитне појасеве, као баријере у промету аерозагађивача у односу на околне
садржаје. Према подацима надлежног Министарства заштите животне средине, на подручју Просторног плана
нема регистрованих севесо постројења.
Праћење нивоа буке на територији општине Ада врши Завод за јавно здравље Kикинда. Мерење комуналне
буке врши се на 3 локалитета:
Трг ослобођења 1, Ада;
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Раскрсница улице Индустријске, 29.новембра, 1.маја и Штербик Петера и;
Центар Мола (код семафора).

На основу Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС―, бр. 75/2010, ниво буке на
мерном месту Трг ослобођења 1, Ада, прелази граничну вредност индикатора буке од 65 dB за дату зону за
дан у I и II мерној серији. Просечни ниво дневне буке на овом мерном месту износи 65.45 dB и прелази
прописану граничну вредност. Ниво буке не прелази граничну вредност индикатора буке од 55 dB за дату зону
за ноћ. Просечни ниво ноћне буке на овом мерном месту износи 51.84 dB и не прелази прописану граничну
вредност. Измерени ниво дневног и ноћног резидуалног звука на овом мерном месту не прелази граничне
вредности индикатора буке од 65 dB, односно 55 dB за дату зону.
Ниво буке на мерном месту Раскрсница Индустријске, 29. новембра, 1. маја и Штербик Петера, Ада, прелази
граничне вредности индикатора буке од 55 dB за дату зону за дан у I и II мерној серији. Просечни ниво дневне буке
на овом мерном месту износи 60.59 dB и прелази прописану граничну вредност. Ноћни ниво буке не прелази
граничне вредности индикатора буке од 45 dB за дату зону за ноћ. Просечни ниво ноћне буке на овом мерном месту
износи 43.01 dB и не прелази прописану граничну вредност. Измерени ниво дневног и ноћног резидуалног звука на
овом мерном месту не прелази граничне вредности индикатора буке од 55 dB, односно 45 dB за дату зону.
Ниво буке на мерном месту Центар Мола (код семафора), прелази граничне вредности индикатора буке од 65
dB за дату зону за дан у I мерној серији и износи 65.5 dB. Просечни ниво дневне буке на овом мерном месту
износи 64.97 dB и не прелази прописану граничну вредност. Ниво буке прелази граничну вредност индикатора
буке од 55 dB за дату зону за ноћ у IV мерној серији и износи 57.2 dB. Просечни ниво ноћне буке на овом
мерном месту износи 55.76 dB и прелази прописану граничну вредност. Измерени ниво дневног резидуалног
звука на овом мерном месту не прелази граничне вредности индикатора буке од 65 dB за дан, као ни граничну
вредност индикатора буке од 55 dB за ноћ, за дату зону.
На основу извршених мерења констатујемо да је просечни дневни ниво буке на сва три мерна места 64.15 dB,
а просечни ноћни ниво буке на сва три места 52.63 dB.
Праћење нивоа буке на територији општине Ада могуће је и на другим локалитетима уколико постоји потреба,
у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, Уредбе о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефаката буке у животној
средини, („Службени гласник РС―, број 75/10) и другом законском регулативом која регулише ову овласт.
Заштита земљишта
Просторним планом је предвиђено да се земљиште, као природни ресурс, заштити низом мера и активности
које ће допринети његовом очувању и унапређењу квалитета. То се првенствено односи на одвођење отпадних
вода из насеља сепаратном канализационом мрежом, затим на елиминацију комуналног отпада
континуираним одношењем на општинску санитарну депонију, односно, након изградње на регионалну
депонију на територији Града Кикинде.
За све неуређене депоније, сточна гробља, деградиране површине, као и за општинску депонију након њеног
затварања извршити санацију и рекултивацију. Третман сточних лешева потребно је вршити у складу са
Законом о ветеринарству. У циљу заштите пољопривредног земљишта потребно је вршити контролисану
примену хемијских средстава заштите за потребе пољопривредне производње.
Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је
Законом о заштити животне средине, Законом о заштити земљишта, Уредбом о граничним вредностима загађујућих
штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС―, број 30/18)и Уредбом о програму систематског
праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Службени гласник РС―, број 88/10 и 30/18).
За све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган може прописати израду
Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о
процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини Студије о процени утицаја на животну средину и
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину, као и Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче
на животну средину.
У Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Ада на животну средину, биће
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вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом
Просторног плана, а предложене су мере за смањење негативних утицаја на животну средину.
7.2. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА
Полазиште за очување вредности карактера предела подручја Општине Ада представља утврђивање
препознатљивих просторних целина утврђених на основу изражене генеричке историјске повезаности насеља,
природних вредности и начина коришћења и култивисања простора.
У подручју обухвата Просторног плана очуваће се и заштитити специфичне просторне целине и подцелине
независно од њиховог формалног статуса, због њиховог одрживог коришћења за едукацију, развој туризма и
других активности. Поред тога, очуваће се и структуре, разноврсност и међусобне интеракције природних
(абиотичких и биотичких) и културних (руралних и урбаних) елемената предела. Приоритет имају следеће
активности:
1. очување природних вредности водотока и еколошких коридора и њихова промоција кроз увођење нових
активности које ће побољшати економију подручја;
2. очување, ревитализација, реконструкција и регенерација постојећих структура и вредности насеља и њихових
атара и унапређење природних простора унутар урбаних и периурбаних структура насеља;
3. ревитализација и рекултивација деградираних природних елемената предела.
Основне активности везане за развој и уређење предела Оптине Ада, као механизма одрживог развоја,
заштите и идентитета интеракције културних и природних вредности, груписане су и представљене као три
основне активности:
1. успостављање контролисаног и селективног развоја активности, начина и интензитета коришћења
простора који могу да имају негативан утицај на очување и унапређење слике (доживљаја) предела;
2. стварање информативне инфраструктуре (инфо-пунктови, дигиталне апликације, натписи и др.) у циљу
презентације (интерпретације), развоја свести и анимирања јавности о значају очувања карактеристичних
елемената простора који представљају значајан чинилац у стварању колективног идентитета локалног
становништва;
3. умањење и превенција даље деградације карактера предела и праћење ефеката предузетих мера на
очувању и унапређењу предела.
За потребе заштите, презентације, контролисања и селективног развоја активности, начина и интензитета
коришћења простора који могу да имају негативан утицај на доживљај, унапређење и очување слике предела,
морају се обезбедити услови за планско проширење постојећих капацитета, понуде и инфраструктуре руралног
туризма.
7.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Ha простору обухвата Просторног плана се налазе следећа природна добра: Споменик природе „Бела
топола у Молу“, станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја, међународни
еколошки коридор реке Тисе, регионални еколошки коридор Чик и више издвојених локалних
еколошких коридора.
Заштићена подручја
Ha подручју KO Мол на обали Тисе, налази се стабло беле тополе која je под заштитом као Споменик природе
(СП)„Бела топола у Молу“. Ово природно добро се налази на парцели бр.2610 у КО Мол, између обале Тисе
и насипа, код молске плаже, a испред ресторана Ловачки дом. Бела топола је заштићена на основу
Одлуке о заштити, коју је донела Скупштина општине Ада(„Службени лист Општине Ада“, број
6/00).
Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја
На простору обухвата Просторног планау бази података Покрајинског завода за заштиту природе су
регистровани следећи локалитети станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста у складу са
критеријумима 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):
- ознака: ADA01, назив: „Лесна обала Тисе“, категорије станишта: плантаже, реке и потоци, ровови и
мали канали, хигрофилне шуме и жбуње;
- ознака: АDА02, назив: „Буџак бара“, категорије станишта: акумулације, ободна вегетација водених
система, ровови и мали канали;
- ознака: АDАОЗ, назив: „Село Стеријино, тршћаци и шикаре“, категорије станишта: акумулације, ободна
вегетација водених система, ровови и мали канали;
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ознака: АDА04, назив: „Рекреациони парк Ади са остацима храстове шуме“, категорије станишта:
урбани паркови и велике баште;
- ознака: АDА05, назив: „Молска шума“, категорије станишта: реке и потоци, ровови и мали канали,
хигрофилне шуме и жбуње;
- ознака: АDА06, назив: „Стари храст у атару Аде“, категорије станишта: рурални мозаици.
-

У складу са овим Правилником, заштита строго заштићених врста се спроводи забраном коришћења,
уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и
предузимањем мера и активности на управљању популацијама. Заштита заштићених дивљих врста се
спроводи ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси
штета врстама и њиховим стаништима као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама.
У обухвату Просторног плана најзначајније су следеће заштићене и строго заштићене врсте:
- Биљке: бела заврата (Cephalanthera clamasonium), трњика (Crypsis schoenoides), панонски
звездан(Тripoliumpannonicum subsp. pannonicum), врбена (Verbena supina).
- Животиња: панонски скакавац (Acrida ungarica ungarica), водомар (Alcedo atthis), степска трпетељка (Anthus
campestris), црвена чапља (Ardea purpurna), патка њорка (Aythya nyroca), букавац (Botaurus stellaris), мала
спрутка (Calidris minuta), eja мочварица (Circus aeruginosus), барска кокица (Gallinula chloropus), властелица
(Himantopus himantopus), чапљица (lxobrychus minutus), цврчић поточар (Locustella fluviatilis), пчеларица (Merops
apiaster), спрудник убојица (Philomachus pugnах), барски петлован (Rallus aquaticus), сабљарка (Recurvirostra
avosetta), брегуница (Riparia riparia), пиграста грмуша (Sylvia nisoria), црни спрудник (Tringa erythropus),
спрудник мигавац (Tringa glareola), црвеноноги спрудник (Tringa totanus), вивак (Vanellus vanellus).
Еколошки коридори
На основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16 и 95/18 др. закон), „еколошки коридор je еколошка путања и/или веза која омогућава кретање јединки популација и
проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и
који чини део еколошке мреже“.Уредбом о еколошкој мрежи(„Службени гласник PC“, број 102/10) су утврђена
еколошки значајна подручја и еколошки коридори од међународног значаја.Заштиту еколошке мреже је
потребно спроводити на основу ове Уредбе, којом се обезбеђује спровођење мера заштите ради очувања предеоне
и биолошке разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења
заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста. Еколошки коридори на простору обухвата Плана
су:
- Тиса и њен обалски појас са насипом - еколошки коридор од међународног значаја утврђен Уредбом о
еколошкој мрежи, Регионалним просторним планом АП Војводине („Службени лист АП Војводине―, број 22/11) и
Просторним планом подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Tиce
(„Службени лист АПВ“, број 14/15);
- водотокЧикјерегионални еколошки коридор утврђен Регионалним просторним планомАП Војводине и
- шумарци, заштитни појасеви, канализовани водотоци и мелиоративни канали, као и њихов обалски појас,
имају улогу локалних еколошких коридора.
Мере заштите еколошке мреже односе се на правна лица и физичка лица која користе природне
вредности и обављају активности и радове. У заштитној зони еколошко значајних подручја и коридора,
потребно je елиминисати или ублажити негативне утицаје на живи свет, што се остварује зоналним
распоредом урбано-руралних садржаја и применом одговарајућих техничко-тенхолошких и других
решења.
Водотоци са функцијом еколошких коридора и њихов обалски појас, истовремено представљају станишта
насељена заштићеним врстама које се налазе на списковима Правилника о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљиваи доприносе очувању заштићених врста,
чија je бројност на овим просторима највећа у периодима миграције појединачних животињских група.
Очување квалитета воде (доброг еколошког статуса/потенцијала) и проходности ових еколошких коридора,
као и одржавање што већег дела обале у блиско-природном стању неопходно je за дугорочни опстанак
заштићених врста и биодиверзитета ширег региона.
Изграђени делови обале водотокова или канала са улогом еколошког коридора, смањују проходност
коридора и представљајући баријеру за одређене врсте. Неповољни утицаји изграђених делова обале
у многоме зависе од примењених техничких решења (тип обалоутврде, осветљеност, саобраћајна
инфраструктура, проценат зеленила), као и од дужине измењене деонице.
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7.4. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
У обухвату Просторног плана се налазе бројна непокретна културна добра: археолошка налазишта, споменици
културе, добра која уживају претходну заштиту, јавни споменици и амбијенталне целине -просторне културно
историјске целине под претходном заштитом „Стари центар Аде― и „Стари центар Мола―.
Археолошка налазишта
Према добијеним подацима од Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици, унутар
простора обухваћеног Просторним планом, зоне потврђених археолошких налазишта има укупно 88. Осим
потврђених, евидентиране су и области на којима се са великом вероватноћом могу очекивати зоне
археолошких налазишта.
Локалитети и катастарске парцеле потврђених археолошких локалитета на простору општине Ада су:
1. 10296, 15877, 10297, KO Aда
2. 11085, 11086, 11087, 11088, 1089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, KO Aда
3. 11062, 11061, 11060, 11059, 11058, 11057, 11056, 11055, 11054, KO Aда
4. 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208, 11209, KO Aда
5. 11231, 15896, 11309, 11310, KO Aда
6. 10834, 10833/2, 10833/1, 10832, 10831/2,10831/1, 10830, 10829, 10828, 10827,
10826, 10825, 10824, 10823/2,10823/1, 10822, 10821, 10820, 10819, 10818, 10817,
15962, 10785, KO Aда
7. 11248/2, 11248/1, 11247, 15892, 11295, 11296, KO Aда
8. 10880/1, 10880/2, 10881, 10882, 10883, 10884, 10885, 10886, 10887, KO Aда
9. 10869/1, 10868/3, 10868/2, 10863/9, 10863/2, 15875, KO Aда
10. 10863/19, 10863/20, 10863/21, 10863/22,KO Aда
11. 11297, 11298, 11299/1, 11299/2, 11300, 11301/1, 11301/2, 11302, KO Aда
12. 10863/1, 15891/3, 10850/2, 10851/2, 15891/2, 15851/3, 15851/2, 15851/1,
15850/2,
10832, 10833/1, 10833/2, 10834, 10835, 10836, 10837/1, 10837/2, 10838, 10839,
10840, 10841, 10842, 10843, 10844, 10845, 10846, 10847, 10848, 10849, 10850/3,
10850/1, 15891/3, 10863/1, 15837, 15891/2, 10851/3, 10860/1, 15891/1, KO Aда
13. 17528, 20975, 10867, 10863/8, 10863/7, KO Aда
14. 10860/1, 10862, KO Aда
15. 10860/1, KO Aда
16. 10860/1, KO Aда
17. 10860/1,KO Aда
18. 10805, 10804, 10803, 10802, KO Aда
19. 10798, 15961, 10713/2, 10799, 10721, 10720, 10713/1, KO Aда
20. 10718, 10717, 10715, 10714, 15956, 10685, 10684, KO Aда
21. 10690, 10691, 10692, 15956, KO Aда
22. 10707, 10708, KO Aда
23. 11415, 11414/3, 15958, 11431, 11432, 11430, 11429, 11428, 11427, KO Aда
24. 11417, 11418, 11419, KO Aда
25. 12746, 12745, 12744, 12743/2, 12743/1, 12742, 12741, 12740, 12739, 12738,
12737, 15915/1, 12777/1, 12778/1, 12779/1, 12780/1, 12781/1, 12782/1, 12783/3,
12784/1, 12785/1, 12786/1, 12787/1, 12784/3, 12783/3, KO Aда
26. 12792, 12793, 12794, 12795, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 15916,
12801/1, 12801/2, 12802/1, 12802/2, 12802/3, 12803, 15915/1, 12727, 12726,
12725, 12724, 12723, 12722, 12721, 12720, 12719, 12718/2, 12718/1, 12717,
12716,12715, KO Aда
27. 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, KO Aда
28. 11414/3, 11414/2, 15953, 11378, 11377, 11376, KO Aда
29. 10699, 10698, 10697, 10696, 15955, 10695, 10694/2, KO Aда
30. 10686, 15957, 10677, 10676, 10675, 10674, 10673, 10672, 10671, 10670, 10699,
10668, 10667, 16000, KO Aда
31. 10639/1, 10638/1, 10637/1, 10636/1, 15999, 10635/1, 15998, 10634/1, 10633/1,
10658, 10656/3, 10656/2, 10656/1, 10655, 10653, 10652, KO Aда
32. 14793, 14790/2, 16072, 14661/1, 15833, 16069, 16066, 14782, 16067, 14789,
КО Aда
33. 14766, 14765, 14764, KO Aда
34. 14751, 14752, KO Aда
35. 14747, 14746, 16061, 14745, 14742, KO Aда
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36. 14857, 14858, 14859, 14860, 14861, 16060, 14874, KO Aда
37. 14812, 14813, 14814, 14815, 14816/1, 14816/2, 14817, KO Aда
38. 14883, 14882, KO Aда
39. 15830, 15038, 15039, 15040, 15041, 15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047,
15048, 16047, 16047, 15140, 15141/1, 15141/2, 15142, 15143, 15144, 15145,
15146,KO Aда
40. 15038, 15037, 15036, 15035, 15034, 15033, 15830, KO Aда
41. 14997, 14998, 14999, 15000, 15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 16049, 15019,
15020, 15021, 15022, 15023, 15024, 15025, KO Aда
42. 14949/1, 14949/3, 14949/2, 16053, 14953, 14950, KO Aда
43. 14987, 14988, 14989, KO Aда
44. 15200, 15199, 15198, 15197, 15196, 15195, 15194, 15194, 15193, 15192, 15191/2,
15191/1, 15190, 15189, 15188, 15187, 15187, 15186, 15185, 15184/2, 15184/1,
15183, 15182, 15181, 15180, 15179, 15178, 15177, 15176, 16043, 15169, 15168,
15167, 15166, 15165, 15164, 15163, 15162/3, 15162/2, KO Aда
45. 15348, 15347, 15346, 15345, 15344, KO Aда
46. 15439, 15440, 15441, 15442, 15443, 15444, 15445, 15446, 15447, 15448, KO Aда
47. 15856, 15534, 15535, 15553, 15831/2, 15556, 15560, 15564, 16034, 15522, 15523,
15524, 15525, 15526, 15532, 15527, 15528, 15529, 15558, 15530/3, 16034, КО Ада
48. 11071, КО Мол, 15830, 15612, 15613, 15615, 15617, 15618, 15619, 15620/1,
15620/2, 16031, КО Ада
49. 15622, 15626/1, 15626/2, 15623, 15624, 15628, KO Aда
50. 15653, 15652, 15651, 15650, 15649, KO Aда
51. 12818, 12819, 15921, 12820/1, 12820/2, 12821, 12823, 12822, 12824, 12825,
12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 15915/1, 12696,
12697, 12698, 12699, 12700, 12701, 12702, 12703, KO Aда
52. 12852/1, 12851, 12849, 12847, 12845, 12844, 12843, 12841, 12839, 12838, 12842,
12840, 15921, 12846, 12848, 12850, KO Aда
53. 12862, 12864, 12865, 12866, 12867, 12872, 12868, 12869, 12879, 12875, 12873,
12871, 12872, KO Aда
54. 185/1, 185/2, 186, 135/1, 135/2, 135/3, 136, 138, 139/1, KO Aда
55. 11058, 11057, 11056, 11055, 11054, 11053, 11052, 15830, 11036, 11037, 11038,
11039, 11040, 11041, КО Мол
56. 11027, 11028, 11029/1, 11029/2, 11030, КО Мол
57. 11022, 11023, 11024, 15830, КО Мол
58. 10979, 10980, 10981, 10982, 10983, 10984, КО Мол
59. 10954, 10955, 10956, 10957/1, 10957/2, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962,
10963, 10964, 10965, 10966, 10967, 10968, 10969, 10970, 10971, 10972, 14684,
10977/1, 10976, 10975, 10974, 10973, 14685, 10918, 10917, 10916, 14683, 10919,10920, 10921, 10922, 10923,
10924, 10925, 10926, 10927, 10928, 10929, 10930,
КО Мол
60. 10939, 10938, 10936, 10935, 10934, 10933, 10932/2, 10932/1, 10931, 10930,
10929, 10928, 10927, 10926, КО Мол
61. 10891, 10892, 10893, 10894, 10895, 10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10901,
КО Мол
62. 10885, 10886, 10887, 14690, 10888, КО Мол
63. 10856, 10855, 10854, 10853, 10852, 10851, 10850, 10849, 10848, 10847, 10846,
10845, КО Мол
64. 10840/3, 10838, 10835, 10836, 10834, 10837, 14692, 10877, 10878, 14679, 10833,
10832, 10831, 10830, 10829, КО Мол
65. 10827, 10826, 10825, 10824, КО Мол
66. 10787, 10786, 10785/2, 10785/1, 10784/3, 10784/2, 10784/1, 10783, 14729, 10782,
10781, 14730, 11537, 11536, 11535, 11534, 11533, 11532, 11531, 11530, КО Мол
67. 10771, 10772, 14730, 11547, 11546, 11545, 11544, 11543, 11542, 11541, 11540,
КО Мол
68. 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10792, КО Мол
69. 10802/1, 10802/2, 14688, КО Мол
70. 11558, 11557, 11556, 11555, 11554, 11553, 11552, 11551/2, 11551/1, 11550,
11549, 11548, 11547, 11546, КО Мол
71. 10747/1, 10747/2, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755,
10756, 10757, 14695, 10772, 10773, 10774, 10775, 10775, 10776, 10777, 10778,
10779, 10780, 10781, КО Мол
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72. 10730, 10729, 10728, 10727, КО Мол
73. 10725, 10724, 10723, 10722, 10721, 1'720, 10719, 10718, КО Мол
74. 10687/2, 10687/3, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694/1, 10694/2,
10695, 10696, 10697, 14730, 11586, 11583/2, 11583/1, 11582, 11581, 11580,
11579,11578, 11577, 11576/6, 11576/5, КО Мол
75. 14601, 10584, 14598, 10683, 14730, 11606/2, 11605, 11606/1, 11606/2, 11607,
11608/1, 11608/2, 11608/3, 11609, КО Мол
76. 11622, 11623, 11627/1, КО Мол
77. 14793, 12540/2, 12540/1, 12539, 12538/2, 12538/1, 12537, 12536, 12535, КО Мол
78. 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, КО Мол
79. 12775, 12776, 12777, 12778/4, 12778/3, 12778/2, 12778/1, 12779, 12780, 12781,
12782, 12783, 12784, 12785, 12786, КО Мол
80. 12760, 12759, 12758, 12757, 12756/3, 12756/2, КО Мол
81. 10588/1, 10586, 10585/3, 14718, 10576, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571/2,
КО Мол
82. 15830, KO Aда, 10659, 10660, 10661, 10662, КО Мол
83. 10594, 10593, 10592, 10591, 10590, 10589, 14700, 14600, 14701, 10567, 10566,
10560/2, КО Мол
84. 13651, 13652, 13653, 13654, 13655, 14800, 13672, 14803, 13666, 13665, 13664,
13663, 13662, 13661, 13660, 13659, 13658, 13657, 13656, КО Мол
85. 14764, 13317, 13316, 13315, 13314, 13313/2, 13313/1, 13535, 13533, 13534,
13532, 14756, КО Мол
86. 13637, 13638, 113639, 13640, 13641, 13642, 13643, 13644, 12645, КО Мол
87. 10314/2, 10314/1, 10313, 10312, 10311, 10309, 14794, 10288/3, КО Мол
88. 12568, 12565, 14792, 12575, 12576, 12577, 12578, КО Мол
Споменици културе (НКД)
1.Споменици културе од великог значаја
- Родна кућа Новака Радонића, Новака Радонића 11, Мол,
- СПЦ Вазнесења Христовог, Маршала Тита бб, Ада
- СПЦ Светог Саве, Маршала Тита 26, Мол
2.Споменици културе
-Ветрењача Оборњача Ада, Мохолски пут 11, Оборњача
-Заветни крст, улица М.Тита бб, Мол,
-Капела Дудварски, ул. Гробљанска бб, Ада
Добра која уживају претходну заштиту
1. Просторне културно историјске целине под претходном заштитом
-

„Стари центар Аде“ У оквиру ове ПКИЦ налази се споменик културе од великог значаја СПЦ Вазнесења Господњег, М.Тита 41
и остали значајни објекти: РКЦ ,,Свето тројство―, Трг Ослобођења бб, ОШ „Чех Карољ―, Трг ослобођења
19, Зграда Општинске управе, Трг ослобођења1, Задружни дом (Библиотека,,Сарваш Габор―), Трг
Ослобођења 3/а, Кућа у улици Д.Туцовића 6, Маршала Тита 2, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34 (млин), 44,
48, 50, 9, 11, 17, 21,23, 33, 39.

-

„Стари центар Мола“ У оквиру ове ПКИЦ налази се споменик културе од великог значаја - СПЦ ,,Светог Саве―, Улица Народне
револуције 49 и споменик културе -Заветни крст, М.Тита 10, као и остали значајни објекти: Маршала Тита
26, 32, 34, 38, 80 (ОШ Новак Радонић), 49, 51.

2.Објекти под претходном заштитом
-Завичајна кућа, к.п. 1498 КО Ада
-Калварија и капела на католичком гробљу, к.п. 248 КО Ада
-Салаш на насипу, к.п. 2615 КО Мол
-Капела и калварија на католичком гробљу, к.п. 1465 КО Мол
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-Ловачки дом на обали Тисе, к.п. 14654 КО Мол
-Римокатоличка капела к.п. 812 КО Утрине
Према Закону о културним добрима, добра под претходном заштитом имају исти третман као и НКД и за њих
важе исте мере техничке заштите које су претходно наведене.
Заштита кроз документацију
- Шор салаша на Буџаку КО Ада к.п.14656, 14660, 14662, 14667, 14645, 14671, 14791
Јавни споменици
Ада
- Споменик отпора фашизму у парку у центру града
- Споменик у знак сећања на штрајк пољопривредника 1936, Парк у улици Бакоша Коломана
- Спомен обележје Јаношу Дамјаничу, Парк испред РКЦ
- Скулптура Св. Тројство у порти РКЦ
- Свети Флоријан, Порта РКЦ, Ада
- Биста Калмана Бакоша,
- Биста Јожефа Халаса
- Биста Чех Кароља
- Биста Сарваш Габора
- Биста Радивоју Поповићу, Парк у улици М.Тита
- Спомен плоча Илегалним састанцима Комуунистичке партије, на кући у улици Ж Зрењанина 10
- Спомен плоча Савезу бораца, на кући у улици М.Тита 24
- Сомен плоча Мохолу Нађу, М.Тита 8
- Спомен плоча Бакош Калману и Халас Јожефу, хол зграде Општине Ада
- Спомен плоча Халас Јожефу, Виноградарска бб
- Спомен плоча Карољу Чеху, фасада ОШ ,,Карољ Чех―
- Спомен Плоча Мохољ -Нађ Ласлу, ентеријер Дома културе
Мол
- Споменик палим борцима НОР-а, кеј Тиса
- Биста Новаку Радонићу, М.Тита
- Свети Иван Непомук, порта РКЦ Свети Ђорђе
- Свети Флоријан, порта РКЦ Свети Ђорђе
- Спомен плоча удружења бораца, ОШ ,,Новак Радонић―
- Спомен плоча на задружном дому, М.Тита 39
- Спомен плоча погинулим у I и II светском рату, фасада СПЦ
7.5.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДАИ ТЕХНИЧКО -ТЕХНОЛОШКИХ НАСРЕЋА

Заштита од елементарних непогода
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге
појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на простору за који се
План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог
дејства. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне
мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика
катастрофа и План заштите и спасавања.
Подручје општине Ада може бити угрожено од: земљотреса, пожара, подземних вода, одрона, ерозије,
метеоролошких појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови.
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, у обухвату Просторног
плана утврђени су VII, VII-VIII и VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали
(ЕМС-98). У западном делу Општине могућ је земљотрес јачине VII степени, док је у источном делу утврђен
VII-VIII степен интензитета према ЕМС-98. Само је у крајњем југоисточном делу Општине могућ земљотрес
јечине VIII степени. У односу на структуру и тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване
деформације. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен
манифестовати „силан земљотрес―, а за VIII „штетан земљотрес―.
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Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити без обзира на
све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Могућност настанка пожара је већа у урбаним
срединама – већим насељеним местима (Ада и Мол) који имају развијенију привреду, већу густину
насељености, производне објекте и складишта робе и материјала са веома високим пожарним оптерећењем и
сл. У сеоским насељима (Стеријино, Оборњача и Утрине) је мања угроженост, јер размештај насеља
омогућујезаштиту и спречавање ширења пожара. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама,
због држања запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима.
Највећи природни водоток на подручју Општине је река Тиса која протиче источним делом, затим речица Чик
коју карактерише мали протицај воде и аутохтона рекаАђанска бара, познатија као Буџак, која нема значај у
хидрографском смислу. Постојећи одбрамбени насипи врше своју основну улогу, али при високим водостајима
Тисе, подземне воде угрожавају ниске терене на алувијалној равни.
Интезивне и обилне кише, јаки пљускови који кратко трају и имају локални карактер изазивају плављење
атмосферске канализационе мреже (канали су пројектовани на мање количине падавина у одређеном
периоду), а на пољима наносе штету пољопривредним културама услед дужег задржавања воде на њивама.
Високе подземне воде се јављају нарочито после обилних атмосферских падавина, као што су киша, град и
снег, те могу нанети штету у делу насеља Ада (Гунарош) и већем делу насеља Мол. Услед појаве подземних
вода може доћи до оштећења објеката грађених од набоја или слабијег грађевинског материјала.
Одронимањих размера се дешавају са десне стране реке Тисе, у потезу од границе са општином Сента до
насеља Ада (Жути брег), услед деловања снаге тока реке на појединим местима у небрањеној зони где не
постоји шумски појас.
Подручје општине Ада се налази у зони умереног до средњег интензитета еолске ерозије. Ризик од настанка и
интензивирања ових процеса је, поред природних фактора, све чешће изазванљудским деловањем.
Појава града је чешћа и интензивнија у периодуод маја до августа, када је и најопаснија за пољопривредне
културе које су у том периоду најосетљивије. Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним)
станицамаса којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. На територији општине
Ада налазе се 4 лансирне станице.
На посматраном подручју доминирају ветрови из северозападног и југоисточног правца (кошава). Анализа
средњих брзина ветрова показала је да овај поростор спада у подручје са слабим ветровима (јачине до 3
степена Бофора) и да су ретке појаве олујних ветрова.
7.6. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
У случају непосредне ратне опасности и у рату, све мере цивилне заштите (заштита људи и материјалних
добара, померање становништва, збрињавање становништва и др.) спроводиће се у складу са Законом о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и прописима који регулишу ову област.
У границама ППО Ада нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље које
прописује надлежни орган.
III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Пољопривредно земљиште, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту, јесте земљиште које се
користи за пољопривредну производњу и земљиште које се може привести намени пољопривредне
производње. Оно се сматра добром од општег значаја и не може се користити у друге намене, осим у
случајевима у складу са Законом.
Пољопривредно земљиште је производни ресурс, незамењив и необновљив и пружа основ за пољопривредну
производњу, као најважнију привредну делатност на подручју општине Aда.
На подручју општине Ада у највећој мери је заступљено пољопривредно земљиште високе производне
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вредности. Ово земљиште је углавном у приватном власништву са мањим индивидуалним парцелама.
Извршена је подела пољопривредног земљишта на обрадиво и необрадиво пољопривредно земљиште.
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситњава на парцеле чија је површина мања од 0,5 ha,
односно на земљиштима која су уређена комасацијом, парцела не може да буде мања од 1,0 ha.
Пашњак се може привести другој култури само под условом да се тиме постиже рационалније и економичније
коришћење земљишта. Пашњаци у државној својини који су враћени селима, користе се у складу са Законом о
враћању утрина и пашњака селима на коришћење.
Обрадиво пољопривредно земљиште може да се користи у непољопривредне сврхе у следећим случајевима:
- када то захтева општи интерес (изградња путева, са припадајућим површинама и објектима, изградња
водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за коришћење обновљивих извора енергије,
комуналних објеката, ширење насеља и сл.), уз плаћање накнаде за промену намене;
- за експлоатацију минералних сировина и одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних
материја на одређено време, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за послове
пољопривреде и приложеног доказа о плаћеној накнади за промену намене земљишта;
- за подизање вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте и пете
катастарске класе, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за послове
пољопривреде;
- за подизање шума без обзира на класу, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за
послове пољопривреде;
- за изградњу објеката за потребе пољопривредног газдинства и обављања примарне пољопривредне
производње и складиштења производа, уз обезбеђивање услова заштите животне средине (носилац
пољопривредног газдинства обавља сточарску, живинарску, ратарску, повртарску, воћарску или
виноградарску производњу, односно узгој рибе, односно обавља друге облике пољопривредне производње:
гајење печурака, пужева, пчела и др.);
- за изградњу пратећих садржаја јавног пута (објекти угоститељства, трговине, објекти намењени пружању
услуга корисницима пута), као и спортско-рекреативних, туристичких, радних и других садржаја предвиђених
овим Просторним планом, уз обезбеђивање услова заштите животне средине и израдом урбанистичког
плана.
Експлоатација минералних сировина (глине, шљунка, песка, термалних вода, нафте и гаса) дозвољена је на
пољопривредном земљишту на основу одобрења Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне
сировине и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, али ван станишта
заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и ван подручја у поступку заштите. Изградња
објеката у границама експлоатационог поља врши се на основу планског документа или урбанистичког
пројекта, у складу са смерницама датим у овом Просторном плану за зону радних садржаја на грађевинском
земљишту ван грађевинског подручја насеља, уз прибављену сагласност надлежног министарства (Поглавље
III/2/2.5/2.5.2. Правила грађења за радне зоне ван грађевинског подручја насеља).
Пољопривредно земљиште које је коришћено за експлоатацију минералних сировина или за друге намене, које
немају трајни карактер, приводи се одговарајућој намени, односно оспособљава за пољопривредну
производњу по пројекту о рекултивацији пољопривредног земљишта, који је корисник дужан да приложи уз
захтев за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина.
Када се приступа радовима на обрадивом пољопривредном земљишту, којима се то земљиште трајно или
привремено приводи другој намени (грађевинско), инвеститор плаћа накнаду у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште и побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта је један од приоритетних циљева. Пољопривредно земљиште се може пошумити
без обзира на катастарску класу, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде,
водопривреде и шумарства, а на основу Закона о пољопривредном земљишту, што ће повећати шумовитост на
територији Општине.
1.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
Под шумским земљиштем, у складу са Законом о шумама, подразумева се земљиште на коме се гаји шума или
земљиште на коме је због његових природних особина рационалније да се гаји шума, као и земљиште на коме
се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума, као и
простор обрастао шумским дрвећем минималне површине до 5 ари.
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Шуме треба да остваре заштитне, културно-социјалне и производне функције, а заштитно зеленило
превасходно заштитну функцију. Како би се постигли задати циљеви и оствариле основне функције шума и
заштитног зеленила потребно је:
- Шумско земљиште користити у складу са његовим биолошким капацитетима;
- Организовати трајну максималну шумску производњу;
- Очувати постојеће шуме, шумско земљиште и заштитно зеленило и унапредити њихово стање;
- Санирати изразито лоша узгојна стања (деградирана, разређена и др.), као и зреле и презреле састојине са
присутним деструктивним процесима дрвне масе;
- Заштитити шуме од негативног деловања и успоставити стабилност шумских екосистема;
- У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности, избегавати коришћење инвазивних врста, ради
очувања биодиверзитета и
- Шуме и заштитно зеленило повезати у систем зелених површина који ће омогућити јачање укупног
биоеколошког система.
Шумама и шумским земљиштем у државној својини на подручју обухвата Просторног плана, газдоваће се на
основу планских докумената (Програм развоја подручја и основе газдовања шумама). Заштитним појасевима,
газдоваће правно лице чији је оснивач Република Србија, АПВ, односно јединица локалне самоуправе које
испуњавају услове прописане Законом о шумама. Овим шумама ће се, такође, газдовати на основу планских
докумената (основа газдовања шумама). Шумама у приватној својини газдоваће се на основу програма
газдовања приватним шумама. Основе доноси сопственик шума, односно корисник шума уз сагласност
надлежног органа АП Војводине. Програм доноси надлежни орган на територији АП Војводине.
Основе и програми се доносе за период од десет година. Спровођење основа и програма газдовања шумама
обезбедиће се годишњим извођачким планом газдовања. План развоја, основе и програми морају бити
међусобно усаглашени.
Газдовање шумама, у смислу Закона о шумама, подразумева скуп усаглашених стручнонаучних, техничкотехнолошких, економских, организационих и друштвених активности које се у одређеном периоду предузимају
у шуми ради њене заштите, одржавања, унапређивања и коришћења.
Уређење и опремање шумског земљишта ће се вршити усклађивањем плана развоја шумског подручја и
основа газдовања шумама са наменом из овог Просторног плана и урбанистичке документације. На шумском
земљишту на коме се прогласи општи интерес, вршиће се промена намене у скаладу са Законом о шумама.
На шумском земљишту могу се градити:
- Објекти инфраструктуре у складу са овим Просторним планом и просторним плановима подручја посебне
намене за инфраструктуру,
- Шумски путеви и објекти у функцији шумске и ловне привреде у складу са основама газдовања шумама, ловном
основом и осталим планским документима за газдовање шумама и ловиштем. За шумарске куће, ловачке
колибе и објекте ловне привреде важи директна примена овог Просторног плана према датим правилима
грађења.
У оквиру установљених ловишта, на шумском земљишту се могу постављати привремени објекти:
- Ловно-технички објекти (хранилишта, солишта, појилишта, осматрачнице, чеке итд.),
- Ограде ради интензивног гајења, заштите и лова дивљачи,
На шумском земљишту могу се подизати ремизе за заштиту дивљачи.
1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
На водном земљишту се могу градити или реконструисати: водопривредни објекти и остали инфраструктурни
објекти у складу са овим Просторним планом, објекти наутичког туризма и објекти за одмор и рекреацију.
Објекти у небрањеном подручју морају се градити на платформи, која ће бити изнад нивоа стогодишњих вода, на
стубовима - објекти типа сојенице. У циљу несметаног протока воде при високим водостајима, забрањено је било
шта постављати и градити испод сојеница.На локалитетима који су предвиђени за подизање оваквих објеката,
слободан простор око објеката се мора користити заједнички, без ограђивања и парцелисања.
Комплекси намењени рекреацији, туризму, наутичком туризму, спортском риболову и сл., морају имати, поред
основних објеката, и неопходне пратеће садржаје и санитарно-техничке уређаје. Архитектонска обрада
објеката може се третирати слободно, са циљем да се уклопе у пејсаж. Вегетација мора остати аутохтона, тако
да пејсаж треба и даље задржати у његовом изворном облику, не уносећи никакве нове врсте, сећи постојеће и
садити трајно растиње.
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За делове водног земљишта на подручју општине Ада на којима постоји нелегална градња стамбених, викенд
објеката или објеката неке друге намене, локалној управи је остављена могућност легализације затечених
објеката, без обавезе комуналног опремања и сношења последица ризика од поплава тих простора, као и
могућност примене дестимулативне економске политике.
Јужно од насеља Мол налази се зона кућа за одмор. Ова зона је углавном формирана и изграђена, а власници
многих објеката овде проводе чак већи део године, тако да се пре може говорити о секундарном становању
него класичнoj викенд зони.
Локација зоне кућа за одмор приказана је на рефералној карти бр. 1. Ова зона заузима површину од 49.06 ha.
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
грађевинско земљиште уобухвату Просторног плана чине грађевинска подручја
5насеља играђевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља, које је изграђено или је овим
Просторним планомпредвиђено за изградњу.
1.4.1. Грађевинска подручја насеља
Грађевинско подручје насеља Ада и Мол, као и правила уређења и грађења су дефинисана Планом генералне
регулације насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада―, број 13/16). План генералне регулације је
плански основ за израду планова детаљне регулације у деловима насеља када се за то укаже потреба,
односно плански основ за издавње локацијске дозволе где је то могуће.
За преостала три насеља, Стеријино, Оборњача и Утрине у овом Просторном плану дате су уређајне основе
тих насеља са границом грађевинских подручја и правилима уређења и грађења. Уређајне основе насеља
биће плански основ за израду планова детаљне регулације у деловима насеља када се за то укаже потреба,
односно плански основ за издавање локацијских услова где је то могуће. Овим Просторним планом су дати
елементи детаљне разраде регулације јавних површина – у насељимаСтеријино, Оборњача и Утрине, улични
коридори, површина јавне намене за спорт и рекреацију и парковске површине, површине јавне намене за
спомен парк, за спорт и рекреацију и за извориште. Елементи за обележавање ових површина су приказани на
Уређајним основама за насељаСтеријино, Оборњача и Утрине на графичком прилогу „План саобраћајне
инфраструктуреса регулацијом и нивелацијом површина јавне намене―. Аналитичко-геодетски подаци за
насеља су оријентациони, јер је за потребе израде уређајних основа коришћена скенирана и
геореференцирана катастарска подлога (1:1.000 и 1:2.500). Код спровођења Просторног плана, дозвољена су
одступања од датих аналитичко-геодетских података, а ради усклађивања са оригиналним подацима премера
за катастарско стање.
На Рефералној карти бр. 4: „Карта спровођења―, приказана је израда и спровођење просторно-планске и
урбанистичке документације и директна примена Просторног плана.
1.4.1.1.

Опис границе грађевинских подручја насеља уређених овим Просторним планом кроз
уређајне основе за села

Стеријино
Опис границе грађевинског подручја насеља Стеријино почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи
катастарских парцела број 15990, 10554 и 15858 у катастарској општини Ада. Од тачке број 1 граница иде у
правцу југоистока пратећи северну међу катастарске парцеле број 15990долазидо тромеђе катастарских
парцела 15990, 10565 и 15994/10, мења правац ка југу, прати западну међу катастарске парцеле 15994/10 и
наставља у правцу истока и пратећи јужну међу катастарских парцела 15994/10 и 15996 долази до тачке
број 2 на тромеђи катастарских парцела15996, 10603/7 и 10603/8.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југа и прати западну међу катастарске парцеле 10603/8 и
секући катастарску парцелу број 15857 долази до тачке број 3 на јужној међи катастарске парцеле број 15857.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу катастарске парцеле број
15857 а потом сече катастарску парцелу број 15857 долази до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела
број 15857, 15892 и 10481/1.
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарских парцела број
15857 и 15858 а потом сече катастарску парцелу 15858 и долази до тачке број 1 почетне тачке описа.
Површина грађевинског подручја износи 27,91 ha.
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Оборњача
Опис границе грађевинског подручја насеља Оборњача почиње тачком број 1 на северозападном прелому међе
катастарске парцеле број 44 у катастарској општини Оборњача. Од ове тачке граница иде у правцу истока пратећи
северну међу катастарских парцела број 44, 702 и 228 до тачке број 2 на североисточном прелому међе
катастарске парцеле број 228.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи западну а потом јужну међу катастарске
парцеле број 229/2 даље сече катастарску парцелу број 717 и прати западне међе катастарских парцела број
222/17, 222/18 и 222/19, мења правац ка западу и северном међом катастарске парцеле 222/19 долази до
тромеђе катастарских парцела 221, 222/16 и 222/19, скреће ка југу и пратећи западне међе катастарских
парцела 222/19, 222/20, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25 и 222/26 до тачке број 3 на тромеђи катастарских
парцела број 222/26, 222/3 и 716.
Од тачке број 3 граница се наставља у правцу југа пресеца пут, катастарска парцела 716 и долази до тачке
број 4 тромеђи катастарских парцела 716, 203 и 205.
Од тачке број4 граница у правцу југа прати западну међу катастарске парцеле број 205 до тачке број 5 на
тромеђи катастарских парцела број 705, 205 и 201.
Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле број 705 до тачке
број 6 на тромеђи катастарских парцела број 705, 207 и 208.
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југоистока а потом југа секући катастарску парцелу број 705 а
потом пратећи западну међу катастарске парцеле број 521 до тачке број 7 на југоисточном прелому међе
катастарске парцеле број 741.
Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу катастарске парцеле број 741 до
тачке број 8 на тромеђи катастарских парцела број 741, 740 и 523.
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу северозапада и запада секући катастарску парцелу број 741 а
потом пратећи западну међу катастарске парцеле 742 до тромеђе катастарских парцела 742, 544 и 545/2,
мења правац ка азападу, прати јужну међу катастарске парцеле 545/2, скреће ка северу и прати западне међе
катастарских парцела 545/2, 545/3 и 545/4 до тромеђе катастарских парцела 545/1, 545/4 и 743 где мења
правац ка западу и пратећи јужну међу катастарске парцеле 743 долази до тачке број 9 на тромеђи
катастарских парцела број 743, 545/1 и 744.
Од тачке број 9 граница иде у правцу запада, североистока, а потом запада секући катастарску парцелу број 744, а
потом пратећи западну међу катастарске парцеле број 744, а даље прати северну међу катастарских парцела број
582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584/1, 584/2 и 585 до тачке број 10 на тромеђи катастарских парцела број 747, 745 и
585.
Након тачке број 10 граница иде у правцу севера пратећи западну међе катастарских парцела број 745 и 580, а
потом сече катастарску парцелу број 705 и ломећи се у правцу истока даље прати северну међу катастарске
парцеле број 705 у дужини од 96.0 m, до тачке број 11 на северној међи катастарске парцеле број 705.
Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу севера секући катастарске парцеле број 123/29 и 714 а потом
се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле 714 до тачке број 12 на тромеђи
катастарских парцела број 125/1, 714 и 702.
Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарских парцела број
702, 47, 46, 45 и 44 долази до тачке 13 на тромеђи катастарских парцела 702, 59/15 и 47.
Од тачке 13 грамица у правцу запада прати јужну међу катастарске парцеле 47 до тромеђе катастарских
парцела 47, 59/15 и 62, мења правац ка северу и пратећи источну међу катастарске парцеле 62 долази до тачке
број 1, почетне тачке описа.
Површина грађевинског подручја износи 31,40 ha.
Утрине
Опис границе грађевинског подручја насеља Утрине почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи катастарских
парцела број 938, 939 и 1964 у катастарској општини Утрине. Од тачке број 1 граница иде у правцу југа пратећи
западну међу катастарске парцеле број 1964 до тачке број 2 на тромеђи катастарских парцела број 1964, 895 и
1916.
Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле број 1916,
потом сече катастарску парцелу број 1966 до тачке број 3 на источној међи катастарске парцеле број 1966.
Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарску парцелу број 1966 до
тачке број 4 на тромеђи катастарске парцеле број 1966, 664 и 671.
Од тачке број граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле број 664 до тачке
број 5 на североисточном прелому међе катастарске парцеле број 664.
Након тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарских парцела број 664,
665, потом се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле број 670/1 у дужини од
9.00 m, даље се ломи и иде у правцу југа секући катастарске парцеле број 670/1 и 669 до јужне међе
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катастарске парцеле број 669 а затим се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле
669 у дужини од 9.00 м и потом се ломи иде у правцу југа секући катастарску парцелу број 1913 и даље прати
источну међу катастарске парцеле број 1730, скреће ка западу и прати северну међу катастарске парцеле 1727
а потом се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле број 1967/1 до тачке број 6 на
тромеђи катастарских парцела број 1967/1, 1722/1 и 1722/2.
Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу запада секући катастарску парцелу број 1967/1 а потом прати
јужну и западну међу катастарске парцеле број 1664, јужну и западну међу катастарске парцеле 1663 и
западном међом катастарске парцеле 1660 долази до тромеђе катастарских парцела 1658/2, 1660 и 1661, мења
правац ка западу и пратећи јужну међу катастарске парцеле 1658/2 долази до тачке број 7 на тромеђи
катастарских парцела број 1658/2, 1661 и 1968/5.
Након тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле број 1968/5 а
потом сече катастарску парцелу број 1935 до тачке број 8 на јужној међи катастарске парцеле број 1935.
Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле број 1935 потом
сече катастарску парцелу број 1911 и даље прати јужну међу катастарске парцеле број 1950 до тачке број 9 на
удаљењу од тромеђе катастарских парцела број 1950, 1911 и 1560 за око 70.0 m.
Након тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу севера секући катастарску парцелу број 1950 а потом прати
западну међу катастарске парцеле број 1951 до тачке број 10 на тромеђи катастарских парцела број 1951, 1509/2 и
1952.
Од тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу истока, а потом севера секући катастарску парцелу број 1952 до
тачке број 11 на тромеђи катастарских парцела број 1454/2, 1454/1 и 1952.
Након тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарске парцеле број
1454/2, мења правац ка западу, прати јужну међу катастарске парцеле 1454/2 до тромеђе катастарских
парцела 1454/2, 1454/1 и 1453, наставља у правцу севера и прати источну међу катастарске парцеле 1453, сече
катастарску парцелу број 1912 до тачке број 12 на тромеђи катастарских парцела број 1954, 1297 и 1912.
Од тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарскe парцеле број 1299 до
тачке број 13 на тромеђи катастарских парцела број 1301, 1299 и 1912.
Након тачке број 13 граница с ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарске парцеле број 1299 до
тачке број 14 на тромеђи катастарских парцела број 1954, 1298/2 и 1301.
Од тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу катастарске парцеле број 1298/2 до
тачке број 15 на тромеђи катастарских парцела број 1298/2, 1298/1 и 1954.
Након тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарске парцеле број 1298/1
до тачке број 16 на тромеђи катастарских парцела број 1955, 1298/1 и 1298/2.
Од тачке број 16 граница иде у правцу запада пратећи северну међу катастарске парцеле број 1298/2 у дужини од
око 31.0 m до тачке број 17 на северној међи катастарске парцеле број 1298/2.
Након тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу севера секући катастарску парцелу број 1955, а потом
прати западну међу катастарских парцела број 1956 и 1959 секући катастарску парцелу 1958 до тачке број 18
на тромеђи катастарских парцела број 1035, 1959 и 1960.
Од тачке број 18 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу парцеле 1960 у дужини од око 72.0 m
до тачке број 19.
Након тачке број 19 граница се ломи и иде у правцу севера секући катастарску парцелу број 1960 а потом пратећи
западну међу катастарске парцеле број 1961, сече катастарску парцелу број 1962 до тачке број 20 на северној међи
катастарске парцеле број 1962.
Од тачке број 20 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске парцеле број 1962, сече
катастарску парцелу број 1911 и прати јужну међу катастарске парцеле број 939, до тачке број 1 почетне тачке
описа.
Површина грађевинског подручја је 123,11 ha.
1.4.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручјанасеља
Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља у обухвату Просторног плана, које је приказано на
рефералној карти бр. 1: „Намена простора―, чине: радне зоне, зоне кућа за одмор, зоне туристичко-рекреативних
садржаја, комунални објекти (трансфер станица и гробље) и енергетски објекти. Дефинисани су простори и зоне
ван грађевинског подручја насеља, који ће се разрађивати кроз урбанистичку документацију, као и простори за које
су дефинисана правила уређења и грађења кроз овај Просторни план. За грађевинско подручје ван грађевинског
подручја насеља, у случају промене регулације потребна је израда урбанистичког плана. На Рефералној карти бр.
4: „Карта спровођења―, приказана је израда и спровођење просторно-планске и урбанистичке документације и
директна примена Просторног плана.

220. страна/oldal
37. број/szám
1.4.2.1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

Радне зоне ван насеља

Радне зоне ван грађевинског подручја насеља се налазе на четири локације и приказане су на рефералној
карти бр. 1: „Намена простора―. Ове локације су у склопу постојећих радних зона, које су углавном ван
функције, а чине их економије, фарме, производни, пословни и слични садржаји, а заузимају укупну површину
од 64,94 ha. У случају реконструкције објеката у постојећим габаритима или доградње објеката (уз обавезно
поштовање индекса заузетости дефинисаних овим Просторним планом), услови за изградњу ће се издавати на
основу овог Просторног плана. Уколико се врши нова изградња и не задржава постојећа делатност, обавезна је
израда урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат урадити на основу правила грађења из овог Просторног
плана и у складу са условима надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово
издавање. За дефинисане радне зоне, ако се укаже потреба за утврђивањем нове регулације могућа је израда
плана детаљне регулације.
1.4.2.2. Зоне туристичко-рекреативних садржаја
На простору општине Ада издвојене су зоне туристичко-рекреативног садржаја, (приказане на рефералној
карти бр. 1: „Намена простора―), на пет локалитета – код насеља Оборњача, Нађпал салаш јужно од насеља
Стеријино (постојеће) укупне површине 20,42 ha док су планирани локалитети код Буџака, рекреационог
центра „Адице― и планиране бање „Орловача―.
У природним срединама као што су шуме, обалa рекe Тисе и обала канала као и уз акумулацију Буџак и уз
налазиште пелоида и др., могу се планирати објекти или комплекси у функцији туризма:спорта и рекреације
(стрелишта, јахалишта,хиподроми,голф терени, кампови и др.), руралног(сеоског), културно-манифестационог
(школе у природи, паркови, спомен обележја,уметничке колоније, летење позорнице, амфитеатри и сл.),
циклотуризма, бањског туризма (планира се изградња велнес центра), ловног и риболовног туризма.
Изградња и опремање објеката, мора бити првенствено од монтажних елемената, са неопходним санитарнотехничким уређајима. Архитектонска обрада ових објеката може се третирати слободно, са циљем да се
уклопе у пејзаж. Режими коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозионих процеса
и поремећаја режима вода, а уз услове и сагласност надлежног предузећа.
На просторима који су предвиђени за подизање оваквих објеката, слободан терен мора се користити
заједнички без ограђивања и парцелисања. На овим теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због
заштитне функције коју обавља.
На постојећим објектима дозвољени су радови на реконструкцији и ограниченој доградњи (неопходни пратећи
објекти и површине), уколико то просторне могућности дозвољавају.
За планиране зоне туристичко рекреативних садржаја које се налазе у грађевинском подручју Ада и Мол,
правила уређења и грађења биће дефинисана Планом генералне регулације Ада и Мол.
За планирану зонутуристичко рекреативног садржајана локалитету „Буџак― (на рефералној карти број 1.
Намена површина , означене бројем 7)потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене
сагласности надлежних органа и служби за заштиту природе, водопривреде, енергетике и др.
1.4.2.3. Комунални и инфраструктурни садржаји ван насеља
На територији насеља, на локалитету постојеће депоније (на катастарским парцелама 15534, 15535, 15556 и
15569) планира се изградња трансфер станице.
Привремено складиштење и селекција отпада ће се вршитиу складу са Регионалним и Локалним планом
управљања отпадом, Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и
класификацији отпада („Службени гласник РС―, број 56/10). У складу са технолошким захтевима, овај комплекс
треба да има приступну зону, плато претоварне станице и плато сабирне станице. Комплекс треба да буде
ограђен. Услови за изградњу ће се стећи директном применом овог Планау оквиру дефинисаних граница
грађевинског земљишта.
Гробље
Изван грађевинског подручја насеља, између насеља Оборњача и Утрине, на к.п.
бр. 274 КО Оборњача налази се гробље (приказано на рефералној карти бр. 1: „Намена простора―). Постојеће
гробље се задржава и Планом прописује његово уређење и изградња (погледати поглавље „2.5.Правила
грађења на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насеља―).
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Изворишта водоснабдевања
Као што је већ напоменуто, за насеља Утрине, Оборњачу и Стеријино, предвиђено је формирање заједничког
изворишта са постројењем за пречишћавање бунарске воде (ППВ), а локација је на катастарској парцели 1907
К.О. Утрине.
Постројења за пречишћавање отпадних вода
Локација заједничког постројења за пречишћавање отпадне воде (ППОВ) за насеља Утрине, Оборњачу и
Стеријино је предвиђена на катастарској парцели 1907 К.О. Утрине.
Енергетски објекти
Услови за изградњу нових производних енергетских објеката (електране као засебни комплекси),
трансформаторских постројења 20(35)/110kV,односно 110/20 kV и мреже преносног система електричне
енергије, ће се стећи на основу урбанистичког плана и смерница из Просторног плана.
Реконструкција постојећих комплекса трансформаторских постројења 110/хkV, где не долази до промене
регулације, као ивисоконапонске трансформације, ће се реконструисати по условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије и овог Просторног плана.
Реконструкција постојеће преносне и дистрибутивне мреже електричне енергије, у складу са Законом, вршиће
се по условима надлежног оператора преносног и дистрибутивног система електричне енергије и овог
Просторног плана.
На територији општине Ада 3,0km северозападно од села Стеријино налази се СГС (сабирна гасна станица)
Ада.
Сабирне и сабирне гасне станице и друге објекте за експлоатацију нафте и природног гаса, мерно-регулационе
станице (МРС) и регулационе станице (РС) за потребе насеља (широке потрошње) и индустријских и
комуналних потрошача, градити или реконструисати унутар грађевинског подручја на основу урбанистичког
плана насеља и смерница датим овим Просторним планом, односно на основу овог Просторног плана унутар
насеља за које су израђени уређајне основе насеља. За потребе садржаја ван грађевинских подручја
насеља чије се спровођење предвиђено овим Просторним планом, као и на пољопривредном земљишту, у
складу са правилима и мерама који су дати у поглављу III/1./1.6./1.6.4. Термоенергетска инфраструктура.
1.4.2.5.

Опис граница грађевинског подручја ван насеља

Опис границе зона кућа за одмор, локације Доњи рит, КО Мол
Граница зона кућа за одмор у КО Мол потес Доњи рит почиње тачком број 1 на североисточном прелому међе
парцеле 14633.
Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока пратећи западну међу парцела 14597 до тачке број 2 на
тромеђи парцела 14648, 14597 и 14595.
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи југозападну међу парцеле 14653/1 до
тачке број 3 на југозападном прелому међе парцеле 14653/1.
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи западне међе парцела 14653/1, 14646,
14639 и 14633 до тачке број 1 почетне тачке описа.
Површина зоне кућа за одмор износи 49,06 ha.
Опис границе радних зона, локације 1, КО Ада
Грађевинско земљиште радне зоне локације 1, КО Ада, дефинисано је на целим катастарским парцелама број
10287/3, 10287/2, 10289 и 10288 и деловима катастарски парцела број 10296 и 10287/1. Површина
грађевинског земљишта радне зоне локације 1, КО Ада износи 21,96 ha.
Опис границе радних зона, локације 2, КО Ада
Грађевинско земљиште радне зоне локације 2, КО Ада, дефинисано је на целим катастарским парцелама број
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145892, 14589, 14591 и 14590 и деловима катастарске парцеле број 14594/1. Површина грађевинског
земљишта радне зоне локације 2, КО Ада износи 10,85 ha.
Опис границе радних зона, локације 3, КО Утрине
Грађевинско земљиште радне зоне локације 3, КО Утрине, дефинисано је на целим катастарским парцелама број
1906/1, 1906/2, 1906/6, 1906/5, 1906/3 и 1906/4. Површина грађевинског земљишта радне зоне локације 3, КО
Утрине, износи 18,28 ha.
Опис границе радних зона, локације 4, КО Оборњача
Грађевинско земљиште радне зоне локације 4, КО Оборњача, дефинисано је на целим катастарским парцелама
број 4/1, 4/2 и 4/5 и делу катастарске парцеле број 4/3. Површина грађевинског земљишта радне зоне локације 4,
КО Оборњача, износи 19,40 ha.
Опис границе зона туристичко-рекреативних садржаја, локације 5, Ко Ада
Грађевинско земљиште зона туристичко-рекреативних садржаја, локације 5, Ко Ада, дефинисано је на целим
катастарским парцелама број 10481/3 и 10481/2 и деловима катастарске парцеле број 10481/1. Површина
грађевинског земљишта зона туристичко-рекреативних садржаја, локације 5, Ко Ада, износи 3,06 ha.
Опис границе зона туристичко-рекреативних садржаја, локације 6,
Ко Оборњача
Граница грађевинског земљишта зона туристичко-рекреативних садржаја, 6, Ко Оборњача, почиње на тромеђи
катастарских парцела број 59/14, 59/4 и 702 у Ко оборњача.
Од ове тромеђе гранница иде у правцу југа пратећи западну међу катастарске парцеле број 702 до тромеђе
катастарских парцела број 702, 711 и 59/15.
Након ове тромеђе граница се ломи и ид еу правцу севера пратећи источне међе катастарских парцела број
59/12, 59/11, 59/10, 59/9, 59/8, 59/7, 59/6, 59/5 и 59/4 до северозападног прелома међе катасатрске парцеле број
27.
Након ове тачке граца се ломи и иде у парвцу исток апратећи јужну међу катастарске парцеле број 59/4 до
тромеђе катастарских парцела број 59/14, 59/4 и 702, почетне тачке описа. Површина грађевинског земљишта
зона туристичко-рекреативних садржаја, локације 6, Ко Оборњача, износи 17,36 ha.
Опис границе гробља ван насеља, локација 1 КО Оборњача
Грађевинско земљиште гробља ван насеља, локација 1 Ко Оборњача, дефинисано је на целом катастарском
парцелом број 274. Површина грађевинског земљишта гробља ван насеља, локација 1 Ко Оборњача, износи
1,10 ha.
Опис границе зона изворишта водоснабдевања, локације 1, КО Утрине
Грађевинско земљиште зона изворишта водоснабдевања, локације 1, КО Утрине, дефинисано је на источном
делу катастарске парцеле број 1907. Површина грађевинског земљишта зона изворишта водоснабдевања,
локације 1, КО Утрине, износи 62,97 ha.
1.4.3. Биланс грађевинског земљишта
Табела 11. Биланс грађевинског земљишта у обухвату Плана
Ред.
број
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља
Грађевинскоземљиште у грађевинском подручју насеља Ада и
Мол
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља
Оборњача
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља
Утрине
Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља
Стеријино

Планирано
ha
%
1937,5
23,55
1755,07

21,33

31,43

0,38

123,11

1,50

27,99

0,34
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Грађевинско подручје ван насеља
Радне зоне ван грађевинског подручја насеља
Зоне туристичко-рекреативних садржаја
Гробље ван грађевинског подручја насеља
Трансфер станица и општинска депонија комуналног отпада
Извориште водоснабдевања
Саобраћајна инфраструктура
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
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6290,6
70,49
20,43
1,10
5,82
62,97
6129,80
8228,2

76,45
0,85
0,25
0,01
0,07
0,76
74,51
100

ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ ЦЕЛИНА И ЗОНА ЗА КОЈЕ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТСАДРЖИ УРЕЂАЈНЕ
ОСНОВЕ ЗА СЕЛА

Просторни план општине Ада садржи уређајне основе три насеља – Оборњача, Стеријино и Утрине, за која су
дати: опис границе грађевинског подручја насеља, намена површина, трасе основне комуналне
инфраструктуре и правила грађења.
Кроз уређајне основе насеља је дата подела грађевинског подручја на површине за јавне и остале намене.
Површине јавне намене су јавне површине (улични коридори, јавне зелене површине, канали и каналско
земљиште) и јавни објекти (локалне управе, социјалне заштите, образовања, здравства, културе, спорта и
комуналних садржаја), чије је коришћење, односно изградња од општег интереса.
Површине за остале намене су подељене на три специфичне зоне: зона централних садржаја, зона становања
и зона радних садржаја. Зона централних садржаја је најдинамичнији и највиталнији део насеља, у ком се,
испреплетано са становањем и пословањем, налази мноштво јавних објеката. Зона становања заузима највећи
део површине насеља, а највише је заступљено породично становање малих густина, у виду
слободностојећих објеката на великим парцелама. Зона радних садржаја је намењена првенствено
привредним активностима, које због своје природе не могу бити лоциране у оквиру других зона (индустрија,
производни погони, складишта, стоваришта, сервиси).
1.5.1.

Уређење и изградња јавних објеката за целине и зоне за којеплански документ садржи уређајне
основе за села

Уређење и изградњу јавних објеката у три насеља, за које овај План садржи уређајне основе насеља, изводити
у складу са важећим правилницима, који конкретну област уређују (здравство, школство, комунални
садржаји...), као и са урбанистичким условима из овог Плана:
Месна канцеларија, месна заједница, пошта - услови за изградњу у комплексу су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70% (укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
- спратност објеката
макс. П+1+Пк
- зелене површине
мин. 30%
Предшколска установа - у оквиру комплекса обезбедити услове за:
- обухват деце (од 3-6 година)
макс. 70 %(укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
2
- изграђена површина
мин. 5,5m /по детету
2
- слободна површина
мин. 10-15m /по детету
2
- травнате површине
мин. 3m /по детету
- обезбедити зелених површина
мин. 30%
- индекс заузетости парцеле макс. 30%
- спратност објеката
макс. П+1
Основна школа - у оквиру комплекса обезбедити услове за:
- обухват деце (од 7-15 година)
100%
2
- изграђена површина
мин. 7,5m /по ученику
2
- слободна површина
25-30m /по ученику
- индекс заузетости парцеле
макс. 30%
- спратност објекта
макс. П+1+Пк
- зелене површине
мин. 30%
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Здравствена амбуланта, апотека – у комплексу обезбедити:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70% (укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
- спратност објекта
макс. П+1+Пк
- зелене површине
мин. 30%
Дом културе, мултифункционални објекат, дневни центар – услови су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70% (укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
- спратност објекта
макс. П+1+Пк
- зелене површине
мин. 30%
Спортско-рекреативни комплекс - услови за уређење и изградњу су:
8
- индекс заузетости парцеле
макс. 40%
- спратност објеката
макс. П+1+Пк
- зелене површине
мин. 40%
Зелена пијаца, затворена тржница - услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70% (укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
- спратност објекта
макс. П+1
Гробље - функционална подела гробља треба да се састоји од следећих односа:
- 60% намењено гробним местима,
- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор,
- 16% површине за саобраћајнице,
- 3% трг за испраћај,
- 1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и др, максималне спратности П
(приземље).
Бунари – услови за уређење и изградњу су:
- индекс заузетости парцеле
макс. 70% (укључујући платое и
саобраћајно-манипулативне површине)
- спратност објекта
макс. П+1
1.5.2.

Биланс намене површина за насеља за које планскидокумент садржи уређајне основе за села

Табела 12.Биланс намене површина за насеље Оборњача
Намена простора
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона спорта и рекреације
Зона комуналних садржаја
Улични коридори
Укупно грађевинско подручје

Површина у ha
1,23
19,65
1,20
0,51
0,04
8,80
31,43

%

Табела 13. Биланс намене површина за насеље Стеријино
Намена простора
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона спорта и рекреације
Зона комуналних садржаја
Улични коридори
Укупно грађевинско подручје

Површина у ha
0,95
12,23
14,75
27,93

У индекс заузетости се не рачунају отворени травнати спортски терени.

8

%
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Табела 14. Биланс намене површина за насеље Утрине
Намена простора
Зона централних садржаја
Зона становања
Зона радних садржаја
Зона спорта и рекреације
Зона комуналних садржаја
Улични коридори и коридор пруге
Укупно грађевинско подручје
1.5.3.

Површина у ha
1,63
101,17
0,60
0,86
0,11
18,76
123,13

%

Регулација и нивелација површина јавне намене за насеља за које плански документ садржи
уређајне основе за села

Планом регулације се у насељима Утрине, Оборњача и Стеријино задржавају постојеће регулационе линије
парцела - површина јавне намене и поред постојећих регулационих линија дефинишу нове регулационе линије
парцела - површина јавне намене.
Утрине
Палном нивелације дефинисане су коте нивелете осовине саобраћајница и нагиби нивелете осовине
саобраћајница.
Планом регулације су дефинисане нове парцеле - површине јавне намене: улични коридори.
Планиране регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Табела 15. Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1
2
3
4
5

Y
7414447.14
7414596.53
7414622.82
7414930.80
7414909.64

X
5075812.94
5075834.98
5075686.88
5075737.16
5075168.20

Број тачке
6
7
8
9

Y
7414770.16
7414771.27
7414966.67
7414788.80

X
5075147.90
5075130.54
5073948.99
5073922.66

Оборњача
Палном нивелације дефинисане су коте нивелете осовине саобраћајница и нагиби нивелете осовине
саобраћајница.
Планом регулације су дефинисане нове парцеле - површине јавне намене: улични коридори.
Планиране регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Табела 16. Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1

Y
7413877.44

X
5070532.43

Број тачке
2

Y
7413886.25

X
5070832.47

Стеријино
Палном нивелације дефинисане су коте нивелете осовине саобраћајница и нагиби нивелете осовине
саобраћајница.
Планом регулације су дефинисане нове парцеле - површине јавне намене: улични коридори.
Планиране регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Табела 17. Списак новоодређених међних тачака
Број тачке
1

Y
7423731.08

X
5073740.57

Број тачке
4

Y
7423728.35

X
5073720.93
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5
6
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7423720.26
7424251.82

5073662.72
5073598.60

УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ ИДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура
1.6.1.1.

Саобраћајна инфраструктура (у грађевинском подручју и ван
грађевинског подручја насеља)

Путни-друмски саобраћај
- Државни пут - правац регионалног значаја: Мол – Мали Иђош, на простору општине ће се градити према
предложеној траси ван насеља за моторни саобраћај у функцији међурегионалног повезивања и
дислокације транзитних токова ка значајним извориштима робних токова. Елементи и објекти овог путног
капацитета треба да задовоље захтевани хијерахијски ниво државних путева;
- Државни пут II реда, потребно је реконструисати у оквиру постојећег коридора (до изградње обилазне
трасе – деоница пута регионалног значаја) уз обезбеђење елемената и активне и пасивне безбедности који
припадају том рангу пута. Сва укрштања решити у нивоу (изузетак у ситуацијама када је обим саобраћаја
толики да угрожава безбедност и проточност саобраћаја) уз сагласност управљача над путевима, са
обезбеђењем потребних елемената безбедности и увођењем одговарајуће сигнализације. Дуж овог пута
минимизирати број укрштања са атарским путевима, а у перспективним радним зонама ван насеља
обезбедити сервисну саобраћајницу која ће оптимизирати број саобраћајних прикључака (искључиво преко
постојећих саобраћајних прикључака атарских путева на јавне путеве, уз претходно прибављене услове за
реконструкцију постојећег саобраћајног прикључка и уз сагласност управљача над јавним путем);
- Државни пут IIа реда реконструисати на захтевану ширину коловоза од 7,2 m (2 х 3,25 (3,0) m саобраћајне
траке, 2 х 0,35 m ивичне траке или ивичњаци, 2 х 1,2 (1,0) m банкине), са једностраним нагибом,
одговарајућим осовинским оптерећењем, обезбеђењем свих припадајућих путних елемената који је
потребан за овакав ниво категорисаних путева;
- Општинске путеве реконструисати на захтевану ширину коловоза од 6,5 m (2 х 3,0 m саобраћајне траке, 2
х 0,25 m ивичне траке или ивичњаци, 2 х 1,0 m банкине), са једностраним нагибом, одговарајућим
осовинским оптерећењем, обезбеђењем свих припадајућих путних елемената који је потребан за овакав
ниво категорисаног пута;
9
- Све насељске саобраћајнице пројектовати у складу са важећим законима и правилницима ;
- Главну насељску саобраћајницу пројектовати са ширином коловоза од (мин. 6,0)
7,0 m за двосмерни
саобраћај, са једностраним нагибом коловоза минималном носивошћу за средњи саобраћај, са свим
припадајућим путним елементима и савременом коловозном конструкцијом;
- Сабирне насељске саобраћајнице пројектовати за двосмерни саобраћај са ширином коловоза до 6,0 m са
једностраним нагибом, са носивошћу коловозне конструкције за средњи саобраћај и савременом
коловозном конструкцијом;
- Приступне саобраћајнице пројектовати за двосмерни саобраћај са ширином коловоза од мин. 5,5 m (3,0 m
за једносмерни саобраћај), са једностраним нагибом и носивошћу за лак саобраћај и савременом
коловозном конструкцијом;
- Бициклистичке стазе (међународну као и стазе за међунасељско повезивање), могуће је градити паралелно
са категорисаним путевима у истом коридору, као и уз реку Тису, у складу са упутством за пројектовање и
изградњу истих;
- Аутобуска стајалишта градити после раскрснице, а у складу са важећим стандардима и важећим
правилницима.
10

Табела 18. Елементи (препоруке) државних и општинских путева ван насеља:
ПУТЕВИ
Vrac (km/h)
саобраћајне траке (m)
ивичне траке (m)
банкина (m)

ДП II реда
80
2x3,25
2x0,35
2x1,2

општински путеви
60 (50)
2x3,0
2x0,25
2x1,0

Закон о путевима(„Службени гласник РС“, бр. 41/18и 95/18) и Правилник о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11).
10
Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу Закона о путевима, и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11)
9
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додатне ширине (m)
укупно резервација земљишта (m)
ширина заштитног појаса (m)
ширина коридора (m)
осовинско оптерећење (t)
Табела 19. Елементи

10

2х7,5
25
20
40
11,5

31.12.2019.
2019.12.31.
2х5,0
20
10
20
мин. 6,0

(препоруке) државних и општинских путева у насељима:

ПУТЕВИ-НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ДП II реда

општински путеви

саобраћајне траке (m)
2x3,0
2x2,75
12
ивичне траке (m)
2x0,35
2x0,25
13
банкина (m)
2x1,0
2x1,0
ширина коридора (m)
утврђена регулациона ширина улице
14
ширина заштитног појаса (m)
20
10
осовинско оптерећење (t)
11,5
мин 6,0
Vrac (km/h)
50
50
Укрштања путева обезбедити следећим решењима:
- укрштање државног пута II реда са осталим јавним путевима предвидети у нивоу - површинским
раскрсницама са одговарајућом прегледношћу и осталим безбедносним мерама.
15

Саобраћајно прикључивање на државне путеве унутар насељених места извести на следећи начин :
1. На коловоз пута у улицама које су општинском одлуком проглашене за правац пружања државног пута кроз
насељено место:
на основу услова и сагласности Законом о путевима утврђеног управљача над државним путевима
уколико је сходно одредбама члана 17. став 1. и став 2. Закона о путевима у условима управљача над
коловозом државног пута унутар насељеног места затражено грађење додатних елемената државног пута
(шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и
друга сигнализација, аутобуска стајалишта, бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.);
на основу услова Законом о путевима утврђеног управљача над државним путевима и сагласности
општинском одлуком утврђеног управљача над општинским путевима и улицама, уколико је сходно
одредбама члана 17. став 1. и став 2. Закона о путевима у условима управљача над коловозом државног
пута унутар насељеног места није затражено грађење додатних елемената државног пута.
2. На коловоз у улицама у насељеним местима које нису општинском одлуком проглашене за правац пружања
државног пута кроз насељено место:
на основу услова и сагласности Законом о путевима и општинском одлуком утврђеног управљача
над општинским путевима и улицама.
У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције општинских путева:
ако су утврђене регулационе линије односно грађевинска парцела испуњава услове за изградњу,
услови за изградњу се издају на основу Просторног плана;
ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађевинска парцела не испуњава услове за
изградњу дате у Просторном плану (када нису испуњени просторни, геометријски и други услови потребни
за реализацију елемената попречног профила предметног пута), обавезна је израда плана детаљне
регулације.
16

Саобраћајно прикључивање на државне путеве – ваннасељске деонице извести на следећи начин :
1. На коловоз државних путева ван насељених места:
- на основу услова и сагласности Законом о путевима утврђеног управљача над државним путевима члан 17.
став 1. и члан 41., а преко реконструисаних постојећих саобраћајних прикључака атарских и општинских
путева и евентуалних сервисних саобраћајница уколико број и локација објеката захтева изградњу истих.
2. На коловоз општинских путева ван насељених места:
- на основу услова и сагласности Законом о путевима утврђеног управљача над општинским путевима и
улицама, члан 17.став 1. и члан 41., а преко реконструисаних постојећих саобраћајних прикључака атарских
Додатне ширине намењене су за изградњу косина насипа трупа пута, путних канала и инсталација које су уфункцији јавног пута.
Ивичне траке могу бити замењене ивичњацима, издигнутим или упуштеним.
Изградња банкине је могућа ако то дозвољава регулациона ширина коридора саобраћајнице.
14
Примена ове ширине важи у насељима осим ако је другачије утврђено урбанистичким планом.
15
Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18).
16
Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18).
11
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и општинских путева и евентуалних сервисних саобраћајница уколико број и локација објеката захтева
изградњу истих.
Општинске путеве градити по установљеним трасама - атарским путевима са минимизацијом новог заузимања
пољопривредног земљишта и обезбеђењем потребних елемената за безбедна кретања.
У оквиру простора општине Ада егзистираће различити хијерахиjски нивои атарских путева и они се утврђују
овим Просторним планом, кроз:
- главни атарски пут има ширину коридора од 12 - 15 m у коме се смешта сва инфраструктура и коловоз;
- сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и служи за двосмерни саобраћај;
- приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и у њему се одвија једносмерни саобраћај, а на
деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.
Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије и изграђеност коловоза
(земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.
У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције општинских и атарских путева:
ако су утврђене регулационе линије односно грађевинска парцела испуњава услове за изградњу, услови
за изградњу се издају на основу Просторног плана;
ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађевинска парцела не испуњава услове за изградњу
дате у Просторном плану (када нису испуњени просторни, геометријски и други услови потребни за
реализацију елемената попречног профила предметног пута), обавезна је израда плана детаљне
регулације.
Бициклистички саобраћај
- Бициклистичке стазе пројектовати са ширином од мин. 1,3 m (2,1 m за двосмерна кретања);
- Бициклистичке стазе градити од савремених коловозних конструкција (бетона или асфалта);
- У случајевима довољне ширине регулационог профила улица, бициклистичке стазе градити двострано дуж
саобраћајница;
- У случају мањег саобраћајног оптерећења насељских саобраћајница (приступне и евентуално сабирне
насељске саобраћајнице), могуће је градити бициклистичке траке у оквиру јединствене површине
саобраћајних трака – обострано са ширином од 1,0 m (мин.0,8 m).
Пешачки саобраћај
- Пешачке стазе градити у оквиру уличних коридора (обострано), тако да се формира затворени систем, са
ширином стаза од (мин.1,2 m) 1,5 m од бетона или других савремених материјала.
Стационарни саобраћај
- Паркинге за путничка возила градити са димензијама једног паркинг места (5,0 х 2,5 m) од савремених
конструкција (асфалт, бетон, префабриковани елементи);
- Паркинге за теретна возила пројектовати са обезбеђењем правилне проточности теретног саобраћаја;
- Саобраћајно манипулативне површине извести од савремене коловозне конструкције;
- Гараже за путничка возила градити од савремених материјала са обезбеђењем простора за гаражно место
димензија 4,5 х 3,5 m.
Јавни превоз
Главни саобраћајни терминал – Аутобуску станицу дефинисати на основу законске и подзаконске регулативе
(Закон о превозу у друмском саобраћају, Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта) са свим потребним
садржајима, у оквиру грађевинског подручја насеља (примена Плана генералне регулације насеља).
Саобраћајне терминусе - аутобуска стајалишта градити после раскрсница, а у складу са важећим стандардима
17
и правилницима , уз обезбеђење:
- коловозне конструкције као и код предметног пута;
- попречног пада коловоза стајалишта мин. 2% од ивице коловоза пута;
17

Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17)
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- дужине прегледности од 1,5 дужине зауставног пута возила за Vrac = 80 (km/h) за ваннасељске деонице
путева;
- почетка – краја стајалишта мин. 20,0 m удаљеног од лепезе прикључног пута у зони раскрснице, почетакакраја додатне саобраћајне траке на јавном путу;
- изградње наспрамних стајалишта по систему лево па десно у смеру вожње уз мин.подужно растојање два
наспрамна стајалишта (крај левог – почетак десног) од 30,0 m.
Железнички саобраћај
С обзиром да се не планира изградња нових железничких капацитета (пруга и постројења) на општинском простору
Аде, приликом свих интервенција у смислу ангажовања земљишта, изградње или реконструкције у оквиру јавног
грађевинског земљишта железничког земљишта, услове и сагласности је потребно прибавити од управљача
„Инфраструктуре Железница Србије― а.д., у законом дефинисаној процедури.
Водни саобраћај
Приликом пројектовања (изградње) објеката који могу на било који начин утицати на промену течења воде и
безбедност пловидбе у оквиру водног - пловног пута реке Тисе, потребно је прибавити услове од Министарства
надлежног за водни саобраћај (АУЛ-ма, Дирекције за водне путеве, надлежне лучке Капетаније) које је
задужено за одржавање и развој водних-пловних путева, у оквиру законом дефинисане процедуре.
Основни параметри пловног пута за ову деоницу Тисе (~ km 112+500 – ~ km 91+900 десна обала и ~ km
102+300– ~ km 100+100 лева обала) за пловни пут категорије IVизносе:
- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је 2,3 m;
- ширина пловног пута 55 - 75 m;
- минимални радијус кривине пловног пута је 360 m.
При планирању и изградњи објеката у оквиру пловног пута реке Тисе са гледишта габарита и безбедности
пловидбе потребно је испунити следеће услове:
- максимална ширина аангажоване акваторије за постављање плутајућих пловила у приобаљу може бити 25
mводеног простора од уреза воде при ЕН,
- изградња објеката у кориту или на обали на технолошком нивоу, без утицаја на хидрауличко-морфолошку
слику тока и без поремећаја проноса наноса,
- евентуалне полигоне за једриличарске и веслачке спортове сместити ван пловног пута, на безбедној
удаљености.
У складу са законском и подзаконском регулативом потребно је за луке и пристаништа обезбедити просторне,
експлоатационе, технололшке и организационе захтеве (техничко-технолошки услови за пристаништа и
привремена претоварана места (ППМ), пристанишна инфра и супраструктура) и прибавити одобрење од
надлежног органа и законски дефинисаној процедури.
Пратећи садржаји јавног пута
У заштитном појасу пута могуће је градити пратеће путне садржаје (станице за снабдевање моторних возила
горивом, продавнице, објекте за рекреацију, мотеле, угоститељске објекте и друге објекте намењене пружању
услуга корисницима пута), као и инфраструктурну мрежу и објекте.
Уређењу и изградњи ових комплекса и објеката може се приступити на основу урбанистичког плана, а у складу
са рангом и категоријом јавног пута (ДП I и II реда, општински путеви). Одређивање микролокација пратећих
садржаја је врло комплексан задатак који обухвата вишекритеријумску анализу параметара.
Основни критеријуми за избор микролокација за пратеће садржаје су:
- саобраћајно технички услови,
- просторни услови,
- природни услови,
- комунална и инфраструктурна опремљеност и
- услови заштите животне средине.
Саобраћајно технички услови се пре свега односе на сагледавање постојања излива/улива и њиховог утицаја
на одвијање динамичког саобраћајног тока дуж путног правца. У том погледу места улива/излива за одморишта
морају бити лако уочљива, из далека видљива и препознатљива у односу на окружење тј. овим
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микролокацијама се мора обезбедити тзв. спољна гледаност, која обезбеђује преглед свих могућих
саобраћајних ситуација.
Растојања између два узастопна излива/улива на путном правцу треба да искључују у потпуности све
негативне утицаје на саобраћајне токове са аспекта искоришћења капацитета пута, нивоа саобраћајне услуге и
безбедности.
Саобраћајно технички услови лоцирања одморишта диктирају постојање довољне визуре прегледности у
односу на очекиване брзине кретања, с тим што се у потпуности мора задовољити апсолутни минимум
зауставне прегледности (гранична вредност визуре захтеване прегледности).
Просторни распоред пратећих садржаја дуж државног пута може бити наспраман и наизменичан. Може бити
повезан са пешачком пасарелом или без ње у зависности и од других просторних услова.
Просторни услови су врло значајан критеријум за избор локације пратећих садржаја, јер у зависности од обима
садржаја зависи и обим заузимања земљишта (од 0,5–1,5 ha).
Природни услови су могућност за афирмацију појединих микролокација кроз формирање приступачних пратећих
садржаја. Природне вредности привлаче кориснике пута својим положајем, изгледом и укупним нивоом
атрактивности. Формирање комплекса пратећих садржаја не сме изазивати озбиљне захвате на ремоделирању
терена, као и радње које би могле да поремете природне односе већ напротив, кроз оваква уређења треба да
подигну ниво привлачности појединих микролокација.
Комунална и инфраструктурна опремљеност појединих локација, као и могућности аутономног комуналног
опремања, снабдевања и одржавања су веома битни параметри код избора микролокација пратећих садржаја.
Могућност повезивања микролокација са окружењем у смислу потребне комуналне инфраструктуре су веома
значајне у погледу градње, експлоатације и одржавања пратећих објеката. Директна повезаност ових садржаја са
насељима у окружењу, обезбеђују ефикасно и поуздано снабдевање објеката, као и брз долазак ургентних и
комуналних возила и радне снаге.
Заштита животне средине у оквиру зона пратећих садржаја је један од важних критеријума за избор
микролокација пратећих садржаја, јер све ове зоне са еколошког аспекта имају третман зона повећаног ризика
(нарочито у акцидентним ситуацијама). Осим анализе могућих утицаја на окружење у односу на воду, ваздух,
земљиште, морају се сагледати и мере очувања одрживог стања животне средине, јер њено нарушавање може
током експлоатације да смањује економске ефекте функционисања пратећих садржаја.
1.6.2. Водна и комунална инфраструктура
3a планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони водних објеката мелиорационих канала за одводњавање и наводњавање,уважити дате податке о водним објектима у делу
текста 6.2. Водопривредна инфраструктура и:
- Дуж обала мелиорационих канала у појасу ширине мин. 5,0m од ивице обале канала у грађевинском реону
(10,0m у ванграђавинском реону), мора се обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона
стаза за пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу не могу се градити никакви објекти,
постављати ограде, депоновати материјал, садити дрвеће и сл.
У случају да се планира постављање подземне инфраструктуре у близини водних објеката,
постављање инсталација планирати изван експропријационог појаса канала и водотока односно изван
заштитиног појаса ових водних објеката. Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1,0 m
испод нивоа терена и мора подносити оптерећења тешке грађевинске механизације којом се одржава водне
објекте, a саобраћа приобалним делом. Евентуална укрштања инсталација са каналом/водотоком
планирати што je могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала/водотока и удаљити минимално 5,0 m од
ивице постојећег моста/пропуста односно минимално за ширину заштитног појаса инсталације, уколико je
прописан појас заштите инсталације шири од 5,0 m.
- Саобраћајне површине планирати изван експропријационог nojaca канала и водотока односно изван
заштитиног nojaca ових водних објеката. Уколико je потребна саобраћајна комуникација-повезивање, леве и
десне обале канала, исту je могуће планирати уз изградњу пропуста-мостова.
- У канале за одводњавање и водотоке, на подручју обухвата Просторног плана, могу се упуштати
атмосферске и друге комплетно пречишћене воде уз услов да се претходно изврши анализа да ли и под
којим условима постојећи канали могу да приме додатну количину атмосферских вода, a да не дође до
преливања из канала no околном терену. Не сме да се наруши пројектован водни режим мелиорационих
канала за одводњавање.
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- Ha месту улива атмосферских вода у канал за одводњавање предвидети уливне грађевине које својим
габаритом не залазе у протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Испред улива
атмосферских вода у канал, предвидети изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа.
Без обзира на врсту и намену објеката, при изради предметног плана треба имати у виду одређене забране и
ограничења из Закона о водама (члан 133. ЗОВ), као што су:
- на насипима и другим водним објектима забрањено je копати и одлагати материјал, прелазити и возити
моторно возило, осим на местима на којима je то дозвољено и обављати друге радње којима се може
угрозити стабилност водних објеката,
- на водном земљишту забрањено je градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, забрањено je
одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, складиштити дрво и други чврст материјал на начин
којим се ремете услови проласка великих вода,
- формирања привремених депонија шљунка и песка морају се планирати тако да се не ремете пролазак
великих вода и на удаљености не мањој од З0 m од небрањене ножице насипа,
- забрањено je у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или
супротно прописима за градњу у поплавном подручју,
- забрањено je садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10,0m од
небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50,0m од унутрашње ножице
насипа,
- забрањено je копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10,0m од небрањене
ножице насипа према водотоку, односно до 50,0m према брањеном подручју, осим ако je њихова функција
заштита од штетног дејства вода или je техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом,
доказано да није угрожена стабилност насипа,
- мењати или пресецати токове поземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму у којем се угрожава
снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла
и објеката,
- градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радњекојима се ремети функција
или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од
најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала,
- сви радови се морају планирати тако да не угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих,
заштитних и других водних објеката.
- Водоснабдевање планирати према условима надлежног јавно комуналног предузећа.Сви планирани радови
у оквиру зоне изворишта воде морају бити у складу са Законом о водама и Правилником о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС―,
број 92/08).
- Снабдевање водом становништва и индустрије обезбедити из локалних водозахвата;
- Дугорочно посматрано, трајно решење водоснабдевања представља изградња регионалног система Горње
Тисе;
- Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, дефинисати зоне и санитарне заштите изворишта
према Закону о водама;
- Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, црпне станице и др.), како би се
комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;
- Снабдевање индустрије водом нижег квалитета, обезбедити захватањем из речних система или из
подземља захватањем прве издани. Висококвалитетну воду могу користити само индустрије које по природи
технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена индустрија);
- Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, увести обавезу
рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације;
- Трасу водоводне мреже у насељу полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног
фронта;
- Трасе регионалних/општинских система полагати уз главне путне правце, а према усвојеним пројектним
решењима;
- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном
заштитном цеви, односно према рангу пута и условима путне привреде;
- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и
саобраћајног оптерећења;
- Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са Законом о
водама и уз сагласност надлежних органа;
- Мрежу водовода трасирати у свему према условиманадлежног јавног комуналног предузећа.
- За снабдевање водом за пиће једног домаћинства могуће је бушење бунара на парцели корисника у складу
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водним условима, а у складу са чланом 117 Закона о водама.
Услови заштите вода:
- Приликом израде плана и изградње објеката морају се предвидети адекватна техничка решења, у циљу
спречавања загађења површинских и подземних вода, као и промене постојећег режима воде,
- Израда планске, односно техничке документације мора бити у складу са општим концептом каналисања,
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу општине Ада,
- Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних
отпадних вода,
- Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску
канализацију, мелиорациони канал за одводњавање, околне површине, ригол и др., путем уређених испуста
који су осигурани од ерозије,
- За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа и сл.), пре улива у реципијет,
предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити
одржавање II класе воде у реципијенту,
- Атмосферску канализацију градити делимично као отворену, положену уз уличне саобраћајнице,
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно
сепаратору уља и масти,
- Одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво преко сепаратора уља
и масти,
- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и
стандардима,
- Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у насељску
канализациону мрежу, a потом одвести на централни или насељски ППОВ. Услове и сагласност за
прикључење прибавити од надлежног ЈКП. Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора
најмање испунити граничне вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем прописане
табелом 2, глава III, Прилог 2, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник PC―, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уколико не постоји насељска канализација, отпадне воде се привремено спроводе у водонепропусну
септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније,
- Запремина септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и броју лица,
- Септичке јаме поставити: мин. 5 mодобјекта, мин. 3 m од ограде комплекса, мин. 10 m од регулационе линије и
мин. 20 m од бунара,
- Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних
вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију,
пре пречишћавања на ППОВ-у, тако да се не ремети рад пречистача, a у складу са Уредбом о граничним
вредностима еллисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III,
Табела 1 („Службени гласник PC―, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Велики индустријски загађивачи морају решавати и пречишћавати своје отпадне воде одвојено,
- Капацитет планираногППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним повећањем
индустријских капацитета, што je неопходно анализирати и документовати одговарајућом студијом,
- Уважити и све друге услове које за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних вода пропише
надлежно јавно комунално предузеће,
Забрањено je у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које могу угрозити
квалитет (еколошки статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у
складу са чланом 97. и 133. (став 9) Закона о водама („Службени гласник PC―, бр. 30/2010,
93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018 –др.закон),
- Забрањено je у реку Тису, водотоке и канале испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно се морају
комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијално) тако да задовољавају
прописане граничне вредности no Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник PC―, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), и прописане вредности
квалитета ефлуента у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник PC―, број 50/12) како
се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класа воде),
- Забрањено je у подземне воде уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег
хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник PC―, бр.
50/12).
За планирање постављања плутајућих објеката,пристана за речни брод или привезиште за чамце, са битвама,
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опорцима и приступним путем у зони обале реке Тисе поштовати следеће:
- Треба дефинисати површину заузете акваторије, а положај објекта везати за стационажу реке,
- Плутајући објекти на водном земљишту могу имати само статус привременог објекта. У случају да то
интереси водопривреде захтевају, ЈВП „Воде Војводине― може тражити њихово делимично или потпуно
уклањање, без права инвеститора, односно корисника за накнаду било каквих штета и трошкова,
- Пристан и привезиште не смеју да утичу на безбедност саобраћаја и сигурност пловних објеката, као и да
не ометају пловидбу. Наутичке услове прибавити од Лучке капетаније Нови Сад,
- Прибавити сагласност за постављање плутајућег објекта од Дирекције за водне путеве, Београд,
- На предметној локацији није дозвољено вршење никаквих радова на постављеном плутајућем објекту који
би могли изазвати загађење воде реке (пескарење, фарбање, ремонт, замена металних делова, оплате и
трупа и сл.).
1.6.3. Електроенергетска инфраструктура
-

-

-

-

-

-

Преносна мрежа (110 kV) ће се градити надземно на пољопривредном земљишту, шумском и водном
земљишту, по могућности у већ постојећим електроенергетским коридорима на основу планске
документације;
грађење објеката у овом коридору, као и засађивања стабала мора бити у складу са, Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kVdo 400 kV
(„Службени лист СФРЈ―, број 65/88 и „Службени лист СРЈ―, број 18/92) техничким условима заштите
подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења СР ПС Н.ЦО. 105 („Службени
лист СФРЈ―, број 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
постројења, Заштитом од опасности СР ПС Н.ЦО. 101 („Службени лист СФРЈ―, број 68/88), Законом о
заштити од нејонизујућих зрачења, као и условима надлежног предузећа;
дистрибутивну мрежу 20 kV и нисконапонску мрежу до 1 kV градити по условима из Просторног плана;
проводнике електроенергетског вода постављати на гвоздене, односно бетонске, стубове;
паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са саобраћајном, водопривредном,
енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром мора бити у складу са условима надлежних
предузећа за инфраструктуру;
минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању, треба да буде од 10-40
m у зависности од категорисаности пута, односно по условима надлежног предузећа за путеве;
минимална висина најнижих високонапонских проводника треба да буде око 7,5 m, при укрштању са
путевима, односно по условима надлежног предузећа за путеве;
минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса неелектрифициране пруге при укрштању, треба
да буде од 5,0-10,0 m, а минимална висина најнижих проводника 7,0 m, односно по условима надлежног
предузећа;
минимална удаљеност електричног стуба од пружног појаса електрифициране пруге при укрштању, треба
да буде минимално 15,0 m, а минимална висина најнижих проводника 12,0 m, односно по условима
надлежног предузећа.
електроенергетска мрежа у насељима ће бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено решеткастим
стубовима;
стубове у насељима поставити ван колских прилаза објектима, мин. 0,5 m од саобраћајница;
ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Просторним планом, електроенергетску дистрибутивну
мрежу (20 kV и 0,4 kV) градити у коридорима саобраћајница, некатегорисаних путева, шумским путевима и
стазама, на пољопривредном земљишту и шумском земљишту, а у насељима у уличним коридорима;
електроенергетску мрежу на туристичким локалитетима, зонама заштите непокретног културног и природног
добра, зони путних садржаја, у централним деловима већих насеља, парковским површинама, у зонама са
вишепородичним становањем, у радним зонама, енергетским комплексима, комуналним површинама, као и
зонама за спорт и рекреацију обавезно каблирати.
код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8-1,0 m;
није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова;
хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за
каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове;
при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове;
уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз
заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m;
нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла;
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- хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског
кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту;
- при укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла;
- вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање
0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или
целом дужином паралелног вођења;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН (средњенапонских) и НН
(нисконапонских) водова за најмање висину стубова увећану за 3 m;
- приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају каблови јавне расвете
и семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m;
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског
нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m;
- У случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на
основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при
укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином
трасе поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m;
- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5
m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV;
- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном
растојању од најмање 0,5 m;
- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења
или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски комуникациони кабл постављен у
електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m;
- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°;
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев;
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке;
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла у односу
на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због обављања радова;
- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла
(пролаз енергетског кабла кроз шахт);
- није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла испод или изнад топловода;
- хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање 0,6
m
за
каблове
до
35
kV,
односно
најмање
0,7
m
за
каблове
35 kV;
- уколико не могу да се постигну најмањи размаци, примењују се додатне заштитне мере којима се
обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде већи од 20°С, као: појачана изолација између
топловода и енергетског кабла, примена каблова са изолацијом од умреженог полиетилена (XP00-ASJ, ХНЕ
49-А), примена металних екрана између кабла и топловода, примена постељице од специјалних мешавина
за затрпавање топловода и кабла, или се енергетски кабл поставља у азбестно-цементну цев дужине 2,0 m
са обе стране места укрштања;
- при укрштању се енергетски кабл поставља изнад топловода, a изузетно испод топловода;
- вертикални размак енергетског кабла од топловода треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 1 kV, 0,6 m
за каблове 10 kV, 0,8 m за каблове 20 kV, 1 m за каблове 35 kV;
- укрштање се не сме извести у топловодним каналима и шахтовима;
- између енергетског кабла и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана,
пенушавог бетона итд. При укрштању и паралелном вођењу енергетског кабла за јавно осветљење и
топловода растојање треба да износи најмање 0,3 m;
- приликом грађења топловода потребно je радни појас формирати тако да тешка возила не прелазе преко
енергетског кабла на местима где исти није заштићен;
- није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза;
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза;
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°;
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају бити
поставњени минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута-ножице насипа трупа пута, или
спољне ивице путног канала за одводњавање;
- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни
пут у прописаној заштитној цеви;
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- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута,
увећана за по 3,00 m са сваке стране;
- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) износи 1,351,50m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00-1,20 m;
- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин.10,00 m;
- у еколошким коридорима далеководе изоловати и обележити тако да се на минимум сведе могућност
електрокуције (страдање услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) летећих организама.
Носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на доле, а
жице обележити на упадљив начин;
- у заштитном појасу еколошког коридора Тисе, у појасу од 200 m од еколошког коридора /станишта, изузев у
грађевинском подручју насеља, електроенергетска инфраструктура се може градити уз примену посебних
техничко-технолошких решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код електроенергетских
водова ниског и средњег напона;
- у појасу од 50 m од еколошког коридора/станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште) може се
градити надземна електроенергетска инфраструктура која најкраћим путем прелази преко еколошког
коридора/станишта;
- за изградњу електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима потребно је прибавити
посебне услове заштите природе.
Услови за изградњу јавног осветљењa
- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза у
деловима где је електроенергетска мрежа грађена подземно и на стубове електроенергетске мреже у
деловима насеља где је електроенергетска грађена надземно;
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.
- на стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја која се налазе ван
грађевинских подручја по потреби смањити висину светлосних извора, применити засторе којима се
спречава расипање светлости према небу, односно према подручјима еколошке мреже; усмерити светлосне
снопове према саобраћајницама и објектима, а на посебно осетљивим локацијама применити плаве или
зелене боје светлости и ограничити трајање осветљења на прву половину ноћи;
- у еколошким коридорима избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка
решења заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом
одговарајућих планских техничких решења (смањења висина светлосних тела, усмереност светлосних
снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим
локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити засторе којима се
спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим подручјима еколошке мреже;
- у заштитном појасу еколошког коридора Тисе, у појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта морају се
применити мере заштите коридора/станишта од утицаја светлости.
- осветљење поставити мин. 20 m од обале, а оптимално растојање је 50 m од обале;
- у појасуод50 m од еколошког коридора/станишта, на грађевинском земљишту (насеље, радне зоне, викенд
насеље, туристичко рекреативне површине и сл.) применити мере заштите од утицаја светлости;
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV
- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити као
монтажно-бетонске, компактне, зидане или стубне, а на осталим површинама типа стубне, монтажнобетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са важећим законским прописима и техничким условима
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;
- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, а
могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и могућношћу
прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге до
630 kVA и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода);
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног облика минималних
димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске
трансформаторске станице, са колским приступом са једне дуже и једне краће стране;
- за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних димензија 4,2х 2,75
m, за постављање стуба за трансформаторску станицу;
- стубна трафостаница се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели
власника (корисника);
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поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор за
изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног
осветљења.

Услови за реконструкцију електроенергетске мреже и објеката ТС 20/0,4 kV и ТС 110/20 kV
- Реконструкција постојећих електроенергетских водова свих напонских нивоа и трансформаторских станица
вршиће се на основу овог Просторног плана и услова надлежних оператора мреже преносног и
дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева промену габарита, волумена, положаја или
опреме постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента
на постојећим линијским објектима у заштитном појасу вода/објекта, којима се не мења њихово целокупно
функционисање.
- приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених подручја, станишта
заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m од граница наведених просторних целина,
применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код
електричних водова ниског и средњег напона.
- за реконструкцију електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима потребно је
прибавити посебне услове заштите природе.
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити подземни или
надземни прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у
зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- за кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се вршити
нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице;
- за кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити из
трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле;
- уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више локацијски блиских или суседних
објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом
дистрибутивних трансформаторских станица на јавној површини или на парцелама остале намене.
Производни објекти обновљивихи других извора енергије
- Производни објекти (биомаса, биогас, гас, соларне електране и др.) капацитета мањих од 10 MW који ће се
на јавну електроенергетску мрежу прикључивати преко средњенапонске, односно нисконапонске мреже
могу се градити у радним зонама у насељима на основу планске документације насеља, односно
Просторног плана (уређајне основе насеља);
- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који производи енергију
(топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат,
средњенапонски подземни водови;
- комплекс треба да буде опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском
комуникационом инфраструктуром, а архитектонска обрада планираних објеката у комплексу и
инфраструктурне мреже по условима за ову врсту објеката из овог Просторног плана;
- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача;
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног енергетског објекта
каблирати;
- енергетски производни објекти који користе обновљиве и друге изворе енергије (биомаса, биогас,
геотермална енергија, соларна енергија, гас и др.) за производњу (електричне, топлотне) енергије и који ће
ову енергију користити за сопствене потребе, или конектовати у јавну средњенапонску односно
нисконапонску мрежу, могу се градити у склопу радних комплекса, односно туристичких комплекса
(геотермална енергија, соларна енергија) ван насеља;
- енергетски производни објекти већих капацитета који би користили биомасу, биогас и др. за производњу
енергије (топлотне, електричне), као и енергетски производни објекти који би користили сунчеву енергију, који ће
произведену енергију конектовати у јавну високонапонску, односно средњенапонску мрежу, могу се градити ван
насеља, као засебне комплексе на основу урбанистичког плана;
- енергетски производни објекти који би користили (биомасу и биогас) за производњу енергије (топлотне,
електричне) за сопствене и друге потребе когу се градити на пољопривредном земљишту у склопу салаша,
фарми и пољопривредних комплекса;
- ветроелектрана се може градити ван насеља на пољопривредном земљишту, на основу урбанистичког
плана;
- ветрогенератор за производњу електричне енергије са сопствене потребе може се градити ван
грађевинског подручја у оквиру садржаја на пољопривредном земљишту предвиђених Просторним планом;
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појединачни стуб за сопствено снабдевање електричном енергијом (салаши, радни комплекси и др.)
градити на основу овог Просторног плана;
стуб на који се поставља ветрогенератор, градити као слободностојећи у складу са законским условима и
прописима који важе за изградњу таквих објеката.
на стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја која се налазе ван грађевинских
подручја не могу се градити соларне електране и ветрогенератори;
у заштитном појасу еколошког коридора Тисе, у појасу од 500 m од еколошког коридора /станишта
забрањује се изградња ветропаркова и појединачних стубова ветрогенератора;
производни објекти већих капацитета који не служе за сопствене потребе, могу се градити у радним зонама у
насељима на основу урбанистичких планова насеља израдом урбанистичког пројекта, као и ван насеља у
склопу постојећих и планираних радних зона, и као засебни комплекси у атару израдом урбанистичког плана;
производни објекти мањих капацитета који ће служити за сопствене потребе могу се градити у склопу
салаша, пољопривредних комплекса, радних садржаја ван насеља на основу овог Просторног плана.

1.6.4. Термоенергетска (гасоводна и нафтоводна) инфраструктура
1.6.4.1.

Термоенергетска инфраструктура у грађевинском подручју и ван грађевинског подручја
насеља

Изградњу термоенергетске инфраструктуре/вршење радова у зони водних објеката/водног земљишта
планирати/реализовати поштујући ограничења постављена Законом о водама, према условима прибављеним
од надлежног органа за послове водопривреде, за објекте/радове за које се према Закону о водама издају
услови.
Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска већег од 16 бара
Приликом пројектовања, изградње, експлоатације, одржавања и заштите транспортних гасовода испоштовати
услове који су дати у у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar („Службени лист РС―, бр. 37/13 и 87/15).
18

Појас шире заштите гасовода - заштитни појас гасовода , је појас ширине 400 m (по 200 m са обе стране од
гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност гасовода, али и обрнуто, гасовод
утиче на друге објекте у свом окружењу.
Табела 20.

Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника гасовода
Притисак
16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од
55 bar
(m)

Пречник гасовода до DN 150

30

30

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500

30

50

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000

30

75

Пречник гасовода изнад DN 1000

30

100

Радни притисак гасовода

У заштитном појасу насељених зграда ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода, не
могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим
је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас гасовода сврстан.
Табела 21.

18

Ширина експлоатационог појаса гасовода у зависности од притиска и пречника гасовода
Радни притисак гасовода

Притисак
16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од
55 bar
(m)

Пречник гасовода до DN 150

10

10

У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16bar.
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Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500

12

15

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000

15

30

Пречник гасовода изнад DN 1000

20

50

Вредност из табеле претставља укупну ширину експлоатационог појаса тако да се по једна половина дате
вредности простире са обе стране осе гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање
трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места,
возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешкотранспортујућихматеријала, као и
постављање ограде са темељом и сл.), изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог
одобрења оператора транспортног система.
У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Табела 22.

Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од другихобјеката или објеката
паралелних са гасоводом

Радни притисак гасовода

Притисак 16 до 55 bar (m)

Притисак већи од 55 bar (m)

DN
≤150

150 <
DN ≤
500

500 <
DN
≤1000

DN >
1000

DN
≤150

150 <
DN ≤
500

500 <
DN
≤1000

DN >
1000

Некатегорисани путеви (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

1

2

3

5

1

3

3

5

Општински путеви (рачунајући од спољне
ивице земљишног појаса)

5

5

5

5

10

10

10

10

Државни путеви II реда (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

5

5

7

10

5

10

10

15

Државни путеви I реда, осим аутопутева
(рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса)

10

10

15

15

10

15

25

50

Државни путеви I реда - аутопутеви
(рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса)

20

20

25

25

50

50

50

50

Железнички колосеци (рачунајући од спољне
ивице пружног појаса)

15

15

15

15

50

50

50

50

Подземни линијски инфраструктурни објекти
(рачунајући од спољне ивице објекта)

0,5

1

3

5

3

5

10

15

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

5

10

10

15

10

20

25

35

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

10

10

10

10

25

25

25

25

Пречник гасовода

Растојањa из табеле се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: смањење пројектног фактора,
повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању.
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Минимално растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m.
Табела 23.

Минимална растојања подземних гасовода од надземне електромреже и стубова далековода
Називни напон

Паралелно вођење (m)

При укрштању (m)

≤ 20 kV

10

5

20 kV < U ≤ 35 kV

15

5

35 kV < U ≤ 110 kV

20

10

110 kV < U ≤ 220 kV

25

10

220 kV < U ≤ 440 kV

30

15

Минимално растојање дато у табели се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача.
Табела 24.

Минимална растојања спољне ивице надземних гасовода од других објеката или објеката
паралелних са гасоводом
Притисак
16 до 55
bar(m)

Притисак
већи од 55
bar(m)

Путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)

30

30

Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)

30

30

Радни притисак гасовода

Укрштање надземних гасовода са железничком пругом није дозвољено, осим у изузетним случајевима по
прибављеној сагласности управљача железничке инфраструктуре.
Укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са условима управљача јавног пута.
Табела 25. Минималне дубине укопавања гасовода мерене од горње ивице гасовода
19

Класа локације
Класа локације I
Класа локације II, III и IV
У заштитном појасу стамбеног објекта

Минимална дубина укопавања(cm)
80
100
110

За гасоводе пречника преко 1000 mm минимална дубина укопавања је 1 m.
Табела 26.

Минимална дубина укопавања гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим
објектима

Инфраструктурни објекат
до дна одводних канала путева и пруга
до пројектованог дна регулисаних корита водених токова
до горње коте коловозне конструкције пута
до горње ивице прага железничке пруге
до горње ивице прага индустријске пруге
до дна нерегулисаних корита водених токова

Минимална дубина укопавања(cm)
100
100
135
150
100
150

Од минималне дубине укопавања цеви дате у табели може се одступити уз навођење оправданих разлога за
тај поступак, при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална дубина
19

Према густини насељености, појасеви гасовода се сврставају у следеће четири класе локације:
1) Класа локације I - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази до шест стамбених зграда нижих од четири спрата;
2) Класа локације II - појас у коме се на јединици појаса гасовода налази више од 6, а мање од 28 стамбених зграда, нижих од 4 спрата;
3) Класа локације III - појас гасовода у коме се на јединици појаса гасовода налази 28 или више стамбених зграда, нижих од четири спрата или у коме се налазе пословне,
индустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне површине, као што су: градилишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени,
сајмишта, паркови и сличне површине, на којима се трајно или повремено задржава више од двадесет људи, а налазе се на удаљености мањој од 100 m од осе гасовода;
4) Класа локације IV - појас гасовода у коме на јединици појаса гасовода преовлађују четвороспратне или вишеспратне зграде.
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укопавања не може бити мања од 50 cm.
Табела 27.

Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката
Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)
МРС, МС и РС

Грађевински и
други објекти

На отвореном или под
надстрешницoм

Зидане или монтажне

Блок станице са
испуштањем гаса

≤30.000 m³/h

>30.000 m³/h

За све капацитете

За све капацитете

Стамбене и пословне
зграде*

15

25

30

30

Производне
фабричке зграде и
радионице*

15

25

30

Складишта
запаљивих течности*

15

25

30

Електрични водови
(надземни)

30
30

За све објекте: висина стуба далековода +3 m

Трафо станице*

30

30

30

30

Железничке пруге и
објекти

30

30

30

30

Индустријски
колосеци

15

15

25

15

Државни путеви I
реда

30

30

30

30

Државни путеви I
реда, осим
аутопутева

20

20

30

30

Државни путеви II
реда

10

10

10

10

Општински путеви

6

10

10

15

Водотокови

изван водног земљишта

Шеталишта и
паркиралишта*

10

15

20

30

Остали грађевински
објекти*

10

15

20

15

* Ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система.
За зидане или монтажне објекте растојање се мери од зида објекта. За надземне објекте на отвореном простору
растојање се мери од потенцијалног места истицања гаса.
Растојање објеката од железничких пруга мери се од спољне ивице пружног појаса, а растојање од јавних
путева мери се од спољне ивице земљишног појаса.
Правила одржавања, заштите, уређења и грађења за гасоводе притиска до16 бара
Приликом пројектовања, изградње, експлоатације одржавања и заштите дистрибутивне гасоводне мреже
испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
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гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС―, број 86/15).
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу саобраћајница, у инфраструктурним
коридорима.
Табела 28.

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

Радни притисак гасовода
Гасовод од челичних цеви
Гасовод од полиетиленских цеви

MOP ≤ 4 bar (m)
1
1

4 bar<MOP≤10 bar
(m)
2
3

10 bar <MOP≤ 16 bar (m)
3
-

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1 m, уз примену додатних мера заштите, при
чему се не сме угрозити стабилност објеката.
Табела 29.

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar < MOP ≤
16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним
и другим објектима
Инфраструктурни објекти

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих каблова
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
3
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара
Табела 30.

Минимално дозвољено
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
0,2
0,6
0,2
0,4
0,3
0,5
0,5
1
0,3
0,6
0,3
0,5
-

5

-

3

0,2
-

0,3
1,5

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕгасовода MOP ≤ 4 bar са
другим гасоводима, инфраструктурним и другимобјектима
Инфраструктурни објекти

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
3
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила

Минимално дозвољено
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
0,2
0,4
0,2
0,4
0,3
0,5
0,5
1,0
0,2
0,4
0,2
0,4
-

5,0

-

3,0

0,2
-

0,3
1,5
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* растојање се мери до габарита резервоара
Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 m, уз примену
физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање
од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.
Табела 31.

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземнеелектромреже и стубова
далековода
Минимално растојање
при укрштању (m)
при паралелном вођењу (m)
1
1
2
2
5
10
10
15

Називни напон
1 kV ≥ U
1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити
стабилност стуба.
Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод,
неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
Локација МРС, МС и РС
Табела 32.

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објекатаи објеката у којима
стално или повремено борави већи број људи
MOP на улазу

Капацитет
3
m /h
до 160
од 161 до
1500
од 1501 до
6000
Подземне
станице

MOP ≤ 4 bar

4 bar < MOP ≤ 10 bar

уз објекат (отвори на објекту
3 m или уз објекат (на зид
морају бити ван зона
или према зиду без отвора)
опасности)
3 m или уз објекат
5,0 m или уз објекат (на зид
(на зид или према зиду без
или према зиду без отвора)
отвора)

10 bar < MOP ≤ 16 bar
5 m или уз објекат (на зид или
према зиду без отвора)
8m

5m

8m

10 m

1m

2m

3m

Табела 33. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката
MOP на улазу
Објекат
Железничка пруга
Коловоз градских саобраћајница
Општински пут
Државни пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
Трансформаторска станица
Надземни електроводови

MOP ≤ 4
10 bar < MOP≤
4 bar < MOP ≤ 10 bar
bar
16 bar
10 m
15 m
15 m
3m
5m
8m
3m
5m
8m
8m
8m
8m
3m
3m
3m
3m
5m
8m
10 m

12 m

15 m

10 m

12 m

15 m

10 m

12 m
15 m
0 bar < MOP ≤ 16 bar:
1 kV ≥ U
Висина стуба + 3 m*
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Висина стуба + 3 m**

* али не мање од 10 m;
** али не мање од 15 m; ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода
механички и електрично појачана
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона преко
35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. За
извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити
одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
Табела 34.

Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горњеивице цеви, код
укрштања са другим објектима

Инфраструктурни објекат
Минимална дубина укопавања (cm)
до дна одводних канала путева и пруга
100
до пројектованог дна регулисаних корита водених токова
100
до горње коте коловозне конструкције пута
135
до горње ивице прага железничке пруге
150
до горње ивице прага индустријске пруге
100
до дна нерегулисаних корита водених токова
150
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за тај поступак при
чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може
бити мања од 50 cm.
У зависности од притиска, заштитни појас гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине
до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода забрањено је
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу
водотока/мелиорационих канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији
експропријације, до 1,0 m, тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде
минимум 5,0 m у грађевинском, односно 10,0 m у ванграђевинском реону.
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима Правилника о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени
гласник РС―, број 86/15) и условима управљача јавног пута.
Услови за прикључење на јавну дистрибутивну гасоводну мрежу
Прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу 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 bar („Службени гласник РС―, број 86/15).
Прикључење на топловодну мрежу извести према условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас.
1.6.4.2. Експлоатација нафте, гаса и геотермалних вода у грађевинском подручју и ван грађевинског
подручја насеља
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Експлоатација нафте, гаса и геотермалних водамора се изводити у складу са законом о рударству и
геолошким истраживањима(„Службени гласник РС―, број 101/15) ) и у складу саПравилником о техничким
нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода („Службени лист РС―, број
43/79, 41/81 И 15/82).
Бушотине
- удаљеност бушотине од заштитног појаса пловног канала, железнице, далековода опште намене, јавних
објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине,
- од ивице појаса ауто пута и путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине мора износити најмање 30
m, а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева најмање 15 m,
- објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени мање од 30 m од ивице
јавних објеката и стамбених зграда и 10 m од ивице појаса јавних саобраћајница и заштитног појаса
далековода и телефонских линија,
- удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја, конфигурације терена и
врста шуме.
Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине, а код осталих објеката и постројења од
најистакнутијег дела у правцу мерења.
1.6.5. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура
Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација (бакарне,
коаксијалне, оптичке и др). Изградња електронске комуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се по
условима из Просторног плана.
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница, и поред пешачких стаза
у јавним површинама и површинама остале намене;
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо провлачење
електронских комуникационих каблова;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m
до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару;
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте;
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV најмање
растојање треба да буде 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због
обављања радова;
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90 ;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално
растојање мора бити најмање 0,5 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу
комуникационог кабла са канализацијом;
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
најмање 0,4 m;
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода;
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној
површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина;
- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова
приликом изградње објеката („Службени гласник PC―, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни
извођење радова којимогуда угрозе функционисање електронскихкомуникација (ЕК објеката).
Услови за реконструкцију електронске комуникационе мреже
- Реконструкција постојећих електронских комуникационих водова вршиће се на основу овог Просторног
плана и услова надлежних оператера електронских комуникационих система, а подразумева промену
габарита, волумена, положаја или опреме постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове
великог обима, замене елемента на постојећим линијским објектима, којима се не мења њихово целокупно
функционисање.
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приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених подручја, станишта
заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m од граница наведених просторних целина,
применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и електрокуцију птица код
електричних водова ниског и средњег напона.
за реконструкцију електроенергетских водова на стаништима и еколошким коридорима потребно је
прибавити посебне услове заштите природе.

Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе мреже и опреме
за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и антенски
носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама привредне делатности, у
објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника;
- слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у привредним зонама,
индустријским комплексима и зонама радних садржаја на периферији и ободним деловима насеља;
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена не могу се градити у комплексима школа, вртића,
домовима здравља, старачким домовима и сл.
- у централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске стубове и објекте;
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни;
- комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени;
- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
- до комплекса за смештај комуникационе опреме и уређаја и антенских стубова са антенама обезбедити
приступни пут мин. ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице;
- слободне површине комплекса озеленити.
Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и уређаја (ИПАН)
ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и
осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним
простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као
јавне површине за изградњу ИПАН са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и
прикључењем на јавну инфраструктуру.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним или надземним
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.
1.6.6.

Јавне зелене површине у насељу и заштитни појасеви зеленилаван грађевинског подручја
насеља

1.6.6.1. Јавне зелене површине у грађевинском подручју насеља
Парк/сквер
У оквиру парковске површине најмање 70% површине требадабудеподзеленилом.
Овеповршинеозеленетиаутохтонимидекоративнимсаднимматеријалом. Потребно је формирати мрежу стаза,
платое, местазаодмор. Стазеиплатоитребадачине максимум 30% од укупне површине парка, а евентулани
објекти макс. 5% одукупнеповршине.
Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије засада. Стазе и платои треба да
чине до 35% територије сквера, а зелене површине 60-65%.
Значајни садржаји парка и сквера су различити урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, урбани
мобилијар (клупе, корпе за отпатке) и елементи спољног осветљења и др.
Заштитно зеленило
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На простору где је планирано заштитно зеленило није дозвољена изградња објеката. Дозвољено је
озелењавање у складу са станишним условима. Површине озеленети аутохтоним садним материјалом.
Улично зеленило
У свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила, формирати једностране или двостране
дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и
четинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између
2,5-3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0 m од ивице
зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 1 m, а у зависности од избора врста.
Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 m. За
сваку улицу у којима не постоје дрвореди изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и
др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При избору врста за улично зеленило, треба водити рачуна да
сем декоративних својстава (фенолошке особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима
(отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови). Постојеће дрвореде неговати и
заштитити. При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама
Закона о јавним путевима.
1.6.6.2. Заштитни појасеви зеленила ван грађевинског подручја насеља
Формирање заштитних појасева зеленила (ветрозаштитни и пољозаштитни) у обухвату Просторног плана
спровести у оквиру коридора саобраћајне и водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта. Заштитни
појасеви зеленила ће бити и у функцији заштите од ветра, заштите пољопривредног земљишта и усева и
заштите биолошке разноврсности.
Услови за формирање заштитних појасева у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре:
- За формирање ових појасева је потребна довољна ширина регулације у оквиру саобраћајне и водне
инфраструктуре, а најмања препоручена ширина ових појасева је 5 m.
- Планско подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне саобраћајиице I и II реда у обухвату
Просторног плана, треба да се одвија у складу са предеоним карактеристикама подручја.
- Није дозвољено озелењавање уз сам појас саобраћајнице, јер би привлачио животињске врсте и довео до
повећања морталитета њихових популација.
- На местима међусобног укрштање саобраћајне и друге инфраструктуре, при садњи заштитних појасева
зеленила, потребно је придржавати се услова везаних за безбедност саобраћаја.
- Ускладити положај заштитних појасева зеленила са постојећом и планираном подземном и надземном
инфраструктуром.
- Уз канале и насипе, заштитне појасеве зеленила формирати ван појаса потребног за њихово одржавање.
Услови за формирање заштитних појасева зеленила у оквиру пољопривредног земљишта:
- Формирање појасева од просечно 10 m ширине (минимум 6 m),
- Формирање главних појасева управно на правац дувања ветра, а споредних управно на правац главних
појасева.
- Формирање једноредних или дворедних појасева у зони мање угрожености од ветра, а у зони јаког ветра и
суше појасева од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног порекла.
- Формирање појасева на међусобном растојању од 30 њихових висина, како би се остварили ефекти
заштите од ветра, одношења земљишта и усева у фази семена и
- формирање ажурних типова појасева (са већим бројем отвора распоређених по целом профилу појаса).
Услови за формирање заштитних појасева зеленила у складу са мерама заштите природе (на стаништима
заштићених врста и уз еколошке коридоре):
- Обезбедити повезивање шумских станишта подизањем/обнављањем појасева високог зеленила.
- Обезбедити повезивањеслатинских и ливадских станишта очувањем постојећих ливада и пашњака уз
еколошке коридоре.
- Нa степским и слатинским стаништима заштићених и строго заштићених врста, ниједозвољено подизање
високог зеленила.
- Забрањено
je
сађењеинвазивнихврстаупросторуеколошкогкоридора,
a
токомуређењазеленихповршина, одстранитиприсутнесамониклејединкеинвазивнихврста.
- Обезбедитиштовећипроценат (најмање 50%) аутохтонихврстаплавногподручја (тополе, врбе,
панонскијасен,
брест,
храстлужњакитд.),
који
je
неопходнообогатитижбунастимврстамаплавногподручја.
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Формиратизаштитнипојасзеленилаизмеђураднихзонаиосталихсадржаја.

За формирање заштитних појасева зеленила потребна је израда планске документације (посебне основе
газдовања шумама) и пројектне документације. Пројектом заштитних појасева зеленила, дефинисати
просторни распоред и типове појасева, њихову ширину, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу
са условима станишта. Забрањена је примена инвазивних врста, уз обебеђење најмање 50% аутохтоних врста
ради очувања биолошког диверзитета. За формирање заштитних појасева је потребно прибавити услове од
надлежне институције за заштиту природе.

1.7.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТАПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

У грађевинским подручјима насеља потребно је обезбедитиза потребе издавања локацијске и грађевинске
дозволе, према условима надлежног предузећа, следеће услове за прикључење на:
- саобраћајну површину (колски и пешачки прилаз),
- електроенергетску дистрибутивну мрежу,
- електронску комуникациону мрежу (ЕК),
- водоводну мрежу,
- канализациону мрежу, или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме,
- зацевљену атмосферску канализациону мрежу, или отворене канале за прихват вишка атмосферских вода.
Ван грађевинског подручја насеља потребно је обезбедитиза потребе издавања локацијске и грађевинске
дозволе, према условима надлежног предузећа, следеће услове за прикључење на:
- саобраћајну површину (колски прилаз);
- електроенергетску дистрибутивну мрежу, или снабдевање енергијом из сопственог извора (агрегат,
обновљиви извор енергије);
- електронску комуникациону мрежу (ЕК);
- водоводну мрежу, или снабдевање водом из сопственог извора (извориште или бушени бунари);
- канализациону мрежу, или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме;
- отворену каналску мрежу за прихват вишка атмосферских вода.

1.8.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1.8.1. Услови и мере заштите живота и здравља људи
Услови живота становништва умногоме зависе од читавог низа утицаја природног и антропогених фактора који,
појединачно али и синергијски, делују на појединца и заједницу људи.
Адекватна имплементација планских решења у области заштите животне средине, пре свега, препоруке и
обавеза израде студија процена утицаја пројеката на животну средину, студија утицаја на здравље људи и др.
и стратешких процена планова на животну средину, као и успостављање мониторинга параметара животне
средине и инспекцијски надзор имају важну улогу у очувању квалитета живота и здравља људи на подручју
Просторног плана.
Планске активности и мере предвиђене Просторним планом, које је неопходно континуално спроводити су у
потпуности у складу са позитивном законском регулативом и стратегијама развоја у свим областима на
територији Републике Србије, АП Војводине, као и низа националних програма и акционих планова.
Приоритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи на територији обухвата Просторног плана,
представља одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине.
У Републици Србији, заштита здравља дефинише се са пет нивоа мера и активности усмерених на:
унапређење и очување здравља, спречавање и сузбијање обољења, рано откривање болести, благовремено
лечење и рехабилитацију.
Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све грађане путем унапређења
здравља и очувања здраве животне средине.
Мере заштите живота и здравља људи могу се поделити у неколико кључних области дејства, према доминантном
утицају у складу са законском регулативом из појединих области:
- обезбеђење околине неопходне за здрав живот становништва, посебно деце, кроз заштиту и очување
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квалитета животне средине;
елиминисање загађења ваздуха које настаје као продукт сагоревања чврстих горива и услед егзистенције
постојећих привредних комплекса у обухвату Просторног плана и контактној зони, које може бити у вези са
многим обољењима;
благовремено упозоравање и превенција од штетних ефеката дејства хемикалија које представљају
потенцијални ризик за здравље људи;
заштита здравља људи од електромагнетног зрачења;
заштита живота и здравља људи у ванредним ситуацијама планирањем превенције и адекватним
реаговањем на насталу ситуацију, чиме би се смртност и болести од последица ванредних ситуација,
несрећа и избијања епидемија који су повезани са факторима ризика животне средине значајно смањили;
заштита живота и здравља људи од последица климатских промена као глобалне опасности по здравље
људи, које изазивају оштећења озонског омотача, губљење биодиверзитета и др.

Такође, као мера заштите живота и здравља људи дефинисана је и неопходност вршења систематских
испитивања животних намирница, предмета опште употребе, минералних вода за пиће, воде за пиће и других
вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе,
ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета (мониторинг).
Законом о заштити животне средине дефинисано је да је ризик одређени ниво вероватноће да нека активност,
директно или индиректно, изазове опасност по животну средину, живот и здравље људи, а удес - изненадни и
неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја, обављањем
активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном
чувању (у даљем тексту: хемијски удес).
Поштовање законских одредби и спровођењем планских решења дефинисаних овим Просторним планом,
индиректно ће се очувањем животне средине и природних ресурса (воде, ваздуха и земљишта), позитивно
утицати и на квалитет живота и здравље становништва.
1.8.2. Услови и мере заштите животне средине
1.8.2.1. Опште мeре у току изградње појединачних објеката
Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и применити следеће
мере заштите:
- носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи, као и подзаконска акта донета на
основу овог Закона;
- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током
транспорта;
- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и
механизације;
- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински материјал и метални
отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и
одобрену локацију;
- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног
органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од
просипања материјала;
- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту
споменика културе;
- ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошкопетрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је
дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе.
1.8.2.2. Мере заштите природних ресурса
Опште мере заштите природних ресурса односе се на:
- вођење регистра извора загађивања животне средине од стране надлежне општинске управе за послове
заштите животне средине, као дела интегралног националног регистра извора загађивања који води
Агенција за заштиту животне средине;
- успостављање континуиране контроле и систематско праћење квалитета параметара животне средине
(ваздуха, воде, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења) од стране овлашћених организација;
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- идентификација привредних субјеката - оператера на простору обухвата Просторног плана који су у обавези
да поднесу Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС―, број 135/04 и 25/15) и пратећим
подзаконским актима - уколико дође до изградње ових објеката у планском периоду;
- идентификација севесо постројења на основу Закона о заштити животне средине, Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и пратећих подзаконских аката - уколико дође
до изградње ових објеката у планском периоду;
- формирање заштитних појасева зеленила у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и пољопривредног
земљишта, у циљу заштите од еолске ерозије - одношења површинског слоја земљишта и усева у фази
семена.
Посебне мере за постројења и радне садржаје
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Услови који се односе на сва постојећа и планирана постројења и радне садржаје на простору у обухвату
Просторног плана су:
- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима, којима се уређују
послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и организација;
- фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму (као прелазно решење) у насељима у
којима не постоји изграђен ППОВ или одводити интерном канализацијом у јавну канализациону мрежу;
- све технолошке отпадне воде, преко сливних решетки, сакупљати и одводити у водонепропусну септичку јаму, уз
претходан третман на таложнику и сепаратору или их упуштати у јавну канализацију, а по извршеном
одговарајућем третману, којим се обезбеђује прописани квалитет за испуштање у канализациону мрежу односно
реципијент;
- спроводити мере заштите животне средине (ваздуха, воде, земљишта, заштите од буке) и адекватно
управљање насталим отпадом.
У складу са Законом о заштити животне средине, примениће се прописани систем мера и услова за одрживо
управљање, очување и унапређење природне равнотеже и услова за живот, као и за спречавање и смањење
загађивања животне средине.
1.8.2.3. Мере заштите ваздуха
Заштита ваздуха ће се обезбедити кроз примену следећих мера:
- поштовати Закон о заштити ваздуха и пратећа подзаконска акта;
- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и
технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава
прописане граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање
техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих
материја свеле на ниво прописаних вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја
технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је
дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки
процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни
мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих
материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза
издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре
пуштања у рад прибави дозволу;
- коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енегија, енергија ветра, биомаса,
геотермална енергија) за грејање будућих туристичких капацитета и мањих производних погона; за све нове
привредне објекте, као потенцијалне загађиваче и постојеће загађиваче, уколико не поштују правило
употребе еколошких енергената ради задовољавања нивоа квалитета ваздуха обавезна је уградња филтера
у димњацима;
- успостављање мониторинга квалитета ваздуха на основу утврђене мреже мерних станица и/или мерних
места у државној и локалној мрежи мерних станица на простору обувата Просторног плана;
- вршење сталног и/или повременог мерења/узимања узорака на фиксним локацијама и повремена мерења
на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха;
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реконструкција постојеће путне мреже и успостављање заштитних зона са заштитним зеленилом уз
саобраћајнице за све категорије путева у складу са Законом, као мера заштите од буке и аерозагађења;
дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха, кроз поступак процене утицаја на животну средину.

1.8.2.4. Мере заштите вода
У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере заштите:
забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе
граничне вредности емисије - квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за
упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент;
забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;
отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, односно за пречишћавање
на ППОВ;
вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;
вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода;
- дефинисати зону изворишта и одредити зону и мере санитарне заштите свих изворишта висококвалитетних
површинских и подземних вода;
- земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају бити заштићени од
намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност извора и
здравствену исправност воде, забраном активности које утичу на промену квалитета воде у водоносним
слојевима или површинским токовима;
- обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом;
- забрана неконтролисаног каптирања извора без обзира на издашност;
- забрана неадекватног каптирања и експлоатације термоминералних вода у циљу заштите формирати зоне
санитарне заштите издани термоминералних вода (елиминација појединих активности по зонама);
- контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) од стране стручних
служби на локалном нивоу;
- поштовање услова и критеријума за унапређење и заштиту животне средине при уређењу водотока, а у зонама
посебних природних вредности тежити остварењу „натуралне регулације―;
- приликом непосредне реализације пројеката изградње водопривредних и других објеката и захвата у
коришћењу водних ресурса или коришћењу водних система, обавезна је израда студије о процени утицаја
на животну средину, а пре свега са становишта: процене ризика од свих врста и степена загађења вода и
тла и процене и прогнозе „оводњености― као основног чиниоца опстанка живота у постојећим екосистемима,
у зонама утицаја;
- санација и ревитализација објеката и опреме водоводне инфраструктуре и изградња нових објеката у
складу са санитарно-техничким условима изградње и уређења;
- решавање снабдевања становништва водом у насељима упоредо са решавањем питања одвођења и
третмана отпадних вода;
- сакупљање и евакуација отпадних вода преко сепарационог канализационог система (раздвајање
колектора за отпадне воде од колектора кишне канализације) за постојеће и планиране туристичке
локалитете;
- строго контролисана примена хемијских средстава у пољопривреди у циљу заштите површинских и
подземних вода од загађивања;
- забрана трајног депоновања отпада у зонама изворишта;
- увођење систематског мерења и осматрања квалитета површинских вода;
- развијање културе становништва о потреби чувања водних ресурса.
1.8.2.5. Мере заштите земљишта
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко
падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.
Посебни услови и мере у функцији заштите земљишта су:
применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, улица и
манипулативних платоа;
примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и отпада по
околини, приликом манипулисања или привременог чувања:
o У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се
отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији.
На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;
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заштита функције земљишта, заустављање деградације земљишта и рекултивација деградираних
површина;
примена концепта органске пољопривреде и замена конвенционалне методе примене хемијских
средстава заштите и агротехничких мера у пољопривреди;
рекултивација и ревитализација свих површина деградираних услед коришћења минералних сировина;
забрана стихијског одлагања отпада на простору обухвата Просторног плана и санација неуређених
одлагалишта отпада - дивљих депонија, у циљу заштите земљишта;
сакупљање, прерада или уништавање анималног отпада у објектима намењеним за прераду, обраду
или уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла, у складу са Законом о
ветеринарству;
спречавање непланског претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, чиме је иницирана
нежељена промена намене простора.

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних вода, као и
предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер.
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или могу утицати на
квалитет земљишта, дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и
опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности на квалитет земљишта и обезбеде друге мере
заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да буде узрок
загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности изврши испитивање
квалитета земљишта.
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину
земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу
са његовом наменом.
1.8.2.6. Остале посебне мере заштите
Мере заштите од буке
Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од буке
у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе, односе се на акустичко зонирање на територији
локалне самоуправе, одређивање мера забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног
акционог Плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у животној
средини и вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини.
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС―, број 75/10) прописани су
индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.
Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником о
методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима.
Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су:
- пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, која се емитује при
прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, не прелази прописане граничне
вредности;
- након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно мерење нивоа буке на
граници комплекса и извршити оцену ефикасности примењених мера заштите, при чему се узима као
меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука не зависи од доба дана, већ од режима рада
погона (у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене вредности, побољшати звучну изолацију
према осетљивим и угроженим објектима).
Мере заштите при управљању отпадом
Концепцију одлагања комуналног отпада треба усагласити са принципима Стратегије управљања отпадом
2010-2020. године.
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Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код надлежних
организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са законским прописима.
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом и осталим законским и
подзаконским актима, који непосредно регулишу ову област обезбеди потребан простор за одлагање отпада,
потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја,
а да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за управљање
отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл.).
Посебне мере и услови су:
комунални отпад потребно је сакупљати и обезбедити његову редовну евакуацију на локацију која је
утврђена од стране комуналне службе;
привремено складиштење евентуално присутног опасног отпада вршити у складу са чл. 36 и 44. Закона о
управљању отпадом. Отпад мора да буде прописно обележен и привремено складиштен на прописан начин
до његовог коначног збрињавања;
разношење чврстог отпада спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за то
уређеним локацијама;
на свакој грађевинској парцели обезбедити посебан простор, тако да се омогући лак приступ надлежне
службе, као и потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих
отпадних материја, у складу са Законом и другим прописима;
примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене Законом и другим прописима којима се
уређују послови санитарног надзора.
У случају потребе за простором за селективно сакупљање отпада који се не може чувати у контејнерима за
комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави услове, односно дозволу/сагласност надлежног
органа за потребе уређења или коришћења наведеног простора.
Општина Ада потписала је споразум о формирању регионалне депоније на територији Града Кикинда. За
предметни регион израђен је План управљања отпадом, којим су дефинисане све активности везане за
регионално депоновање отпада са територије општина потписница.
Третман животињског отпада ће се спроводити у складу са Законом о ветеринарству, који подразумева
нешкодљиво уклањање лешева животиња и других отпадака животињског порекла до објеката за сабирање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по животиње, људе
или животну средину. С обзиром на то да ће се разрада појединих планских решења вршити израдом
одговарајуће планске документације, за наведене планове орган надлежан за њихову припрему, може донети
Одлуку о изради стратешке процене, према критеријумима, прописаним Законом о стратешкој процени, ако
утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину.
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора прописати израду студије
процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени
утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС―, број 114/08).
1.8.3. Услови и мере заштитеприродних добара
На простору обухвата Просторног плана принењују се мере заштите за заштићена подручја, станишта
заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и еколошке коридоре.
1.8.3.1. Заштићена подручја
Споменик природе „Бела топола у Молу― је заштићен на основу општинске Одлуке којом је установљена
заштита III категорије и прописани услови и мере заштите III степена. За заштиту је задужено ЈКП „Стандард―
Ада. На основу прописаних мере заштите је забрањено:
- Заштићено стабло посећи, сећи и ломити гране, кидати лишће или предузимати било које друге радње које
би измениле његов изглед или довеле у питање биолошки опстанак;
- Депоновање смећа и других отпадака и
- Ложење ватре.
Дозвољавају се биолошко-техничке мере заштите стабла, под условима које утврди организација за заштиту
природних добара.
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1.8.3.2. Станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја
Ha стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја уважавати опште услове
заштите природе.
Ha стаништима заштићених и строго заштићених врста која се налазе ванграђевинских подручја:
- Забрањено je: мењати намену и културу површина (преоравати површине под природном
вегетацијом, градити рибњаке), осим у циљу еколошке ревитализације станишта, уклањати травни
покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе, отварати
површинске копове, мењати морфологију терена, спроводити регулационе радове и отварати
копове на обали и уз обалу која представља станиште тиског цвета, привремено или трајно одлагати
отпад и опасне материје и обављати остале радове и активности које могу имати неповољан утицај
на животну средину, еколошки интегритет и функционалност станишта, уносити инвазивне врсте
биљака и животиња.
- Неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, обезбедити одрживо
коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у складу са капацитетом станишта
(очување старих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства и сл.), обнављати шумарке
аутохтоних врста на одговарајућим ливадским стаништима до 20% покровности пo парцели,
односно до максималне величине појединачних површина до 0,05 ha, ускладити планске документе у
газдовању шумама са очувањем заштићених врста кроз сарадњу корисника шума и Покрајинског
завода за заштиту природе.
- Прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: изградња и реконструкција
инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности; уређење вода, радови на
одржавању каналске мреже укључујући и уклањање вегетације и остали мелиорациони радови;
геолошка и друга истраживања; подизање ваншумског зеленила; сеча дрвореда, група стабала и
шумица, крчење жбуња; паљење вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију
станишта, формирање појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање запуштеног бунара),
као и за подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.).
Антропогена
станишта
заштићених
и
строго
заштићених
врста
која
се
налазе на грађевинским подручјима (АДА04):
- Забрањене су активности које могу да доведу до уништавања јединки заштићених и строго
заштићених врста (јединке у свим фазама развоја, нпр. jaja).
- Прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима (нпр. сеча
стабала, опремање парка, изградња објеката), којима се мењају карактеристике станишта.
1.8.3.3. Еколошки коридори
Опште мере заштите еколошког коридора Тисе и осталих еколошких коридора:
- За израду планова, пројеката и реализацију активности у оквиру еколошког коридора, потребно je
прибавити услове заштите природе у складу са Законом о заштити природе.
- Hиje дозвољена промена намена површина под вегетацијом у природном и блиско-природном стању
(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.), као и чиста сеча шумских појасева или других врста зеленила са
улогом еколошких коридора.
- Обезбедити повезивање станишта заштићених врста:
Шумских станишта подизањем/обнављањем појасева високог зеленила;
Слатинских и ливадских станишта очувањем постојећих ливада и пашњака уз еколошке
коридоре;
- Поплочавање и изградњу обала водотокова/канала са функцијом еколошких коридора:
Свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких решења;
Поплочани или бетонирани делови обале, изузев пристана, морају садржати појас нагиба до 45°
a структура овог појаса треба да омогућује кретање животиња малих и средњих димензија,
првенствено токоммалих и средњих водостаја;
Током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда, поплочане или бетониране делове
комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне
структуре (грубо храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45%, површина са вегетацијом)
и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке;
Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим
зеленим површинама које су саставни део заштитног зеленила. Обезбедити надовезивање зелених
површина између вештачких деоница обале, односно зелених површина формираних код
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еколошких типова обалоутврде на мрежу зеленила на копну. Ова зелена острва (дужине неколико
десетина метара уз обалу) такође je неопходно повезати са зеленим коридором уз насип.
Обезбедити
отвореност
канала/водотока
са
улогом
еколошких
коридора
на
целој
дужини
(извршити
ревитализацију
коридора
код
зацевљених
деоница)
и
обезбедити проходност у зонама црпних станица уређењем зеленила обалног појаса;
Обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације насипа, као дела еколошког коридора који
омогућује миграцију ситним врстама сувих травних станишта;
Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких решења којима се
обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за израду техничке документације
приликом:
Регулације водотока (пресецање меандара, изградња насипа и обалоутврда, продубљивање
корита), поплочавања и изградње обала;
Изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким коридорима;
Изградње нових и обнављања старих мостова.
Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите
природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих
планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова
према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим
локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). За изворе ноћног
осветљења изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости
према небу, којима се спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим
подручјима еколошке мреже.
Ha грађевинском земљишту, наменити што већи део приобаља деонице еколошког коридора за зеленило
посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности:
Очувати појас приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој дужини обале
водотока/канала;
Проценат високог зеленила на просторима за спорт и рекреацију унутар еколошког коридора
Тисе треба да буде најмање 50%, a на другим површинама 30-40%;
Неопходно je обезбедити континуирани зелени коридор ширине 20-50 m унутар плавног
подручја Тисе. Континуитет коридора травне и шумске вегетације обезбедити формирањем
дрвореда и уређених зелених површина - травњака са жбунастим врстама уз отворене и/или
изграђене делове простора (манифестациони простори, купалишта, спортски терени) као и
унапређењем стања вегетације насипа;
Ha деоницама, где се грађевинско земљиште пружа у већој дужини од 500 m, поред предвиђеног
континуалног зеленог појаса 20-50 m ширине, планским документима обезбедити и блокове
заштитног зеленила на сваких 200-500 m дужине обале. Минимална површина ових блокова
заштитног зеленила je 0,1 ha, a минимална ширина блока je 20 m.
Приобално
земљиште
канала/водотока
треба
да
има
травну
вегетацију
у
ширини од најмање 4 m, a оптимално 8 m код локалних коридора, a код
регионалних коридора у ширини од најмање 10 m, a оптимално 20 m (у случају
ужег појаса приобалног земљишта од наведених вредности, обезбедити травни појас до границе
водног земљишта). Травна вегетација се одржава редовним кошењем. Забрањено je узурпирати
приобално земљиште коридора преоравањем, изградњом објеката и сл.
Ha деоницама еколошких коридора ван грађевинских подручја насеља стимулисати традиционалне
видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета.

Посебне мереочувања функионалности ипроходности еколошког коридора Тисе:
- Током изградње и функционисања објеката чија намена je директно везана за воду и/или обалу спречити
ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и уља у еколошки коридор, постављањем
пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на површину воде, као и друге
загађујуће материје, морају се покупити у најкраћем могућем року (нпр. употребом cansorba).Зазаштитуоколнихекосистемаодпоследицаевентуалнедисперзијегориваводеномповршиномпредвидетиод
говарајућехемијско-физичкемере
(нпр.
употребасредства
BioVersal
запоспешивањеразградњенафтнихдеривата) ибиолошкемересанације (премапосебнимусловима).
- Ниједозвољеноскладиштењеопаснихматерија
(резервоаригориваисл.)
унебрањеномделуплавногподручјаводотокова.
НапросторуеколошкогкоридорауправљањеотпадомвршићесеускладусаЗакономоуправљањуотпадомидругимва
жећимпрописима.
- Далеководнеобјектеиинфраструктуруизоловатииобележититакодасенаминимумсведемогућностелектрокуције
(страдањауследудараструје)
иколизије
(механичкогудараужице)
летећихорганизама.
Носачеизолатораизоловатипластичнимнавлакама,
изолаторепоставитинаносачеуположајунадоле,
a
жицеобележитинаупадљивначин.
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- Узонамаводопривреднихобјекатаприменититехничкарешењакојимасеобезбеђујеконтинуитеттравневегетаци
јеприобалногпојасаипроходносттереназаслабопокретљивеситнеживотиње.
- Планскоподизањезеленихпојасеваузпостојећеипланиранедржавнесаобраћајнице
I
и
II
редауобухватуПросторногплана,
требадасеодвијаускладусапредеонимкарактеристикамаподручја.
Ниједозвољеностварањепошумљеногкоридораузсампojac
саобраћајницекојибипривлачиоживотињскеврстеидовеодоповећањаморталитетањиховихпопулација.
- Нa
степскимислатинскимстаништимазаштићенихистрогозаштићенихврста,
ниједозвољеноподизањевисокогзеленила.
- Уређењем окућницаипростораоконестамбенихобјеката, дефинисањем правила озелењавања и удаљености
објеката одобале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградњеограда непроходних за ситне
животиње, уз примену еколошки прихватљивих елемената са отворима већим од 10 cm) обезбедити проходност
обале
каналаиводотоковаза
ситне
животиње.Приликомлегализацијезахтеватиприлагођавањепостојећихоградафункцијиеколошкогкоридора
(померањеоградаилиизменеделоваоградакодмеђнихтачакасуседнихпарцелапремаречнојобали).
- Збогеколошкогзначајапростора,
озелењавањеспроводитинаосновупројекатакојисеостварујунапросторуеколошкихкоридораитребадасереализује
паралелносаизградњомобјеката.
Правилаозелењавањадатакрозовемере,
требадасепримењујуинаприватнимпарцелама.
- Због
еколошког
значаја
простора,
план
озелењавања
треба
да
буде
саставни
деопланскеипројектнедокументације. Озелењавањетреба да се остварује паралелно са изградњом објеката:
Забрањено је сађење инвазивних врста(списак врста дат је на крају текста) у простору еколошког
коридора, а током уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних
врста;
Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, врбе,
панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који је неопходно обогатити жбунастим врстама плавног
подручја;
- Обезбедити редовно одржавање зелених површина.
Посебнемереочувањафункионалностиипроходностиосталихеколошкихкоридора:
- Токомизградњеифункционисањаобјекатачија
je
наменадиректновезаназаводуи/илиобалуспречитиширењепоследицаевентуалногакцидентногизлива
њазагађујућихматеријауеколошкикоридор
(нпр.
постављањемпливајућихзавесаналокацијаманакојимасевршипретакањегорива).
- Ниједозвољеноскладиштењеопаснихматерија
(резервоаригориваисл.)
унебрањеномделуплавногподручјаводотокова.
Ha
просторуеколошкогкоридорауправљањеотпадомвршићесеускладусаЗакономоуправљањуотпадом
(„Службенигласник PC“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) идругимважећимпрописима.
- Узонамаводопривреднихобјекатаприменититехничкарешењакојимасеобезбеђујеконтинуитеттравнев
егетацијеприобалногпојасаипроходносттереназаслабопокретљивеситнеживотиње.
- Далеководнеобјектеиелектроенергетскуинфраструктуруизоловатииобележититакодасенаминимумсв
едемогућностелектрокуције
(страдањауследудараструје)
иколизије
(механичкогудараужице)
летећихорганизама:
носачеизолатораизоловатипластичнимнавлакама,
изолаторепоставитинаносачеуположајунадоле, a жицеобележитинаупадљивначин.
- Ha
просторуизванзонастановања,
забрањена
je
изградњаобјекатачијанаменаниједиректновезаназаобалуводотокасафункцијомеколошкогкоридорана
растојањумањемод 50 m одлинијесредњегводостајаводотока;
- ПланскоподизањезеленихпојасеваузпостојећеипланиранедржавнесаобраћајницеI
иIIредауобухватуПросторногпланатребадасеодвијаускладусапредеонимкарактеристикамаподручја:
Ниједозвољеностварањепошумљеногкоридораузсампојассаобраћајницекојибипривлачиоживотињ
скеврстеидовеодоповећањаморталитетањиховихпопулација.
- Збогеколошкогзначајапростора,
планозелењавањатребадабуде
саставнидеопланскеипројектнедокументације. Озелењавање треба да сеостварује паралелно са
изградњом објеката:
Забрањено je сађење инвазивних врста у простору еколошког коридора, a токомуређења зелених
површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста;
Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста плавног подручја (тополе, врбе,
панонски јасен, брест, храст лужњак итд.), који je неопходно обогатити жбунастим врстама
плавног подручја;
Обезбедити редовно одржавање зелених површина.
Приликом парцелисања обезбедити континуитет обале са вегетацијом у природном или
блископриродном стању, у ширини од 20-50 m од линије средњег водостаја, односно у ширини од
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10 m код високих обала. Овај појас приобаља, поред своје улоге кључног станишта и еколошког
коридора, може да садржи пешачку стазу.
Уређењем окућница и простора око нестамбених објеката, дефинисањем правила озелењавања и
удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње
ограда непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки прихватљивих елемената са
отворима већим од 10 cm), обезбедити проходност обале канала и водотокова за ситне животиње.
Приликом легализације захтевати прилагођавање постојећих ограда функцији еколошког коридора
(померање ограда или измене делова ограда код међних тачака суседних парцела према речној
обали).
Урбане
садржаје
потребно
je
распоредити
no
принципу
зонације
којом
се
одређује
минимална
удаљеност
објеката
од
еколошких
коридора
и
намена
простора унутар зоне дирекног утицаја на коридор:
У зонама становања, минимална удаљеност планираних објеката који захтевају поплочавање
и/или осветљење je 20 ma оптимална 50 m од обале коридора, односно од обале Тисе.
Уз обалу чији je део планиран за спортско-рекреативне активности, могу бити смештени објекти
везани за активности на води (нпр. привез за чамце или монтажно-демонтажни молови) на тај начин
да не прекидају континуитет коридора, a у појасу вишеспратног зеленила планирати објекте који не
захтевају вештачку подлогу и осветљење (нпр. трим стаза, дечије игралиште, уређена зелена
површина).

Мере за заштитну зону еколошког коридора Тисе, осталих еколошких коридора и станишта
заштићених и стого заштићених врста од националног значаја(Заштитна зона се не одређује за
станиште антропогеног порекла АDА04 - урбани паркови и велике баште)
У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта:
- Забрањује се изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора (турбина).
- Забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих
зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.
У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта:
- Услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа
подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије
загађујућих материја у околни простор.
Планским решењима мора се обезбедити:
Примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења;
Дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних врста.
У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта, изузев у грађевинском подручју насеља:
- Забрањује се изградња нових салаша.
- На постојећим салашима дозвољена je реконструкција, доградња и надоградња постојећих објеката,
без промене постојеће намене објекта, у циљу побољшања санитарно-хигијенских услова живота и
рада на салашу.
- На постојећим салашима дозвољена je:
Доградња постојећих објеката до 50%;
Надоградња постојећих објеката до макс. П+1.
- Изградња надземних објеката се ограничава:
На воћарско-виноградарске кућице и оставе за смештај воћа у воћњацима и виноградима;
На пољопривредне и водопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење коридора или
датог станишта (објекти сточарства на пашњацима, рибарства код рибњака и сл.), који су
лоцирани и изграђени у складу са условима заштите природе.
- Изградња инфраструктуре, уз примену следећих услова:
Трасе саобраћајница планирати најкраћим путем преко еколошких коридора или комплекса
станишта од већег броја субјединица.
Применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и електрокуцију
птица код електричних водова ниског и средњег напона.
У
појасу
од
200
m
од
еколошког
коридора/станишта
на
грађевинском
земљишту
(грађевинско
подручје
насеља
и
грађевинско
земљиште
ван
грађевинског подручја насеља):
- Услов за изградњу објеката je да њихове граничне вредности индикатора буке на граници
идентификованих (означених) природних станишта заштићених врста са другим наменама простора
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не прелази законски прописане вредности, a њихово осветљавање не делује на станиште или
коридор.
У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта забрањује се:
- Примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. стакло, метал)
усмерене према коридору или значајном станишту.
- Уситњавање парцела за потребе формирања грађевинског земљишта, изузев за инфраструктурне
објекте.
Примењују се следеће мере:
- Очувати проходност еколошког коридора површинских вода: забраном ограђивања појаса уз обалу
или применом типова ограде које омогућују кретање ситних животиња.
- Обезбедити континуитет зеленог тампон појаса између простора људских активности и
коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 20 m код планираних објеката и то у
складу са типом вегетације коридора/станишта. Овај појас графички приказати у планској и
пројектној документацији.
- Објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 m удаљености од границе
коридора/станишта.
У појасу од 50 mод еколошког коридора или станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште),
забрањена je изградња објеката, осим:
- Надземне инфраструктуре, чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких коридора,
станишта или комплекса станишта од већег броја субјединица.
- Водопривредних објеката и њихове пратеће инфраструктуре.
У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта на грађевинском земљишту (насеље, радне
зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.), услов за изградњу:
- Вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се на парцели формира уређена зелена
површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса коридора или тампон зоне
станишта.
- Саобраћајница са тврдим застором за моторна возила (у насељима, као и приступних саобраћајница
водопривредним објектима ван насеља) je примена техничких мера којима се обезбеђује безбедан
прелаз за ситне животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора/станишта.
1.8.3.4. Опште мере заштите биодиверзитета
Мере заштите биодиверзитета насеља:
- Формирати систем јавног зеленила, повећати проценат зелених површина, броја и разноврсности
постојећих категорија јавног зеленила и одржавати га у блиско природном стању.
- Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%, a примену
четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим
површинама са наглашеном естетском наменом.
- Очувати зелене површине унутар стамбених блокова, у зони породичног (индивидуалног) и
вишепородичног становања и блокова са становањем као преовлађујућом наменом и повезати их у
целину.
- Приликом озелењавања комплекса, блокова и локација намењених за производњу, пословање и
услуге, формирати више спратова зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и користити
примерке егзота за које je потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у
категорију инвазивних, како би се обезбедила заштита околног простора од ширења последица
загађивања.
- Дуж фреквентних саобраћајница, формирати и одржавати густ зелени појас од врста отпорних на
аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, средњег и високог ефекта редукције буке, у
комбинацији са жбуњем, a паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима.
- Избегавати примену инвазивних врста токомуређења зелених површина и подизања заштитног
зеленила.
Мере заштите биодиверзитета ван грађевинског подручја насеља
Приликом подизања пољозаштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса, потребно је:
- Учешће
аутохтоних
дрвенастих
врста
треба
да
буде
најмање
50%
ради
очувања
биодиверзитета
аграрног
и
урбаног
предела
уз
одговарајућу
разноврсност
врста
и
физиономије,
тј.
спратности
дрвенасте
вегетације
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функције заштитног зеленила.
Формирати заштитни појас зеленила између радних зона и осталих садржаја.
Избегавати коришћење инвазивних врста.
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испуњавају

Забрана коришћења инвазивних врста:
У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности, дужни смо да спречавамо уношење и
контролишемо или искорењујемо „оне стране врсте које које угрожавају природне екосистеме,
станишта или (аутохтоне) врсте“. Ha подручју Панонског биогеографског региона инвазивне су
следећебиљне врсте:циганско перје(Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело
дрво(Ailantbus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentatis),
дафина(Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен(Fraxinus pennsylvanica), трновац(Gledichia
triachantos), жива ограда(Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна
сремза(Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia),
сибирски брест(Ulmus pumila).
1.8.3.5. Геолошкоипалеонтолошконаслеђе
Пронађена
геолошка
и
кристали
и
др.),
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je
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и
предузме
крађе.
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1.8.4. Услови и мере заштите непокретних културних добара
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица је, као надлежна установа за заштиту, за потребе
израде Просторног Плана, на основу ревизије, анализе и ревалоризације утврђене споменичке вредности урбаних
и физичких структура на подручју обухвата Просторног плана, израдио елаборат који садржи детаљне мере
заштите (услове чувања, одржавања и коришћења културних добара и културних добара која уживају претходну
заштиту). Смернице дефинисане овим елаборатом, према Закону о планирању и изградњи и Закону о културним
добрима постају обавеза за имаоце и кориснике културних добра и добара под претходном заштитом у даљем
процесу урбанистичког и архитектонског планирања, односно изградње на подручју општине Ада.
Мере заштите археолошких налазишта
-

-

За области којесу означене као зоне потврђених или потенцијалних археолошких налазишта,
обавезно је пре извођења земљаних радова, извршити археолошка ископавања, у складу са Законом
о културним добрима („Сл гласник РС“ број 71/94).
На осталом делу,у обухвату Просторног плана, уколико се у току извођења радова наиђе на
археолошка налазишта или на археолошке предмете, извођач радова је дужан одмах, без одлагања
прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109 Закона
о културним добрима „Сл. гласник РС „ број 71/94).

Мере заштите за споменике културе од изузетног и великог значаја:
- Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјалаи конструктивног
склопа;
- Очување или рестаурација основних вредности функционалног склопа, ентеријера
(декоративног молераја и сл.) као и мобилијара;
- Чување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемента и аутентичног
колорита објекта;
- На овим објектима је дозвољено осавремењивање, које се мора извести уз услове и поднадзором
надлежне установе заштите (увођење савремених инсталација, под условом да не наруше ентеријерске
вредностиобјекта);
- Накнадно дограђени неестетски делови грађевине и неадекватни помоћни објекти сапарцеле и из окружења
се уклањају. Дворишни простор у свему ускладити саглавнимобјектом;
- Рекламне табле, осветљење и др. на фасадама се могу поставити само према условиманалежног Завода
за заштиту споменика културе;
- Обзиром да је Родна кућа Новака Радоњића срушена, у поступку је скидање заштите.
Мере заштите за непокретна културна добра (НКД)
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- Очување изворног изгледа архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и
нагиба крова, свих констуктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних
карактеристика и оригиналних натписа;
- На овим објектима је дозвољено осавремењивање, које се мора извести уз услове и под надзором
надлежне установе заштите (увођење савремених инсталација, под условом да не наруше ентеријерске
вредности објекта);
- У случају ветрењаче у Оборњачи могућа је промена намене с тим да нова функција мора бити примерена
архитектури и постојећем функционалном склопу објеката;
- Рекламне табле, осветљење и др. на фасадама се могу поставити само према условима належног Завода
за заштиту споменика културе.
Мере заштите урбаних структура
-

-

-

Очување основних елемената историјске урбане матрице простора: урбаних блокова, улица, тргова и
паркова;
Очување наслеђених регулационих и грађевинских линија условљено је значајем уличног потеза као и
градитељским наслеђем које је предвиђено за чување;
Очување постојеће парцелације уз могућност повезивања;
Очување ивичне блоковске изградње на парцели, као наслеђеног типа грађења, на начин којим се унутар
блокова формирају унутрашња дворишта, карактеристична за сеоски центар;
Очување објеката према валоризацији и усаглашавање новопланираних објеката са
њима;
Очување вертикалне регулације насеља;
На потезима где се врши интерполација треба испратити вертикалну регулацију
постојећих суседних објеката (висина поткровног венца и слемена) који имају споменична својства или, у
случају да таквих објеката нема, вертикалну регулацију одредити у односу на најближе реперне тачке у
улици или блоку;
Извршити
измештање или уклањање помоћних објеката који не одговарају
функционалним потребама, односно културно-историјским или естетским вредностима просторне културноисторијске целине, у складу са решењем надлежне установе заштите непокретних културних добара;
Треба задржати следеће намене објеката: јавне, пословне, пословно-стамбене и
стамбене функције;
Приликом изградње нових објеката, посебну пажњу обратити и на решење одлагања и одношења смећа,
као и на озелењавање окружења;
Све интервенције унутар овога простора сеоског језгра (на свим парцелама унутар граница сеоског језгра,
као и уоквиру његове заштићене околине) ће се вршити на основу претходно прибављених Услова за
предузимање мера техничке заштите од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе.

Мере заштите за oбјектe под претходном заштитом
Према Закону о културним добрима, добра под претходном заштитом имају исти третман као и НКД и за њих
важе исте мере техничке заштите које су претходно наведене.
Мере заштите јавних споменика
-

Сви споменици, спомен табле и обележа не могу се пренети, нити имм се може мањати првобитни изглед;
Приликом конзервације и рестаурације потребно је све интервенције овбавити у складу са изворним
изгледом, користећи истоветне материјале, или најприближније оригиналима;
Потребно је редовбно одржавање и чишћење споменика и обнављање текста на њима;
Потребно је обезбедити видљивост и приступ споменицима;
Потребно је хортикултурно и партерно уређење као и одржавање простора унутар комплекса око
споменика.

1.8.5.

Услови и мере заштите одпожара, елементарних непогода итехничко-технолошких несрећа

Подручје општине Ада може бити угрожено од: земљотреса, пожара, подземних вода, одрона, ерозије,
метеоролошких појава: атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови.
Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, примену
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и
примену важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При
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пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити
могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета (VII, VII-VIII и VIII степен према ЕМС-98), како би
се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством. 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.
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите, односно
подразумевају примену важећих закона, техничких прописа и стандарда који регулишу ову област при
пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на овом простору. Такође, потребно је придржавати
се услова и мера који су дати од стране Министарства унутрашњих послова – сектор за ванредне ситуације.
Активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија,
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске водоводне
мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара,
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси
кривина и сл.),
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за ватрогасна возила),
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између производних,
складишних, пословних објеката, објеката одржавања и техничких постројења, помоћних објеката, као
и услови складиштења лако запаљивих течности, гасова, експлозивних материја и сл.),
- дефинисањем безбедносних појасева између објеката, којима се спречава ширење пожара,
у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима који уређују ову
област.
Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су
обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства
унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).
Општина Аданије посебно угрожена поплавама.Постојећи одбрамбени насип дуж обале Тисе обезбеђује
одговарајућу заштиту од високих вода (поплавних вода), с тим што је и даље неопходно његово редовно
одржавање.У случају високих подземних вода одводњавање се врши путем мелиорационих канала, којима се
прихвата и одводи сувишна вода и путем црпних станица препумпава у реку Тису. Такође, Ађанска бара је
изузетно значајна за одводњавање високих подземних вода са оветериторије.
На основу података о кретању нивоа подземних вода, распореда и количине падавина, нивоа водостаја реке
Тисе, локална самоуправа је предузела планске мере око ископа каналске мреже за одвођење атмосферских
вода до природних реципијената ван насеља, као и изградње фекалне канализације у насељима Ада и
Мол.Насеља Ада и Мол су у великом проценту покривени атмосферском канализацијом (каналима) и само код
изузетно великих количина падавина у кратком временском периоду каналска мрежа тешко може да прихвати
сву количину воде.
Да би се спречили даљи одрони и одношење обале, потребно је пошумити појас уз обалу или на други начин
заштитити обалу од деловања снаге тока реке Тисе.
Ерозиони процеси су интензивнији на пољопривредном земљишту, што се може објаснити употребом
пољопривредне механизације која нарушава структуру тла. Антиерозионе мере подразумевају примену
адекватних мелиоративних и агротехничких мера које би поправиле и очувале структуру земљишта и повећале
његову отпорност на деловање еолске ерозије.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у складу
са одговарајућом законском регулативом.
Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних (противградних) станица од 500 m, у којој
је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити
испаљивање противградних ракета на градоносне облаке.Према добијеним условима од РХМЗ изградња нових
објеката на одстојању мањем од 500m од противградних станица Центра за одбрану од града, могућа је само
по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих зелених
(ветрозаштитних) појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа уз саобраћајнице и на местима где за то
постоје услови.
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1.8.6. Услови и мере заштите од ратних разарања
У складу са Законом, ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе,
привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се
становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Као други заштитни објекти користе се просторије прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Као
јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод
површине тла, прилагођени за склањање. Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и
других објеката прилагоди те објекте за склањање људи.
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 нарушиле његове техничке и хигијенске услове, а самим тим и његову употребљивост.
Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Плана нису евидентирани случајеви
системског загађења минама, касетном муницијом или другим неексплодираним убојитим средствима.
У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору обухваћеном Планом
обавезна је претходна процена ризика на могуће постојање неексплодираних, убојитих средстава, имајући у
виду чињеницу да су се на подручју Републике Србије (самим тим и на подручју обухвата Плана) одвијали
оружани сукоби током два светска рата. Пре почетка извођења земљаних радова, у складу са резултатима
процене ризика, проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.
1.8.7. Услови и мере за обезбеђење енергетске ефикасности изградње
1.8.8.

Услови и мере којима се површине иобјекти јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом

Овим Просторнимпланом дају се услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних објеката и
јавних површина за које се утврђује општи интерес) и објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, као и особа с отежаним кретањем (у
даљем тексту: лица са посебним потребама у простору).
Објекти за јавно коришћење јесу: објекти државне и локалне управе, социјалне и здравствене установе и
објекти, дечије установе, школе, објекти културе, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни
објекти, саобраћајни терминали и други објекти намењени јавном коришћењу.

При планирању, пројектовању и грађењу површина и објеката јавне намене - јавних саобраћајних површина,
тротоара и пешачких стаза, пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица, тргова,
шеталишта, паркова и игралишта, затим прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и
објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити услови и технички стандарди приступачности, којима се
обезбеђује несметан приступ, кретање, боравак и рад лицима са посебним потребама у простору, 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).
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Пољопривредним објектима сматрају се објекти намењени ратарској, повртарској, воћарско-виноградарској,
рибњачкој, сточарској и осталим видовима пољопривредне производње, као што су гајење пужева, печурака и
цвећа, складиштење пољопривредних производа, механизације и слично.
Избор локације за изградњу пољопривредних објеката треба извршити након потпуне анализе природних
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одлика (рељефа, педолошких, геолошких, метеоролошких и хидролошких карактеристика), као и других услова
(близина и могућност прикључења на јавни пут и осталу инфраструктуру, утицај на окружење и животну
средину и др).
Такође, при избору локације за изградњу пољопривредних објеката неопходно је водити рачуна о квалитету
земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима слабијих бонитетних карактеристика.
На пољопривредном земљишту, које се налази у склопу станишта заштићених и строго заштићених врста од
националног значаја, морају се прибавити посебни услови заштите природе приликом: изградње и
реконструкције објеката и инфраструктуре, формирања појилишта (копање јама, бушење новог или
обнављање запуштеног бунара), као и за подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.). Такође, на
стаништима је забрањено градити рибњаке и мењати морфологију терена, а неопходно је обезбедити одрживо
коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у складу са капацитетом станишта (очување
старих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства и сл.).
На пољопривредном земљишту, које се налази у заштитној зони еколошког коридора Тисе и станишта,
морају се испоштовати посебне мере заштите за заштитну зону, дато у поглављу 1.8.3. Услови и мере
заштите природних добара.
Стакленици и пластеници
У циљу побољшања пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или
постављање стакленика и пластеника. Удаљеност оваквих објеката од међних линија је минимално 5,0 m.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се
постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.
Комплекс, мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, електроинсталације,
водонепропусна септичка јама и др.
Објекти за гајење печурака и пужева
Изградња оваквих објеката је усмерена на мање квалитетном земљишту, а у складу са нормама и
правилницима који регулишу ову област. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 5,0 m.
Максимална спратност објеката је П+Пк, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном или пуном оградом, висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови
ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.
Комплекс мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, електроинсталације,
водонепропусна септичка јама и др.
Рибњаци
Избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа расположивих количина и квалитета
воде, која ће се користити за пуњење рибњака.
Границе рибњака морају бити обележене видљивим обележјима.
Приликом изградње одвојити окна по категоријама у складу са технологијом производње - младичњаке,
товилишта и зимовнике.
У саставу рибњака морају да постоје уливно-изливни објекти, уставе, аератори, хранидбене платформе и
насипи који спречавају продор спољних вода у комплекс рибњака.
У оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну просторију за ветеринарске прегледе и дневно
праћење здравственог стања и прираста популације.
Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 3,0 m, а макс. спратност је П+Пк.
Уколико постоји могућност, комплекс рибњака треба да буде ограђен - транспарентном оградом, висине
максимално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.
Изградња рибњака условљена је израдом урбанистичког пројекта.
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Фарме и газдинства - објекти за узгој животиња
Фарме и газдинства су радни комплекси са објектима и простором за држање и узгој животиња - копитара,
папкара, живине, кунића, пужева и др. Фарма је газдинство у којем се држи или узгаја 20 и више грла
копитара/папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више грла оваца и коза) или 350 и
више јединки живине и кунића.
Удаљеност фарми од грађевинског подручја, спортско-рекреативних и других јавних комплекса, као и
међусобна удаљеност фарми на којима се узгајају исте, односно различите врсте животиња, мора бити у
складу са законима и правилницима који регулишу ову област. Ови објекти морају се лоцирати на компактном
и добро оцедитом земљишту, по могућству слабије бонитетне класе. Фарме се не смеју лоцирати на правцу
главних ветрова који дувају према насељеном месту. Величину парцеле дефинисати у складу са капацитетом и
врстом производње, с тим да се мора обезбедити довољно простран круг фарме, који ће омогућити повезаност
свих функционалних делова.
У оквиру фарме треба формирати два одвојена блока - технички и производни. Технички блок подразумева
изградњу: објеката за смештај радника, складишта хране, карантинске просторије, машински део, просторије
за ветеринарске прегледе, мини кланицу за принудна клања и др. Неопходно је обезбедити посебан простор за
уништавање или одлагање угинулих животиња. У производном делу налазе се објекти за узгој стоке, који
морају бити подељени по категоријама стоке - за приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов, који
представљају посебне производне целине.
Максимални индекс заузетости земљишта је 40%, а максимални индекс изграђености је 0,5. Максимална
спратност објеката је П+Пк (односно усклађена са технолошком шемом процеса производње). Минимална
удаљеност економских објеката од границе суседне парцеле је 10,0 m. Сви објекти намењени држању и узгоју
стоке морају бити пројектовани и грађени према нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и
конкретне врсте животиња, уз примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких,
противпожарних и других услова. Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрива из објеката мора бити
смештен, односно изграђен тако да се спречи загађивање околине, насупрот правцу главних ветрова и мора да
буде удаљен минимално 50,0 m од објеката за животиње.
Минимална удаљеност објеката за узгој стоке на фарми од државног пута првог реда износи 100,0 m, од
државног пута другог реда износи 50,0 m и од општинских путева износи 20,0 m. У кругу фарме, унутрашње
саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја (чисти и прљави путеви). Путеви који
се користе за довоз животиња, хране за животиње, чистих простирки и опреме не смеју да се укрштају са
путевима који се користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. Повезивање фарми са
мрежом јавних саобраћајница обезбедити приступним путем одговарајуће ширине и изграђеним од чврстог
материјала. На уласку у комплекс изградити дезинфекциону баријеру минималне дужине 5,0 m и ширине
минимално 3,0 m.
Улаз у фарму мора бити под надзором на којем се обавезно води евиденција о уласку и изласку људи,
животиња и возила из круга фарме. Круг фарме мора бити ограђен оградом, која спречава неконтролисани
улазак људи и животиња. Минимална висина ограде је 2,0 m, а ограда и стубови ограде се постављају на
удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.
Обавезно је снабдевање фарме довољном количином воде, која мора бити бактериолошки и хемијски
исправна. Унутар комплекса треба обезбедити водоводну и хидрантску противпожарну мрежу, као и
канализациону мрежу за прихватање и одвођење отпадних вода. Отпадне воде и осока се обавезно морају
пречистити пре испуштања у природне реципијенте. Такође је обавезно снабдевање свих објеката на фарми
електричном енергијом и другим инсталацијама и енергентима неопходним за несметано коришћење објеката,
а трафостаница мора бити удаљена најмање 3,0 m од осталих објеката.
Изградња нових фарми условљена је израдом урбанистичког пројекта, са провером инфраструктурне
опремљености, а постојеће фарме које не могу да задовоље прописане мере за коришћење пренамениће се у
радне садржајевезане за пољопривредну или неку другу компатибилну производњу.
Објекти намењени за смештај пољопривредне механизације и складиштење пољопривредних
производа
Овим објектима сматрају се објекти за смештај свих видова пољопривредне механизације, објекти за
складиштење, сушење и чување пољопривредних производа, ђубрива и др. репроматеријала, као и други
слични објекти у функцији пољопривредне производње (пољопривредне економије, машински парк и сл).

264. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

Објектима за смештај пољопривредне механизације сматрају се затворени простори и надстрешнице у којима
се смешта механизација (возила, машине, прикључни уређаји и др), као и пољопривредни алати и опрема
ради чување и одржавања.
Објектима за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала сматрају се све врсте складишта
(полуотворене и затворене хале, надстрешнице, силоси, трапови, подна складишта, хладњаче и др).
Минимална удаљеност ових објеката од границе суседне парцеле је 10,0 m, од државног пута I реда је 20,0 m,
а од државног пута II реда је 10,0 m.
Максимална спратност објеката је П, изузетно и више, ако то захтева технолошки процес (силоси и сл.), са
изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се
постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије.
Дозвољена је изградња наведених објеката уз примену хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и др.
услова и потребну инфраструктурну опремљеност: приступни пут, електроинсталације, евентуално и санитарна
вода, водонепропусна септичка јама и сл.
2.1.2. Воћарско-виноградарске зоне
Овим Планом дефинисана је воћарско-виноградарских зона, у широј зони приобаља реке Тисе. Углавном се
ради о уским, а дугим парцелама са засадима воћњака.
2

Површина нових парцела, на којима ће се градити воћарско-виноградарски објекти, износи мин. 700 m .
Најмање 70% површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград. Облик парцеле треба да је, по
правилу, правоугаони. Парцеле на којима постоје изграђени воћарско-виноградарски објекти могу се задржати
у постојећим границама, ако задовољавају остале услове за уређење и изградњу из овог Плана.
Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1,0 m а од суседовог објекта 10,0 m. Максимална
спратност објекта је П+Пк са подрумом (уколико то хидротехнички услови допуштају). Дозвољава се изградња
надстрешница, тремова и пергола, које ако нису застакљене не рачунају се у основни габарит објекта.
По потреби, могућа је и изградња помоћних и економских објеката, с тим да степен искоришћености земљишта
не сме прећи 20%, а индекс изграђености је макс. 0,3.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом, висине до 1,4 m. Ограде и стубови ограде се
постављају на удаљености од минимум 0,5 m од међне линије или на међи, уз прибављену сагласност суседа.
На парцели пољопривредног земљишта под културом воћњак или виноград, која се налази ван воћарсковиноградарских зона дефинисаних овим Планом, могућа је изградња воћарско-виноградарске кућице, бунара,
пољског нужника и магацина-оставе за смештај воћа, алата и механизације. Максимална спратност објеката је
2
2
П, габарит воћарско-виноградарске кућице је макс. 25 m , а оставе за воће и механизацију је макс. 100 m .
За део воћарско-виноградарске зоне, који се налази у еколошком коридоруреке Тисе од међународног
значаја, важе посебне мере очувања функционалности и проходности коридора (погледати поглавље 1.8.3.
Услови и мере заштите природних добара).
2.1.3. Салаши
На пољопривредном земљишту у обухвату Плана је омогућена изградња салаша, односно објеката
пољопривредних домаћинстава, где су објекти породичног становања у функцији пољопривредне производње.
Поред стамбеног објекта дозвољена је изградња: објеката за смештај пољопривредне механизације, објеката
за држање и узгој стоке, објеката за прераду и складиштење пољопривредних производа, стакленика, као и
објеката за употребу у културне, рекреативне и услужно угоститељске сврхе (уколико је салаш отворен за јавне
посете), уз примену важећих санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и
других услова и неопходну инфраструктурну опремљеност парцеле.
Уколико се на локацији граде објекти за робно-сточарску производњу (стаје за узгој стоке), удаљеност од
грађевинског подручја, спортско-рекреативних и других јавних комплекса мора бити у складу са Законом и
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другим парвилницима који регулишу ову област.
Није дозвољена изградња стамбених објеката, без изградње објеката пољопривредне производње.
2
Максималан габарит стамбеног објекта је 200 m , а минимална удаљеност стамбеног објекта од суседне
парцеле је 5,0 m.
Минимална удаљеност економских објеката од суседне парцеле је 10,0 m, изузетно, удаљеност пластеника и
стакленика од суседних парцела је минимално 5,0 m.
Максимална спратност објеката је П+Пк, са изградњом подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,2 m. Ограда и стубови ограде се
постављају на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије, изузетно и мањој, уколико се прибави
сагласност суседа.
Салаш мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода из јавног водовода или
сопственог бунара, електроинсталације, водонепропусна септичка јама и др. Септичку јаму лоцирати на мин.
3,0 m од свих објеката и граница парцеле.
Просторних ограничења у смислу максималне величине парцеле за салаш нема. Код постојећих салаша, ако
задовољавају услове за уређење и изградњу из овог Плана, дозвољава се постојећа парцелација. За изградњу
нових салаша минимална величина парцеле износи 1,0 ha.
За постојеће салаше, који се налазе у склопу станишта заштићених и строго заштићених врста од
националног значаја, морају се прибавити посебни услови заштите природе ПРИЛИКОМ: ИЗГРАДЊЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ФОРМИРАЊА ПОЈИЛИШТА (КОПАЊЕ ЈАМА, БУШЕЊЕ НОВОГ ИЛИ
ОБНАВЉАЊЕ ЗАПУШТЕНОГ БУНАРА), КАО И ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА (НАДСТРЕШНИЦЕ И СЛ.). ТАКОЂЕ, ЈЕ
НЕОПХОДНО ОБЕЗБЕДИТИ ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА СТАНИШТА ЗА КОШЕЊЕ И ИСПАШУ У СКЛАДУ СА
КАПАЦИТЕТОМ СТАНИШТА (ОЧУВАЊЕ СТАРИХ РАСА И СОРТИ, ОБНОВА ЕКСТЕНЗИВНОГ СТОЧАРСТВА И СЛ.).

Приликом изградње салаша на пољопривредном земљишту, које се налази у заштитној зони еколошког
коридора Тисе и станишта, морају се испоштовати посебне мере заштите за заштитну зону (погледати
поглавље 1.8.3. Услови и мере заштите природних добара).
2.1.4.

Постојећи издвојени објекти у атару (изван граница грађевинских подручја)

Постојећи објекти у функцији пољопривреде (фарме, салаши, воћарско-виноградарски објекти и сл.) се
могу реконструисати и дограђивати, као и градити нови објекти, до максималних урбанистичких параметара
утврђених овим Планом за ту намену, уз поштовање мера заштите на стаништима заштићених и строго
заштићених врста и еколошким коридорима са заштитним зонама.
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, индекс заузетости парцеле, спратност) већи од
параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећавања (доградње,
надградње и сл.).
У случају замене постојећег објекта новим, поштовати све параметре и условљености дефинисане овим
Планом. Ово правило важи и за постојеће објекте који не испуњавају друге услове овог Плана (удаљења од
граница парцеле, удаљења од суседних објеката и др.).
2.1.5. Противградне станице
Грађење објеката противградних станица могуће је изван грађевинских подручја насеља, као и грађевинског
земљишта ван насеља, на пољопривредном земљишту на основу услова дефинисаних овим Планом и
посебним условима надлежног Републичког хидрометеоролошког завода Србије.
Минимална површина за изградњу противградне станице треба да буде око
10,0 m X 10,0 m. Објекат
треба градити од чврстог стандардног материјала. Висина објекта је до 2,0 m и на њега се поставља
громобранска заштита. Око објекта треба поставити ограду висине мин. 2,0 m.
Изградња било каквих објеката на одстојању мањем од 100,0 m од противградних станица, могућа је само по
обезбеђивању посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеорлошког завода Србије.
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2.1.6. Површине за експлоатацију минералних сировина
Простори и површине који служе за експлоатацију минераних сировина (глине, шљунка, песка, термалних
вода, нафте и гаса), планирају се, уређују и користе на основу одобрења Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима. Уколико се
експлоатационо поље налази на пољопривредном земљишту мора се прибавити и одобрење за пренамену
пољопривредног земљишта од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Експлоатација минералних сировина није дозвољена у обухвату еколошких коридора и подручја означених као
станишта заштићених врста од националног значаја.
Изградња објеката у границама експлоатационог поља, који се односе на обраду и прераду минералних
сировина, као и производњу базирану на минералним сировима, врши се на основу одговарајућег
урбанистичког пројекта, урађеног у складу са правилима грађења датим овим Планом за радне зоне ван
грађевинског подручја насеља, као и прописима који се односе на конкретну производну област, уз
прибављену сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине.
Након завршене експлоатације, сви простори и садржаји који су служили експлоатацији минералних сировина
(позајмишта, мајдани, бушотине и др.) морају се санирати и рекултивисати.
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
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:
1) изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
2) одржавање корита водотока и водних објеката;
3) спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, уређење и
коришћење вода и заштиту вода.
Осим за напред наведене намене, водно земљиште може да се, у складу са овим законом и актима донетим на
основу овог закона, користи и за:
1) изградњу и одржавање линијских инфраструктурних објеката;
2) изградњу и одржавање објеката намењених одбрани државе;
3) изградњу и одржавање бродоградилишта, као и лука, пристаништа, пловног пута и других објеката у
складу са законом којим се уређује пловидба;
4) изградњу и одржавање објеката за коришћење природних купалишта и за спровођење заштитних мера
на природним купалиштима;
5) изградњу и одржавање објеката за производњу електричне енергије коришћењем водних снага;
6) обављање привредне делатности, и то:
формирање
привремених депонија шљунка, песка и другог материјала,
изградњу
објеката за које се издаје привремена грађевинска дозвола у смислу закона којим се уређује
изградња објеката,
постављањ
е мањих монтажних објеката привременог карактера за обављање делатности за које се не издаје
грађевинска дозвола у смислу закона којим се уређује изградња објeката;
7) постављање привезишта за чамце, као и плутаћујег објекта у смислу закона којим се уређују пловидба и
луке;
8) спорт, рекреацију и туризам;
9) обављање пољопривредне делатности;
10) вршење експлоатације минералних сировина у складу са овим и посебним законом.
У складу са чланом 133 Закона о водама („Службени гласник PC―, бр. 30/2010, 93/2012,101/2016,95/2018 и
95/2018– др.закон)ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других
водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране
од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено
дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге
радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
2. на водном земљишту:
1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
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2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,
4) вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности;
5) прати возила и друге машине,
6) вршити друге радње, осим у случају:
спровођења мера очувања, унапређења и презентације природних вредности,
предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине;
3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета протицање воде и леда или супротно прописима
за градњу у поплавном подручју;
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10 м од небрањене ножице
насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатој водној сагласности;
5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине најмање 10 м од небрањене ножице насипа
према водотоку, односно до 50 м према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног
дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у складу са овим законом, доказано да није угрожена
стабилност насипа;
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава
снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и
објеката;
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног земљишта које је у
приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или
угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5 м
од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала;
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале,
упуштати загађене воде или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала
водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност
заштитних и других водних објеката или отежати одржавање водног система;
10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту (осигурање обала, преграђивање корита,
проширење и продубљење корита и друго);
11. изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или њену намену, као и мењати природне услове у
околини акумулационих и ретензионих басена на начин којим би се проузроковало клизања терена, појаве
ерозије или настајање вододерина и бујица;
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и
других водних објеката.
Забрана вршења претходних радњи из члана 133. Закона о водама, може се проширити и изван граница водног
земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни режим или водни објекти.
На водном земљишту могу се градити и постављати само објекти у складу са Законом о водама, Закону о
планирању и изградњи, и на основу посебних општинских Одлука о коришћењу обале и воденог простора.
2.2.1. Водни објекти
Изградња нових водних објеката и реконструкција постојећих водних објеката, као и објеката у служби истих на
постојећим каналима (црпне станице, уставе, трафостанице), вршиће се на основу Плана, услова надлежног
водопривредног предузећа и других услова.
Уколико је потребно дефинисати регулацију, обавезна је израда плана детаљне регулације. Изградња нових
канала вршиће се на основу плана детаљне регулације.
2.2.2. Прихватни објекти наутичког туризма (ПОНТ-а)
Прихватни објекти наутичког туризма могу се градити и постављати у складу са Законом о водама, Закону о
планирању и изградњи, и на основу посебних општинских Одлука о коришћењу обале и воденог простора.
Уколико потребно дефинисати регулацију за све ПОНТ-а, обавезна је израда плана детаљне регулације.
2.2.3. Објекти у зони кућа за одмор на водном земљишту
Комплетна зона кућа за одмор на водном земљишту (на рефералној карти бр. 1 и бр.4), се налази у
еколошком коридору реке Тисе од међународног значаја, небрањеном делу Тисе (југоисточно од насеља
Мол), у коме важе посебне мере очувања функционалности и проходности коридора.
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На постојећим легално изграђеним објектима у зони кућа за одмор, дозвољени су само радови на реконструкцији и
за исту се примењују правила уређења и грађења из Просторног плана подручја посебне намене
мултифункционалног еколошког коридора Тисе.
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
За шумарске куће, ловачке колибе и објекти ловне привреде важи директна примена овог Плана према
следећим правилима грађења.
2.3.1. Шумарске куће, ловачке колибеи ловно-производни објекти
Шумарске куће и ловачке колибе
Шумарске куће иловачке колибе, могу се градити на шумском земљишту када је то утврђено планом развоја
шумског подручја. Објекат мора бити у складу са овим Планом, под условом да не изазове трајна оштећења,
загађивање или на било који други начин деградирање заштићених природних добара и животне средине.
Морају се обезбедити: прикључење парцеле на јавни/некатегорисани пут, снабдевање водом, електричном
2
струјом и водонепропусна септичка јама. Максимална површина објекта је 100 m , а дозвољена спратност је П.
Спољашњом обрадом објекта (применом природних материјала, примерених, пастелних боја и поштовањем
карактеристика традиционалне архитектуре) тежити уклапању објекта у околни пејзаж.
Ловачка колиба мора да испуњава услове прописаним Правилником о минималним техничким условима за
изградњу, уређење и опремање ловнотуристичких објеката и стандардима, условима и начину пружања и
коришћења услуга ловног туризма („Службени гласник РС―, број 59/11).
Ловно-производни објекти - фазанерије
Ловно-производни објекти у виду фарми за производњу фазанске дивљачи могу се градити на шумском
земљишту. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати ветеринарско-санитарне услове прописане за
узгој ове врсте дивљачи, а изградњом објеката и делатношћу не смеју се угрозити природне вредности и
животна средина.
Дозвољена спратност објеката је П, а минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је 10,0 m. Комплекс
мора бити минимално комунално опремљен: приступни пут, санитарна вода, електроинсталације и
водонепропусна септичка јама. Дозвољено је ограђивање транспарентном оградом, висине макс. 1,8 m,
постављеној на граници парцеле, односно на удаљености од минимум 1,0 m од међне линије, уколико се
граничи са обрадивим пољопривредним земљиштем.
2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉАЗА
КОЈА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ ЗА СЕЛА
Просторним планом општине Ада дефинисана су грађевинска подручја и дате су уређајне основе три насеља:
Оборњача, Утрине и Стеријино.
Просторним планом је дата основна намена површина, подела грађевинског земљишта за јавне и остале
намене, трасе и коридори основне комуналне инфраструктуре и правила грађења, која су иста за сва насеља,
а дата су по зонама основне намене:
- зона централних садржаја;
- зона становања;
- зона радних садржаја;
- зона спорта и рекреације;
- зона комуналних садржаја.
За уређење и изградњу јавних објеката важе нормативи и услови дефинисани у тачки 1.6. Урбанистички и
други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, а у свему осталом примењују се правила грађења дата за зону, у којој се конкретни садржај
налази.
Изградња, односно забрана изградње фарми могућа је на начин како је то регулисано Одлуком о условима за
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држање и заштиту домаћих животиња („Сл. лист општине Ада―, број 13/10).
2.4.1. Правила грађења у зони централних садржаја
Врста и намена објеката
У зони централних садржаја, као главни објекти, могу се наћи:
- објекти намењени образовању, здравству, социјалној заштити, култури, спорту и рекреацији, затим,
пословни, верски, породични и вишепородични стамбени објекти и у комбинацијама.
Као други објекти на парцели се могу наћи:
- гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, економски објекти, водонепропусне бетонске септичке јаме,
бунари, ограде, трафостанице и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у зони централних садржаја су из области:
- трговине на мало, угоститељства и услужних делатности, затим делатности из области образовања,
здравства, социјалне заштите и бриге о деци и старим особама, културе, спорта, рекреације и комуналних
услуга, као и производног и услужног занатства, ако су обезбеђени услови заштите животне средине.
У овој зони забрањена је изградња производних и складишних објеката. За постојеће производне и
складишне објекте дозвољена је реконструкција (по правилима из овог Плана).
Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни, објекти у прекинутом низу или као објекти у
непрекинутом низу.
Услови за формирање грађевинске парцеле
За површине и објекте јавне намене у оквиру ове зоне, парцеле ће се образовати у складу са наменом и
законском регулативом, која се односи на конкретну врсту објеката. За парцеле нестамбене намене на осталом
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земљишту минимална ширина фронта парцеле је 10,0 m, мин. површина парцеле је 300 m . Услови за
образовање грађевинских парцела намењених (и) становању су исти као за зону становања.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском линијом. Главни
објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се поклапа са регулационом линијом или се
објекат повлачи у дубину парцеле за минимум 3,0 m.
У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од регулационе линије утврђује на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%). У блоковима где су постојећи улични коридори ужи од минимално
дозвољених кроз изградњу нових објеката, односно замене старог објекта новим, грађевинску линију новог
објекта обавезно повући у дубину за минимално онолико колико је потребно да се оствари неопходна ширина
нове уличне регулације.
Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на мин. 5,0 m од
регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може се предњом фасадом поставити на регулациону линију,
уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око
хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Слободностојећи објекат (основни габарит без испада), односно објекат постављен предњом фасадом на
регулацији, се гради на минимално 1,0 m од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације, односно, на минимално 3,0 m од границе парцеле претежно јужне (односно источне)
оријентације.
Двојни објекат (основни габарит без испада) се гради на минимално 4,0 m од бочне границе парцеле.
Објекти у прекинутом низу или у низу, постављају се као у зони становања.
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 50%.
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Дозвољена спратност и висина објеката
У зони централних садржаја максимална дозвољена спратност главних објеката је П+2+Пк, а других објеката
(помоћни и сл.) је П+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 15,0 m.
Међусобна удаљеност објеката
Минимална међусобна удаљеност два објекта јавне намене је половина висине вишег објекта. Остали
међусобни односи објеката исти су као у оквиру зоне становања.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели (помоћни, економски и сл.) се граде у дубини парцеле, на одговарајућој удаљености
од главног објекта. Услови за ограђивање грађевинске парцеле су исти као и у оквиру зоне становања.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5 m
и пешачка стаза ширине мин. 1,5 m. У оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити простор за
паркирање возила за сопствене потребе, по правилу - једно паркинг или гаражно место на један стан, односно
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на сваких 70 m корисне површине главних објеката друге намене (пословне и сл.), а за јавне објекте и у
складу са важећим прописима који одређену делатност уређују. У оквиру парцеле мора се обезбедити
потребан саобраћајно-манипулативни простор.
Уколико се на парцели обавља делатност намењана ширем кругу корисника, може се у уличном коридору, у ширини
парцеле, одобрити изградња паркинг простора, с тим да се не ремети коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.
Заштита суседних објеката
Услови су исти као у оквиру зоне становања.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката
Обавезно је очување архитектонских облика и традиционалних грађевинских материјала на објектима у зони
центра. Очувати облик и нагиб кровова, вертикалну регулацију, коју одређују линије стреха и слемена, кровове
покривене црепом, малтерисане фасаде са декоративним и другим карактеристичним елементима које
поседују поједини објекти.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене
естетске визуелне целине у оквиру зоне центра. Препоручују се малтерисане фасаде, пастелних боја. Обавезна је
израда косог крова са нагибом кровне конструкције, у зависности од кровног покривача, а као кровни покривач
препоручује се цреп. Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција објеката у оквиру зоне централних садржаја, а који су евидентирани као непокретна
културна добра (споменици културе и објекти под претходном заштитом), може се одобрити по предходно
прибављеним условима надлежне установе за заштиту. За остале објекте услови су исти као у оквиру зоне
становања.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови
Услови су исти као у оквиру зоне становања.
2.4.2. Правила грађења у зони становања
Врста и намена објеката
У зони становања, као главни објекти, дозвољени су:
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породични и вишепородични стамбени објекти, пословни, производни и верски објекти и у комбинацијама.
Могућа је изградња два стамбена објекта на једној грађевинској парцели, ако су задовољени сви остали
услови прописани за ову зону (урбанистички показатељи, међусобна удаљеност објеката и др.), као и услов
да у случају накнадне деобе парцеле оба објекта имају могућност приступа јавном путу (директно или преко
приватног пролаза).

-

Као други објекти на парцели дозвољени су:
- гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице, сточне стаје, живинарници, испусти за стоку, ђубришта,
пољски клозети, пушнице, сушнице, кошеви, амбари, објекти за смештај пољопривредних машина и возила,
складишни објекти, магацини хране и објекти намењени исхрани стоке, санитарни пропусници,
водонепропусне бетонске септичке јаме, бунари, ограде, трафостанице, радио-базне станице и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у зони становања су:
- из области трговине на мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности, као
и делатности из области образовања, здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и
21
комуналних услуга. Производне делатности мањег обима у зони становања се могу дозволити уз
обезбеђење услова заштите животне средине.
У оквиру зоне становања није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета,
осим за потребе пољопривредног газдинства, нити бављење делатношћу која буком, штетним гасовима,
зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања.
Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
- за слободностојећи објекат минимална ширина фронта парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је
2
400 m ;
2
- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m (2х10,0 m), минимална површина је 600 m (2х300
2
m );
2
- за објекат у низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је 300 m ;
- за грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа минимална ширина
2
фронта парцеле је 15,0 m, минимална површина је 800 m ;
- ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, уз
услов да су задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом;
- такође, ако је постојећа парцела већа од максимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација,
уз услов, да се индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле рачунају у односу на
површину парцеле максимално дозвољене овим Планом за одређену врсту објеката.
Услови за формирање грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању су следећи:
- за слободностојећи вишепородични стамбени објекат минимална ширина парцеле је 20,0 m, а за објекат у
(прекинутом и непрекинутом) низу минимална ширина парцеле је 15,0 m;
2
- за све врсте вишепородичних стамбених објеката минимална површина парцеле је 600 m , а максимална
2
5000 m .
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
Главни објекти се постављају предњом фасадом на грађевинску линију или се граде унутар површине
ограничене грађевинским линијама. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или се објекат
повлачи у дубину парцеле за минимум 3,0 m. У изграђеним блоковима се удаљеност грађевинске од
регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).
Ако се у сутеренској етажи главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на мин. 5,0 m од
регулационе линије. Гаража, као засебан објекат, може се предњом фасадом поставити на регулациону линију,
уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око
хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже.
Главни објекти се на парцели граде уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.
Помоћни и економски објекти се граде у истој линији као и главни објекти.
Када се у процесу производње користе само лака теретна возила

21
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Изградња породичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 1,0 m од границе
парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, основни габарит са испадима не може
прећи границу парцеле;
- основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 3,0 m од границе
парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0 m од бочне границе
парцеле;
- основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне)
оријентације је 0 m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0 m
(растојање основног габарита без испада).
Изградња вишепородичних објеката на парцели може се дозволити под следећим условима:
- основни габарит слободностојећег вишепородичног стамбеног објекта (без испада) може се дозволити на
минимално 1,5 m од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, а 3,5 m од
границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;
- основни габарит вишепородичног стамбеног објекта у прекинутом низу је минимално 4,0 m од бочне
границе парцеле.
Изградња пословних/производних објеката на парцели може се дозволити под истим условима као и за
породичне стамбене објекте.
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:
- на парцелама које су намењене становању 50%;
- на парцелама које су намењене становању са пољопривредом 50%;
- на парцелама које су намењене становању са пословањем 60%;
- на парцелама нестамбене намене (које су намењене искључиво за пољопривреду или пословање или
верски објекат) 40%.
Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност главних објеката (стамбени, пословни и други) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је
изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Укупна висина објекта не може прећи 12,0 m.
Други објекти на парцели (економски и помоћни) су спратности П до макс. П+Пк, с тим да се поткровна етажа
користи као остава, тј. складишни простор, а максимална укупна висина објекта не може прећи 8,0 m.
Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Међусобна удаљеност објеката
Удаљеност два породична стамбена објекта, осим објеката у низу, не може бити мања од 4,0 m (основни
габарит са испадом). Удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од других објеката, осим објеката у низу,
не може бити мања од 5,0 m (основни габарит са испадом). Пословни и помоћни објекат (летња кухиња,
гаража, остава...), могу да се граде непосредно уз стамбени обејакат, тј. на међусобном растојању од 0 m.
Такође, пословни, економски и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0 m, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити
мањи од 4,0 m, ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од
половине висине вишег објекта.
Међусобна растојања економских и помоћних објеката зависе од организације економског дворишта.
Удаљеност сточне стаје од било ког стамбеног, односно, пословног објекта у окружењу не може бити мања од
15,0 m, односно не може бити мања од 50,0 m у односу на здравствену установу, школу, дечији вртић или други
јавни објекат у окружењу. Удаљеност ђубришта и пољског клозета од било ког стамбеног, односно, пословног
објекта и бунара у окружењу не може бити мања од 20,0 m, односно 50,0 m у односу на било који јавни објекат.
Ђубриште се гради на минимално 3,0 m од границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине
мин. 1,0 m (да не би дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропусан.
Удаљеност економских објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других објеката не може бити мања
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од 6,0 m. Међусобни размак између економских објеката (на истој парцели) може бити 0 m (ако су задовољени
услови противпожарне заштите), односно минимално половина вишег објекта. Ако се економски делови суседних
парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле може бити 0 m, само уз
сагласност суседа. Економски објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0 m од заједничке границе
парцеле. Уколико је растојање економског објекта и стамбеног објекта на суседној парцели мање од прописаног,
неопходна је писмена сагласност власника суседног стамбеног објекта.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Бетонске водонепропусне септичке јаме треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих
објеката и границе парцеле.
Парцела се може оградити функционалном и естетском оградом. Улична ограда може да се постави на уличној
регулационој линији или на повученој предњој грађевинској линији објекта.
Ограде на регулационој линији, када су грађевински објекти увучени у дубину парцеле, могу бити
транспарентне или као комбинација зидане и транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте
тротоара не буде већа од 2,0 m. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код
комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 m.
Ограде на регулационој линији, када се грађевинска линија објеката поклапа са регулационом линијом, могу
бити озидане од непровидног материјала (опека, блокови, камен и сл.), максималне висине до 2,0 m или
подигнуте на начин као и ограде код објеката који су увучени у дубину парцеле.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије
морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом,
транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 2,0 m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и
економског дела парцела, стамбеног и пословног, односно, производног дела парцеле) уз услов да висина те
(унутрашње) ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Засвакуграђевинскупарцелууоквируовезонеморасеобезбедитиколско-пешачкиприлазширинемин. 3,0 m
ипешачкиприлазмин. ширине 1,0 m. Заграђевинскупарцелунамењенупородичномстановању пољопривредног
типаколско-пешачкиприлазјемин. ширине 4,0 m.
Заграђевинскупарцелунакојојсепланираизградњапословног/производногобјектаморасеобезбедитиколскопешачкиприлазмин. ширине 3,5 m ипешачкастазамин. ширине 1,5 m.
Запаркирањевозилазасопственепотребеуоквиру свакеграђевинскепарцелеморасеобезбедитипаркингместотј.
просторзапаркирањевозилапоправилу: једнопаркинг или гаражноместо на један стан, односно мин.
2
једнопаркингместона 70 m пословног/производногпросторатј. ускладусаважећимпрописимакојиодређену
делатностуређују. Уоквирупарцелеморасе, такође,обезбедитипотребансаобраћајно-манипулативнипростор.
Уколико се на парцели обавља делатност намењана ширем кругу корисника, може се у уличном коридору, у ширини
парцеле, одобрити изградња паркинг простора, с тим да се не ремети коришћење јавне површине, функционисање
саобраћаја и услови окружења.
Заштита суседних објеката
Испадинаобјектунемогупрелазитиграђевинскулинијувишеод 1,6 m, односнорегулационулинијувишеод 1,2 m
итонаделуобјектавишемод 3,0 m.
Акојехоризонталнапројекцијаиспадавећа,ондасеонапостављауодносунаграђевинску,
односнорегулационулинију.
Грађевинскиелементинанивоуприземљамогупрећиграђевинскулинију
(рачунајућиодосновноггабаритаобјектадохоризонталнепројекцијеиспада) ито:
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- транспарентнебраварскеконзолненадстрешницеузониприземнеетажемањеод
поцелојшириниобјектасвисиномизнад 3,0 m;
- платнененадстрешницесамасивномбраварскомконструкцијоммањеод
одспољнеивицетротоаранависинуизнад 3,0 m;
- конзолнерекламемањеод 1,2 m нависиниизнад 3,0 m.
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1,0

m
m

Грађевинскиелементи нанивоупрвогспрата,као што су:еркери, доксати, балкони,
улазненадстрешницебезстубова, могудапређуграђевинскулинију
(рачунајућиодосновноггабаритаобјектадохоризонталнепројекцијеиспада) ито:
- наделуобјектапремапредњемдвориштумањеод
1,2
m,
алиукупнаповршинаграђевинскихелеменатанеможепрећи 50% уличнефасадеизнадприземља;
- наделуобјектапремабочномдвориштупретежносеверне (односнозападне) оријентацијемањеод 0,6 m,
алиукупнаповршинаграђевинскихелеменатанеможепрећи 30% бочнефасадеизнадприземља;
- наделуобјектапремабочномдвориштупретежнојужне
(односноисточне)
оријентацијемањеод
0,9
m,
алиукупнаповршинаграђевинскихелеменатанеможепрећи 30% бочнефасадеизнадприземља;
- наделуобјектапремазадњемдворишту (најмањеграстојањаодстражњелинијесуседнеграђевинскепарцелеод
5,0
m)
мањеод
1,2
m,
алиукупнаповршинаграђевинскихелеменатанеможепрећи
30%
стражњефасадеизнадприземља.
Отворенеспољнестепеницемогусепостављатинапредњидеообјекта,акојеграђевинскалинијаувученауодносунар
егулационулинијуза 3,0 m иакотестепеницесавлађујувисинудо 0,9 m. Степеницекојесавлађујувисинивишуод 0,9
m улазеуосновнигабаритобјекта.
Изградњаобјекатаупрекинутомнизуможеседозволитиузусловдасененарушиграницапарцеледокојесеградиобјека
т. Грађевинскиелементиисподкотетротоара-подрумскеетаже, могупрећиграђевинску
(односнорегулационулинију) рачунајућиодосновноггабаритаобјектадохоризонталнепројекцијеиспадаито:
- стопетемељаиподрумскизидовимањеод
0,15
m
додубинеод
2,6
m
исподповршинетротоара,
аисподтедубинемањеод 0,5 m;
- шахтовиподрумскихпросторијадонивоакотетротоарамањеод 1,0 m;
Стопетемељанемогупрелазитиграницусуседнепарцеле, осимузсагласноствласникаиликорисникапарцеле.
Ако се постављају на заједничку међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни
простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком и
лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено двориште).
Одводњаатмосферскихпадавинасакровнихповршинаморасерешитиуоквируграђевинскепарцеленакојојсеградио
бјекат.
На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, изузев
отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, минималне висине парапета 1,8
m, површине до 0,8 m².
Формирање отвора на бочним фасадама на стамбеним, пословним и др. просторијама за дужи боравак људи
може се дозволити ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) минимално 4,0 m. Ако је
међусобни размак између објеката мањи од 4,0 m дозвољено је формирање отвора на просторијама
нестамбене намене, уз услов да доња кота таквог отвора буде мин. 1,8 m изнад коте пода просторије.
Површинскеводесаједнеграђевинскепарцеленемогусеусмераватипремадругојпарцели.
Површинскеводесапарцелеодводитислободнимпадом, премариголама,
односнопремаулици,санајмањимпадомод 1,5%.
Површинскеидругеотпадневодеизекономскогдвориштаодводесерегулисанодођубришнејаме.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката
Фасаде објеката могу бити од фасадне опеке или малтерисане, у боји по избору. Обавезна је израда косог
крова, са нагибом кровне конструкције у зависности од кровног покривача, а као кровни покривач се
о
препоручује цреп. Максимални нагиб кровних равни је 20-35 , уколико је предвиђен, односно постоји назидак у
о
поткровној етажи, док је без назитка максимални нагиб кровних равни 45 , уз услов да када се ради о
таванским просторијама није дозвољено „маскирање― поткровне етаже. Висина назитка стамбене поткровне
етаже износи највише 1,6 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетске визуелне целине у оквиру сваке грађевинске парцеле.
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Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене)
може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити објекти на суседној парцели;
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити
услови дати овим Планом;
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана, реконструкцијом се не
може дозволити доградња постојећег објекта;
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и правилницима који
регулишу конкретну област.
При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду
специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом чији је степен јачине VII, VII-VIII и
VIIIпрема ЕМС-98. При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од
пожара, као и противпожарних услова прибављених од надлежне службе МУП-а.
Пословни и други објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени 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.
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других
објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на
други начин деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити
вода, ваздух и земљиште од деградације. На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту,
обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити
одвожен од стране надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се прикључити на насељску
канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже дозвољена је
изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати на мин. 3,0 m од било
ког објекта и границе парцеле. Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном
подлогом, а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина (врт). У врту могу
да постоје следеће функционалне целине: предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак,
воћњак, башта и сл.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски
елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним
пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро уређен и негован травњак.
2.4.3. Правила грађења у зони радних садржаја
Врста и намена објеката
У зони радних садржаја као главни објекти дозвољени су:
- пословни, производни, складишни објекти и у комбинацијама. У оквиру грађевинске парцеле у радној зони
дозвољена је изградња и једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за чувара или власника), у
виду породичног стамбеног објекта, односно, у склопу пословно-стамбеног објекта.
Као други објекти на парцели дозвољени су:
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- гараже, оставе, силоси, сточне стаје, надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници,
трафостанице, радио-базне станице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење),
бунари, ограде и сл.
Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су:
- све производне, пословне и радне активности мањег или већег обима, односно капацитета, уз обезбеђење
услова заштите животне средине, као што су: млинови, погони за производњу хране - прераду млека, јаја и
меса, прераду и конзервирање воћа и поврћа, производњу сточне хране и сличног, као и подизање
газдинства и фарми, затим делатности везане за производњу грађевинског материјала, прераду и обраду
метала и дрвета, за електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из области
трговине на велико, складишта, стоваришта, логистички центри и саобраћајни терминали на улазноизлазним правцима и слично.
Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу, а
све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и прописаних услова заштите.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Величина парцеле у зони радних садржаја, која је превасходно намењена изградњи привредних капацитета,
мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и
пратеће садржаје, уз обезбеђење дозвољеног индекса заузетости и индекса изграђености парцеле. Површина
2
грађевинске парцеле износи минимално 600 m , са ширином уличног фронта од минимално 20,0 m. Ако је
постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа парцелација, уз услов да су
задовољени остали услови за изградњу дати овим Планом.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
У зависности од одређеног технолошког процеса производње у оквиру радног комплекса грађевинска линија
може да се поклапа са регулационом линијом, односно, може у односу на њу да буде увучена за минимално
5,0 m. Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској
линији.
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим у вези,
грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је на минимално 1,0 m, под
условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на две
суседне парцеле буде већи од половине висине вишег објекта. Грађевинска линија од границе парцеле са
западне (односно северне) стране је на минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток
саобраћаја.
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле у радној зони је 70%, укључујући манипулативне
платое и унутрашње саобраћајнице.
Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Највећа дозвољена спратност објеката зависи од њихове намене:
- пословни, пословно-стамбени и стамбени: макс. П+1+Пк;
- производни и складишни: макс. П+1, евентуално, и више ако то захтева технолошки процес производње;
- помоћни и инфраструктурни: П.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у прекинутом низу. Међусобна удаљеност два објекта је
минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. Изградња
објеката у прекинутом низу, када је међусобна удаљеност два објекта 0 m, тј. само за ширину дилатације, може
се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На грађевинској парцели радног комплекса поред примарних (пословних, производних и складишних) објеката
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дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, односно, дозвољена је
изградња пословно-стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
При одређивању локације стамбеног објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем делу
парцеле са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом радном делу. У оквиру овог
објекта дозвољена је изградња простора - гараже за гаражирање возила корисника стамбеног простора.
Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до изградње насељске канализационе мреже,
односно прикључења на исту), треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и
границе парцеле.
Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом), транспарентом оградом или комбиновано, максималне
висине до 2,2 m. Ограданауглуморабититранспарентнаодноснокомбинацијазиданеитранспарентнеограде, ради
прегледности саобраћаја. Транспарентнаоградасепостављанаподзидвисинемаксимално 0,2 m,
акодкомбинације, зиданидеоограденеможебитивишиод 0,9 m. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује или на граници парцеле у договору са суседима. Капије и врата на
уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз
услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да су обезбеђени проточност
саобраћаја и услови противпожарне заштите.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз
парцели је минималне ширине 3,5 m, са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки
прилаз парцели је минималне ширине 1,5 m.
У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, а минимална ширина колске
саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се
обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.
Манипулативнеплатоепројектоватисаједностранимнагибоминосивошћузасредњe тешкисаобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити
одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила. Величина једног паркинг места за путничко возило
је мин. 2,5 m х 5,0 m, док је за теретно возило мин. 3,0m х 6,0 m. Паркинзи се обликују и димензионишу у
зависности од величине возила и претпостављеног броја корисника. Паркингезабициклеизводити по
2
потреби,саобезбеђивањемзасебнеповршинемин. 0,6-0,7 m побициклу.
Заштита суседних објеката
Услови су исти као у оквиру зоне становања.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је у употреби, на традиционалан (зидани објекти)
или савременији начин (од префабрикованих елемената, укључујући и готове монтажне хале).
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а нагиб крова у складу са врстом
кровног покривача.
Фасаде објеката могу бити малтерисане, од фасадне опеке или других савремених материјала, а
архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању
јединствене естетски визуелне целине у оквиру радног комплекса.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) може
се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови живота и рада на суседним парцелама.
Реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити
услови дати овим Планом. Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
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Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови
Сви објекти морају бити изграђени и реконструисани у складу са важећим законима и правилницима који
регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених
материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања,
односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом чији је степен јачине VII, VII-VIII и
VIIIпрема ЕМС-98. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни
пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција, у складу са одредбама Закона
о заштити од пожара, као и противпожарним условима надлежне службе МУП-а.
При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну
мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може
се сместити на простору који није удаљен најмање 6 m од било ког објекта или дела објекта, уколико то
техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи
запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни
пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом
предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове и лак кровни покривач.
Пословни и други објекти намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени 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.
Изградња објеката, односно извођење радова и бављење делатношћу може се вршити под условом да се не
изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и
животињског света или на други начин деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере
којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се, на погодном месту, обезбедити бетонирани простор за постављање
контејнера (или канти) за комунални отпад, који ће бити одвожен од стране надлежне комуналне службе, као и
простор за отпад настао у току технолошког процеса, који ће се одлагати у складу са важећим прописима за
прикупљање истог.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом, који ће се прикључити на насељску
канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску
канализацију пречистити на сепаратору уља и масти. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе
мреже дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати на мин.
3,0 m од било ког објекта и границе парцеле, као и мин. 10,0 m од бунара. Условно чисте атмосферске воде са
кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне
саобраћајнице.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% зелених површина, које треба
одговарајуће хортикултурно уредити. Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње,
карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним
својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину.
2.4.4. Правила грађења у зони спорта и рекреације
Уређење и реконструкцију постојећих, као и изградњу нових спортско-рекреативних садржаја треба вршити уз
поштовање следећих услова:
- грађевински објекти могу бити спратности до П+1+Пк;
- осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији у склопу ове зоне дозвољена је изградња
компатибилних угоститељско-туристичких и пословних објеката, као и пратећих помоћних и
инфраструктурних објеката;
- индекс заузетости парцеле је максимално 40% (не рачунајући отворене травнате спортске терене и
игралишта);
- сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално опремљени и изведени
у складу са важећим законским прописима који конкретну област регулишу;
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- спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезане са осталим деловима
насеља;
- уоквиру
спортско-рекреативногкомплекса
требаобезбедитидовољанбројпаркинг
места
заочекиванбројпосетилацаизапосленоособље,
потребнесервиснесаобраћајнице,каоиприлазевозилимаспецијалненамене;
- целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице у клопу комплекса градити у складу са важећим
законским прописима и техничким условима;
- трафостанице градити као зидане или монтажно бетонске или у склопу објеката; Мин. површина за
изградњу трафостанице треба да буде 5,8х6,3 m, а минимална удаљеност од других објеката треба да буде
3,0 m;
- средњенапонску мрежу 20 kV и нисконапонску мрежу у склопу комплекса каблирати по условима грађења
за подземну мрежу;
- све слободне површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и уређене, у складу са
просторним могућностима, а зелене површине уз отворене спортске терене треба да буду формиране тако да
створе сенку на јужнимекспозицијама;
- учешће зелених површина треба да буде минимално 40%;
- комплекс треба да буде ограђен транспарентном оградом, висине макс. 2,0 m;
- осим правила датих у овој тачки и норматива и услова датих за изградњу јавних објеката, у свему осталом
важе правила грађења као у зони централних садржаја.
2.4.5. Правила грађења у зони комуналних садржаја
Важе иста правила која су дата у поглављу1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина
и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре.

2.5.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

2.5.1. Правила грађења за радне зоне ван насеља
Радне зоне ван грађевинског подручја насеља се налазе на 4 локације (на рефералној карти бр. 1 означене су
бројевима од 1-4). То су постојеће радне површине (економије, фарме и сл. садржаји, који су углавном ван
функције или су већ пренамењени), а реализација ће се вршити на основу овог Плана. Уколико се врши нова
изградња или мења делатност, обавезна је израда урбанистичког пројекта, ради детаљније урбанистичкоархитектонске разраде, провере инфраструктурне опремљености и других услова.
У склопу предвиђених локација за радне зоне је могућа реализација најразличитијих садржаја везаних за
обраду и прераду пољопривредних производа и производњу и пласман хране, као што су: откупне станице,
млинови и силоси, погони за производњу хране - прераду житарица и индустријског биља, млека, јаја и меса
(уљаре, млекаре, кланице и сл.), прераду и конзервирање воћа, поврћа и грожђа (хладњаче, сушаре, пецаре,
вински подруми и сл.), производњу сточне хране, затим производњу предмета од текстила, пластичних маса и
другог материјала, односно пратеће делатности из области трговине на велико, складишта, стоваришта,
логистички центри и слично.
Реализација нових радних комплекса везаних за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка,
термалних вода, нафте и гаса) ће се вршити на основу урбанистичког плана или урбанистичког пројекта, а
могући су најразличитији садржаји везани за обраду и прераду минералних сировина, као и производњу
базирану на минералним сировинама, као што су делатности везане за производњу грађевинског и др.
материјала (циглане, кречане и сл.), прераду нафте и др. сировина, односно пратеће делатности из области
трговине на велико, складишта, стоваришта и друго.
Сваки радни комплекс, мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса, одговарајућу
инфраструктурну опремљеност и мора задовољити услове заштите животне средине. Код постојећих радних
комплекса, ако задовољавају услове за уређење и изградњу из овог Плана, дозвољава се постојећа
парцелација, а у случају изградње нових радних садржаја, односно формирања нових грађевинских парцела,
2
ширинафронта парцеле је мин. 20,0 m, површинапарцеле је мин. 600,0 m , а максимална величина парцеле
није лимитирана.
У оквиру радне зоне могу се градити: пословни објекти, производни, складишни, економски, услужни, помоћни,
објекти снадбевања и објекти инфраструктуре (енергетски производни, трафостанице 20/0,4kV, антенски
стубови и сл.). Објекти се могу градити као слободностојећи или у (прекинутом или непрекинутом) низу.
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Индекс заузетости парцеле је макс. 60%, а индекс изграђености макс. 1,0. Дозвољена спратност објеката је: за
пословне макс. П+1+Пк, за производне и складишне макс. П+1, а изузетно и више, у зависности од
технолошког процеса, за економске, помоћне и инфраструктурне макс. П. Парцеле се могу ограђивати
транспарентном или комбинованом оградом висине максимално 2,2 m.
Радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0 m до мреже јавних путева;
морају бити снадбевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за производни процес; загађене
отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; неоргански отпад мора
се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду.
У радним зонама које су у заштитним зонама еколошких коридора, испоштовати мере заштите које су дате у
поглављу 1.8.3. Услови и мере заштите природних добара.
2.5.2.

Правила грађења за зоне туристичко-рекреативних садржаја ван насеља

Ова намена, за сада, обухвата два локалитета у КО Оборњача и КО Стеријино (на рефералној карти бр. 1. су
обележени бројевима 5 и 6), а реализација ће се вршити на основу услова из овог Плана, док је за нове
локалитете (на рефералној карти бр. 1. Намена површина, обележен бројем 7) потребна израда урбанистичког
плана.
У склопу ове зоне поред постојећих (и будућих) угоститељско-смештајних објеката типа: хотели, мотели,
ловачки домови, ресторани, апартманска насеља, бунгалови, кампови и слично, могу се градити и разноврсни
пратећи објекти и терени у функцији спорта, рекреације, забаве и туризма, као што су: велнес центри, језера за
купање и спортски риболов, излетишта, стрелишта, јахалишта, голф терени, балон хале и сале за мале
спортове, летење позорнице, амфитеатри и друго.
Индекс заузетости парцеле је макс. 40%, а индекс изграђености макс. 1,0. Дозвољена спратност објеката је
макс. П+1+Пк за главне, а П за помоћне објекте.
Парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине макс. 1,8 m. Све слободне
површине у склопу комплекса треба да буду парковски озелењене и хортикултурно уређене, а учешће зелених
површина треба да буде мин. 30%.
2

Отворени базени могу да се граде наминимално 5,0 m одграницапарцеле и ако су површине до 12 m се не
рачунају у индекс заузетости и индекс изграђености парцеле. Такође, отворени спортски терени и игралишта се
не рачунају у индекс заузетости.
За изградњу вештачких језера за купање и рибњака за спортски риболов, је претходно потребно прибавити
водне услове од надлежног органа задуженог за послове водопривреде. Језеро мора бити удаљено мин. 10,0
m од граница парцеле, односно мин. 15,0 m од свих објеката у окружењу.
Туристичко-рекреативни комплекси морају бити опремљени неопходном саобраћајном, водном, енергетском и
комуникационом инфраструктуром и санитарно-техничким уређајима, а архитектонска обрада ових објеката
може се третирати слободно, са циљем да се уклопе у околни амбијент. Објекте градити од природних
о
материјала, са косим кровним равнима, макс. нагиба 35 .
Режими коришћења простора морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозивних и др.
негативних процеса и поремећаја животне средине. На водним и шумским теренима постојећа вегетација се не
сме угрозити, због функције коју обавља, а било какви радови на њима су условљени прибављањем
сагласности надлежних установа и предузећа.
Све површине намењене јавном коришћењу морају бити изграђене 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.
2.5.3.

Правила грађења за комуналне и инфраструктурне садржаје ван насеља

Трансфер станица
У складу са технолошким захтевима, комплекс трансфер станице (на рефералној карти бр. 1.) треба да има
приступну зону, плато претоварне станице и плато сабирне станице.
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Приступна зона треба да поседује портирницу и колску вагу, а претоварна станица претоварну платформу,
хидрауличну пресу и усипни кош, као и роло контејнере са системом за аутоматско померање. На платоу
сабирне станице треба да буду организовани платои за разне врсте отпада (зелени, грађевински, кућни
кабасти, гуме), плато са настрешницом за секундарне сировине, хала за пријем, балирање и складиштење
секундарних сировина, контејнер за кућни опасан отпад, сепаратор уља и масти и сепаратор масти.
У оквиру комплекса, осим поменутих садржаја, се могу градити и други објекти у функцији основне намене, до
22
дозвољеног индекса заузетости макс. 60% или индекса изграђености макс. 1,0 .
Планирани објекти су макс. спратности П+Пк, евентуално и више, ако то захтева технолошки процес. Такође,
диспозиција хале, осталих објеката и платоа је условљена технолошким процесом, односно технолошким
токовима. Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, на традиционалан или савременији
начин (објекти контејнерског типа, полу-монтажне и монтажне хале). При избору материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта санитарно-техничке и противпожарне заштите.
Комплекс треба да буде одговарајуће инфраструктурно опремљен, да поседује стубну трафо станицу и
паркинге за камионе и аутомобиле. Такође, комплекс трансфер станице треба да буде ограђен, до висине од
2,0 m. По ободу локације, унутар ограде, треба формирати заштитни појас зеленила. Заштитно зеленило
формирати од лишћарских врста претежно аутохтоног порекла. У склопу комплекса обезбедити мин. 30%
зелених површина.
Линијски инфраструктурни објекти
Правила грађења за линијску инфраструктуру и инфраструктурне објекте који нису означени за урбанистичку
разраду су дата за директну примену из Плана кроз издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, на
основу урбанистичких и других услова за уређење и изградњу, поглавље: III Пропозиције просторног развоја
јединице локалне самоуправе/ 1. Правила уређења/ 1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу
површина и објеката јавне намена и мреже објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, а приказана је на Рефералној карти број 4. Карта спровођења.
Гробља
Задржава се постојећа локација гробља. Дозвољени су радови на уређењу гробља, уз могућност изградње
пратећих комуналних и других садржаја и објеката у функцији намене простора, а у складу са правилницима
који дефинишу овакве просторе и датим условима.
Гробља, према Закону о културним добрима, уживају претходну заштиту, те се без посебне евиденције она
третирају као заштићене целине.
Зелене површине гробља допунити зеленилом које треба да је уређено у парковском стилу, а ободом
комплекса формирати заштитно зеленило (ширине од 10-15m). Код изразито архитектонске концепције гробља
однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%, док је код пејсажне 40:60%.
Функционална подела треба да се састоји од следећих односа:
- 60% намењено гробним местима,
- 20% заштитни зелени појас и парковски обликован простор,
- 16% површине за саобраћајнице,
- 3% трг за испраћај,
- 1% остали садржаји.
2.6.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НАОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА
ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ОБЈЕКАТА

2.6.1. Заштитни појас јавних путева
Зоне заштите јавних путева чине заштитни појас пута и појас контролисане изградње, који су дефинисани
Законом о путевима. Заштитни појас са сваке стране јавног пута износи:
- 20 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута I реда;
- 10 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута II реда;
У индекс заузетости, односно индекс изграђености се рачунају и поменути платои, платформе и надстрешнице
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5 m од спољне ивице земљишног појаса општинског пута.

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља забрањена је изградња грађевинских или других објеката,
као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих
садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја
на јавном путу.
У заштитном појасу може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и
други сличан објекат, као и телекомуникациони и електроводови, инсталације, постројења и сл., по претходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута.
У појасу контролисане изградње(који је исте ширине као и заштитни појас), у складу са Законом о путевима,
дозвољена је изградња по селективном принципу, у складу са донетим плановима, а изричито је забрањено
отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.
2.6.2. Зоне заштите изворишта водоснабдевања
На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за пиће и за санитарно-хигијенске потребе
одређују се три зоне санитарне заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона непосредне
заштите. Заштитна зона око изворишта дефинисана је Законом о водама и Правилником о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС―, бр. 92/08), а
кроз израду елабората о зонама санитарне заштите изворишта.
Зона непосредне заштите (зона I) - Зона I изворишта подземне воде формира се на простору изворишта
непосредно око водозахватног објекта. Зона I изворишта подземне воде засађује се декоративним зеленилом и
растињем које нема дубоки корен и може се користити као сенокос. Зона I изворишта подземне воде, у којој не
борави стално запослена особа, ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња
заштитном оградом, која не може бити ближа од 3,0 m од водозахватног објекта који окружује.
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из
члана 28. овог правилника;
- постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији водоснабдевања;
- кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз
возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон,
одржавање спортова на води и купање људи и животиња;
- напајање стоке;
- узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.
Ужа зона заштите (зона II) - У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из
члана 27. овог правилника;
- стамбена изградња;
- употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
- употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
- узгајање, кретање и испаша стоке;
- камповање, вашари и друга окупљања људи;
- изградња и коришћење спортских објеката;
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;
- продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
- формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.
Шира зона заштите (зона III) - У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења,
користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на
изворишту, и то:
- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју директно или
индиректно уносити у воде;
- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју директно или
индиректно уносити у воде;
- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;
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испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења;
изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;
експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина;
неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материја и
материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем;
неконтролисано крчење шума;
изградња и коришћење ваздушне луке;
површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну воду и
одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;
одржавање ауто и мото трка.

2.6.3.

Зоне заштите водних објеката (мелиорационих канала и одбрамбених насипа)

За планирање садржаја и намене простора у обухвату Плана, у зони водних објекатамелиорационих канала за
одводњавање и наводњавање, поштовати следеће услове:
- Дуж обала водотока/мелиорационих канала мора се обезбедити стално проходна и стабилна радноинспекциона стаза ширине минимум 5,0m у грађевинском реону, односно 10,0 mу ванграђевинском реону, за
пролаз и рад механизације која одржава канал. У овом појасу није дозвољена изградња надземних објеката
(зграде, шахтови, вентили, садња дрвећа, постављање ограда и сл.).
- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у експропријационом појасу
водотока/мелиорационих канала, по траси која је паралелна са каналом, инсталацију положити по линији
експропријације канала, односно на минималном одстојању од линије експропријације, до 1,0m, тако да
међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0m у грађевинском, одн.
10,0m у ванграђевинском реону.
- Подземну инфраструктурупланирати укопану минимум 1,0m испод нивоа терена и такву да мора подносити
оптерећења грађевинске механизације која одржава водни објекат, а која саобраћа приобалним делом.
Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе.
о
- Сва укрштања инсталација са водотоком/каналом, планирати под углом од 90 .
- Подземно укрштање инсталација са каналском мрежом у близини пропуста или моста планирати на
удаљености од минимум 5 m од ивице пропуста или моста (или минимално за ширину заштитног појаса
инсталације, уколико је прописан појас њене заштите шири од 5,0m).
- Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације канала. Уколико је потребна саобраћајна
комуникација-повезивање леве и десне обале канала, планирати је уз изградњу пропуста или
моста.Техничко решење пропуста или моста мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати
стабилност дна и косина канала.
- Обезбедити такво уређење простора и његово коришење којим се неће угрозити нормално функционисање
и одржавање каналске мреже и свих водних објеката, који ће обезбедити слободан протицајни профил,
стабилност косина и дна канала, као и несметан пролаз возилима и механизацији у зони водних објеката.
- У канале и водотоке, на подручју обухваћеног планом, могу се упуштати атмосферске и друге комплетно
пречишћене воде, уз услов да се претходно изврши анализа да ли и под којим условима постојећи канали
могу да приме додатну количину атмосферских вода, а да не дође до преливања из канала по околном
терену. Не сме да се наруши пројектован водни режим мелиорационих канала за одводњавање.
- Наместу улива атмосферских вода у канал предвидети уливне грађевине које својим габаритом не залазе у
протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале.
За планирање извођења објеката и радова у зони насипа I прве одбрамбене линије поштовати следеће:
- Чланом 16 Закона о водама дефинисан је заштитни појас насипа и његова потребна ширина, односно, да се
саставним делом насипа за одбрану од поплава сматра заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом
(заштитне шуме) у инундационом подручју, у ширини 50m поред насипа, одводни канали паралелни насипу
у брањеном подручју, на удаљености од 10m до 50m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока
и објекта), као и сервисни путеви у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.
- У појасу ширине 10 m од брањене ножице насипа мора се оставити слободан простор за радно-инспекциону
стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења одбране од поплава. У том
појасу није дозвољено планирати изградњу никаквих ни подземних ни надземних објеката, нити
постављање ограда и сл.
- У појасу од 10 m до 30 m од брањене ножице насипа могу се планирати приступни путеви, паркинг простори
и слични објекти нискоградње. Није дозвољено планирати изградњу никаквих надземних објеката,
постављање ограда, копање бунара, канала, постављање цевовода, каблова и друге подземне
инфраструктуре и сл., нити планирати радове који би штетно утицали на насип I прве одбрамбене линије и
који би умањили његову сигурност са гледишта водопривреде.

284. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

- У појасу од 30 m до 50 m од брањене ножице насипа могућe је планирати изградњу, адаптацију, доградњу и
реконструкцију објеката плитко фундираних (дубине фундирања максимално до 1 m од постојеће коте
терена). Није дозвољено планирати изградњу сутерена (подрума). У овом појасу може се планирати
постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре (дубине рова максимално до 1m од
постојеће коте терена).
- На растојању већем од 50 m од брањене ножице насипа могу се градити објекти, копати бунари, ровови,
канали и др.
- У зони одбрамбене линије, са небрањене стране одбрамбеног насипа поштовати следеће: у појасу ширине
10 m од небрањене ножице насипа планирати слободан простор за радно-инспекциону стазу и пролаз
возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења одбране од поплава.
- Није дозвољено планирати изградњу објеката који предвиђају укопавање у тело насипа, тј. нису дозвољени
никакви објекти и радови којим би се могла довести у питање општа стабилност и функционалност насипа
као заштитног објекта од високих вода.
- На високом обалном терену водотока, где нема насипа, ширина радно инспекционих стаза је такође 10m.
На радно-инспекционим стазама није дозвољено планирати изградњу објеката, јер су оне предвиђене за
пролаз тешке грађевинске механизације која ради на одржавању водних објеката.
- У инундационом појасу насипа на удаљености 10m до 50m од ножице насипа у којем постоји или је
планиран заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом, није дозвољено планирати изградњу никаквих
надземних и подземних објеката.
У
оквиру
грађевинског
подручја
насеља
Ада,
у
заштитном
појасу
насипа
I одбрамбене линије са брањене стране,
услови под којим се могу градити нови,
реконструисати постојећи објекти и изводити други радови који могу трајно, повременоили привремено утицати
на промене у водном режиму, су исти као у претходном ставу (тачке 1 до 5), и:
- Ha делу од 30,0 m до 50,0 m удаљеном од ножице насипа могућа je изградња, адаптација, доградња и
реконструкција објеката плитко фундираних (дубина фундирања до максимално 1,0 m од постојеће коте
терена). Није дозвољена изградња сутерена (подрума). У овом појасу се може предвидети постављање
цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре (дубина рова за постављање инсталација до
максимално 1,0 m од постојеће коте терена). Приликом планирања изградње подземне инфраструктуре,
приоритет има изградња канализације како би се у појасу дуж одбрамбених насипа елиминисале септичке
јаме.
- Ha одстојању већем од 50,0 m од ножице насипа може се планирати извођење радова, односно изградња
објеката
У круни насипа се може планирати изградња пешачке стазе, бициклистичке стазе и трим стазе, уз поштовање
следећег:
- Изградња стаза не сме нарушавати стабилност и сигурност одбрамбене линије (слабљење тела насипа и
снижавање круне насипа), као и рад службе за одбрану од поплава.
- Нивелету будуће стазе прилагодити постојећој нивелети насипа, при чему коловозна конструкција стазе не
сме залазити или оштетити тело постојећег насипа. Да би се обезбедио континуитет нивелете стазе,
дозвољено je насипање до потребне коте, док je скидање постојећег терена дозвољено само за дебљину
хумусног слоја (20 cm).
- У случају да се предвиђа укрштање саобраћајнице са круном насипа, предвидети навозне рампе (прилазне
и силазне), које не смеју да угрожавају тело одбрамбеног насипа као ни његову стабилност и
функционалност.
- Ha деоницама на којима постојећа геометрија насипа не одговара потребама планираних стаза (ширина
круне, кота невелете), извршити реконструкцију насипа према техничким условима извођења за изградњу
насипа и према посебним водним условима, при чему реконструкција - проширење насипа мора да се
изведе од кохерентног материјала, уз формирање нове косине у нагибу не мањом од постојећег. За нове,
пројектоване услове извршити проверу стабилности насипа.
2.6.4. Зона заштите електроенергетских водова
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС―, број 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
за голе проводнике 10 m;
за слабо изоловане проводнике 4 m;
за самоносеће кабловске снопове 1 m;
2) за напонски ниво 35 kV, 15 m;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m.
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Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;
2) за напонски ниво 110 kV, 2 m;
3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m;
2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 m.
Свака градња испод или у близини далековода напона 110 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени
гласник PC―, број 145/14), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC―, бр. 2/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ―, број 65/88 и „Службени лист СРЈ―, број 18/92), Правилником о
техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист
СФРЈ―, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ―, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Службени гласник PC―, број 36/09) са припадајућим правилницима, од којих се посебно издвајају: Правилник
о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC―, број 104/09) и Правилник о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
(„Службени гласник PC―, број 104/09), SRPS N.C0.105-Техничким условима заштите подземних металних
цевовода од утицаја електро-енергетских постројења („Службени лист СФРЈ―, број 68/86), SRPS N.C0.101Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности,
SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита
од сметњи („Службени лист СФРЈ―, број 68/86), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења
од утицаја електроенергетских постројења - увођење телекомуникационих водова у електроенергетска
постројења („Службени лист СФРЈ―, број 49/83).
У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног оператера преносног
система електричне енергије.
Остали општи технички услови:
- приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се
не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV,
- испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим растом може приближити на
мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV,
- забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде
приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV,
забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода,
- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести
подземно у случају укрштања са далеководом,
- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у
близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен
испод далековода се не сме насипати,
- све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају
да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
2.6.5. Зона заштите коридора електронских комуникационих система веза
Заштита телекомуникационих коридора, и изградња инфраструктурних и других објеката у близини електронских
комуникационих коридора мора бити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за
електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења
радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС― брoj 16/12).
2.6.6. Зона заштите термоенергетске инфраструктуре
Зоне заштите за гасоводе притиска већег од 16 бара
Зоне заштите дате су у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима
притиска већег од 16 bar („Службени лист РС―, бр. 37/13 и 87/15).
Појас шире заштите гасовода - заштитни појас гасовода, је појас ширине 400 m (по 200 m са обе стране од
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гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност гасовода, али и обрнуто, гасовод
утиче на друге објекте у свом окружењу.
Табела 35.

Ширина заштитног појаса насељених зграда, у зависности од притиска и пречника гасовода

Радни притисак гасовода

Притисак
16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од
55 bar
(m)

Пречник гасовода до DN 150

30

30

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500

30

50

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000

30

75

Пречник гасовода изнад DN 1000

30

100

У заштитном појасу насељених зграда ширине од 30 m лево и десно од осе гасовода, након изградње гасовода, не
могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим
је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас гасовода сврстан.
Табела 36.

Ширина експлоатационог појаса гасовода, у зависности од притиска и
гасовода

пречника

Радни притисак гасовода

Притисак
16 до 55 bar
(m)

Притисак већи од
55 bar
(m)

Пречник гасовода до DN 150

10

10

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500

12

15

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000

15

30

Пречник гасовода изнад DN 1000

20

50

Вредност из табеле представља укупну ширину експлоатационог појаса тако да се по једна половина дате
вредности простире са обе стране осе гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање
трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места,
возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешкотранспортујућих материјала, као и
постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог
одобрења оператора транспортног система.
У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу
од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.
Зоне заштите за гасоводе притиска до 16 бара
Зоне заштите дате су у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног
гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС―, број 86/15).
У зависности од притиска, заштитни појас дистрибутивног гасовода је:
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе гасовода на обе стране;
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 2 m од осе гасовода на обе стране;
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране;
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar-по 3 m од осе гасовода на обе стране.
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова
дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода
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забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно
да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
Зоне заштите за нафтоводе и продуктоводе
Зоне заштите дате су складу саПравилником о техничким условима за несметан и безбедан транспорт
нафтоводима и продуктоводима („Службеном гласнику РС―,
бр. 37/2013).
Појас шире заштите нафтовода и продуктовода - заштитни појас нафтовода и продуктовода, је појас ширине
400 m (по 200 m са обе стране од гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност
гасовода, али и обрнуто, гасовод утиче на друге објекте у свом окружењу.
У појасу ширине од 30 m лево и десно од осе нафтовода или продуктовода, након изградње нафтовода или
продуктовода, не могу се градити зграде намењене за становање или боравак људи, без обзира на
коефицијент сигурности са којим је нафтовод или продуктовод изграђен и без обзира на то у који је разред
појас цевовода сврстан.
У појасу ширине 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе нафтовода или продуктовода, није дозвољено
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.
У радном појасу нафтовода и продуктовода не могу се изводити радови и друге активности осим
пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења енергетског субјекта који је власник или
корисник нафтовода или продуктовода.
У радном појасу нафтовода и продуктовода могу се градити само објекти који су у функцији нафтовода и
продуктовода.
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад нафтовода и продуктовода.
2.6.7. Зона заштите противградних станица
Заштитна зона око лансирних (противградних) станица, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција
постојећих објеката и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне
облаке, према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) је 500 m. Изградња нових
објеката односно извођење радова на одстојању мањем од 500 m од лансирне станице, могућа је само по
обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ.
2.6.8.

Зона заштите еколошких коридора и станишта заштићених врста однационалног значаја

За израду планова, пројеката и реализацију активности у оквиру еколошког коридора, потребно je
прибавити услове заштите природе у складу са Законом о заштити природе.
Ha стаништима заштићених и строго заштићених врста која се налазе ван грађевинских подручја, забрањено јe
мењати намену и културу површина. Потребно је прибавити посебне услове заштите природе за следеће
активности: изградња и реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности и
уређење вода.
У појасу од 500 m од еколошког коридора/станишта, забрањује се изградња ветропаркова и појединачних
ветрогенератора (турбина), као и планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима
од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.
У појасу од 200 m од еколошког коридора/станишта, забрањује се изградња нових салаша.
У појасу од 50 m од еколошког коридора/станишта (пољопривредно, шумско и водно земљиште), забрањена je
изградња објеката осим:
- надземне инфраструктуре, чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких коридора, станишта или
комплекса станишта од већег броја субјединица и
- водопривредних објеката и њихове пратеће инфраструктуре.

288. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
3.1.

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

Табела 37. Спровођење Плана
Подручја, зоне,
комплекси, објекти

Спровођење на основу
ППППН Урбани Простор
с.план
.
а
плана

Грађевинско подручје насеља Ада и Мол
Грађевинска подручја насеља Оборњача, Утрине и Стеријино
Радне зоне ван грађевинског подручја насеља (локације 1-4)
директно из овог Плана, а уколико се мења регулација и за нове
радне зоне обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана
Зона кућа за одмор
Зоне туристичко-рекреативних садржаја (локације 5-6) директно из
овог Плана, а за нове туристичке садржаје (локација 7) обавезна је
израда одговарајућег урбанистичког плана
Планирана трансфер станица и постојећа општинска депонија
комуналног отпада
Сабирно отпремна станица нафте и гаса
Магистрални гасовод
Планирани државни и општински путеви са пратећим садржајима
јавног пута, планирана међународна бициклистичка стаза уколико
се мења регулација
Енергетски објекти, соларне и ветроелектране и други енергетски
производни објекти, као засебни комплекси, који не служе за
сопствену производњу енергије, као и други инфраструктурни објекти
уколико се дефинише грађевинско земљиште и/или мења
регулација
Водопривредни објекти уколико се мења регулација
Остала постојећа и планирана линијска инфраструктура и
саобраћајни, водопривредни, енергетски и комунални објекти, ако
нема промене регулације
Прихватни објекти наутичког туризма и садржаји за туризам, спорт
и рекреацију на водном земљишту
Еколошки коридор реке Тисе
(у заштитним зонама еколошког коридора се спроводе мере
заштите)
Надземни високонапонски водови (110KV, 220KVи 400KV)
3.1.1. Смернице за израду плана генералне регулације за насељаАда и Мол
23

За насеља Ада и Мол, је обавезна израда плана генералне регулације , којим ће се дефинисати грађевинско
подручје, намена површина, зоне и целине са истим правилима грађења, трасе, коридори и капацитети
комуналне инфраструктуре и други услови уређења и заштите простора.
Концепција просторне организације, опремања и уређења насеља засниваће се на:
прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним одликама, месним
потребама и приликама;
обезбеђењу услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности насеља;
креирању флексибилних просторних решења која ће омогућити примену предложених правила
за уређење и услова за изградњу;
очувању природног, културног и историјског наслеђа, као и стварању властитог просторног
идентитета, у складу са природним окружењем;
усклађивању просторног развоја насеља са кретањем броја становника и планираним
активностима у функцији побољшања услова живота и заштите природних ресурса.

23

Према одредбама Закона о планирању и изградњи, план генералне регулације се обавезно доноси за насељено место,
које је седиште јединице локалне самоуправе

289. страна/oldal
37. број/szám

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА
ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

31.12.2019.
2019.12.31.

Просторна реконструкција насеља претпоставља и потпуну инфраструктурну и комуналну опремљеност и
уређење, што подразумева:
савремену саобраћајну мрежу са свим неопходним пратећим садржајима;
снабдевање квалитетном пијаћом водом;
одвођење атмосферских и отпадних вода адекватним системима насељске канализације;
формирање и унапређење система за снабдевање насеља одговарајућим врстама енергије;
осавремењавање мреже електронског комуникационог саобраћаја, са свим потребним
пратећим објектима;
формирање система континуалних, одговарајуће опремљених озелењених простора, који ће
бити саставни део насељског ткива;
обезбеђење осталих потребних насељских комуналних садржаја, у складу са савременим
стандардима.
Очекивани развој привредних делатности, развој мањих и средњих предузећа, иницираће бољи животни
стандард и обезбедиће интензивнији развој насеља од досадашњег. У планском периоду треба развијати
секундарне, терцијарне и непривредне делатности у складу са величином и функцијом насеља.
При одређивању будуће просторне организације насеља извршити зонирање. Поред основних зона: центар,
становање и рад, у просторној структури насеља дефинисати простор за јавне намене, тј. за јавне службе,
јавне површине и потребне комуналне објекте и инфраструктуру, а према условима из овог Плана.
Ада је локални центар и у складу са тим неопходно је обезбедити услове за размештај и функционисање
следећих јавних служби:
- из области социјалне заштите: центар за социјални рад, збрињавање старих лица, смештај деце без
родитеља, смештај лица са посебним потребама и дневни центар, а дом за старе, ако постоји интерес и
економска основа;
- из области образовања: предшколско, основно и средње образовање, а ученички дом, више и високо
образовање, ако постоји интерес и економска основа;
- из области здравствене заштите: амбуланта, дом здравља, мобилна здравствена служба, апотека и
(општа) болница;
- из области културе и информисања: дом културе, мултифункционални центар, библиотека, галерија, музеј
и општинска туристичка организација;
- из области физичке културе: уређени и опремљени отворени спортски терени, фискултурне сале,
купалиште - базени и мањи спортско-рекреативни центар.
3.1.2.

Смернице за израду планова детаљне регулације за радне зоне ван насеља

За радну зону изван грађевинског подручја насеља дају се следеће смернице за израду плана детаљне
регулације:
- могућа је изградња најразличитијих производних и пословних садржаја, а превасходно објеката, односно
комплекса који у погледу простора, саобраћаја, инфраструктурне опремљености или радног процеса, не
угрожавају стање животне средине;
- новоформирани радни комплекс, мора имати довољно простора за потребе одвијања производног процеса,
одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне средине;
- радни комплекси морају имати: приступни пут са тврдом подлогом мин. ширине 5,0m до мреже јавних
путева; морају бити снадбевени инфраструктуром и инсталацијама неопходним за производни процес;
загађене отпадне воде морају се претходно пречистити пре испуштања у природне реципијенте; неоргански
отпад мора се одвозити на одговарајуће депоније, а органски на даљу прераду;
- у оквиру радне зоне, комплекса или парцеле, могу се градити пословни објекти, производни, складишни,
економски, услужни и објекти снадбевања;
- степен искоришћености земљишта је макс. 60%;
- дозвољена спратност објеката је: за производне П, П+1; за пословне П, П+1; за складишне П и за економске
П;
- парцеле се могу ограђивати транспарентном или комбинованом оградом висине максимално 2,2 m.
3.1.3.

Смернице за израду планова детаљне регулације за планирани пут регионалног значаја,
планиране општинске путеве

Планиране капацитете државних и општинских путева потребно је осим у складу са основним Законом о
планирању и изградњи, израдити и у складу са законом и прописима који ближе регулишу проблематику
пројектовања и изградње саобраћајница. Осим резервације простора за коридор обилазнице (перспективно и
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других путних капацитета), основне смернице за пројектовање и изградњу планираних путних капацитета
државне путне мреже директно су везане за обезбеђивање одговарајућих геометријских и елемената пута и
путних објеката, као и за одговарајућа решења одводњавања, заштите животне средине и односа према
комуналној и осталој инфраструктури (зоне укрштања и решења истих).
3.1.4.

Смернице за израду планова детаљне регулације за пратеће садржаје јавног пута

Планиране капацитете пратећих садржаја јавних путева, потребно је осим у складу са основним Законом о
планирању и изградњи, Законом о путевима израдити и у складу са законима, прописима и техничким
нормативима који ближе регулишу проблематику пројектовања и изградње оваквих садржаја (паркиралишта,
станице за снабдевање горивима - ССГ-ма, услужни центри и сл.). Основне смернице приликом израде ових
планова су везане за одговарајуће саобраћајно-техничке, безбедносне и услове заштите животне средине.
3.1.5.

Смернице за израду планoва детаљне регулације за прихватне објекте наутичког
туризма(ПОНТ)

За просторе намењене за ове потребе (прихватни објекти наутичког туризма - ПОНТ) обавезна је израда
урбанистичког плана (ако је потребно ангажовање одговарајућег простора) или урбанистичкогпројекта, уколико
се ради о појединачним објектима без промене регулације. Све активности постављање и уклањање
плутајућих објеката на водном земљишту (обавезна израда Одлуке и плана) које су у надлежности локалних
самоуправа, морају бити изведене уз сагласност и услове надлежног МГСИ (АУЛ-ма, Дирекација за пловне
путеве) и водне услове надлежног водопривредног предузећа.
Прихватни објекти наутичког туризма као што су наутичка сидришта, привезишта, пристаништaи др., морају да
имају безбедан вез при свим хидрометеоролошким условима и условима пловидбе, водећи рачуна о
амплитуди водостаја (минимална, максимална), осцилацијама водостаја, ветру, таласима, леду, замуљењу и
др. Обавезно је предвидети безбедан приступ са обале на брод и обрнуто, при свим водостајима и условима
видљивости (приступни мост, степеништа, осветљење). Објекти морају имати сву потребну инфраструктуру,
прилазне путеве, радне стазе и површине, прилазе, улазе и излазе, ограде, обележавање и сигнализацију,
средства и уређаје за прихват отпадних материја са бродова или објеката наутичког туризма као и неопходне
пратеће садржаје и санитарно-техничке уређаје.
3.1.6.

Смернице за израду планова детаљне регулације за бициклистичке стазе

Планиране капацитете бициклистичких стаза (међународне, међунасељске), потребно је осим у складу са основним
Законом о планирању и изградњи, Законом о путевима израдити и у складу са законима, прописима и техничким
нормативима који ближе регулишу проблематику пројектовања и изградње оваквих садржаја. Уколико је потребно
утврдити нову регулацију обавезна је израда плана детаљне регулације, док се за постављање стаза у оквиру
дефинисаних регулационих ширина путева, насипа, канала смернице везују за обезбеђење простора и распоред
унутар регулационих линија.
3.1.7.

Смернице за израду планoва детаљне регулације за постројења за пречишћавање отпадних
вода ван насеља

За потребе дефинисања грађевинског земљишта за комплекс ППОВ, за потребе регулације јавних површина и
начина обезбеђења приступа комплексу, дефинисања начина опремања инфраструктуром и изградње објеката,
неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и у складу са
условима накнадно прибављеним од надлежних завода за заштиту, као и других организација и јавних предузећа у
чијој је надлежности издавање услова.
Индекс заузетости грађевинске парцеле која се намењује за изградњу комплекса ППОВ ће се дефинисати израдом
одговарајућег урбанистичког плана. У комплексу обезбедити: минимално 30% зелених површина и индекс
изграђености парцеле од максимално 1. Спратност и висина објеката је у складу са изабраним технолошким
поступком за обављање делатности. Планом дефинисати инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним
капацитетима (инфраструктурну мрежу изводити само подземно).
3.1.8.

Смернице за израду планoва детаљне регулације засадржаје туризма, спорта и рекреације на
водном земљишту
24

На водном земљишту могућа је изградња спортско-рекреативних садржаја : отворени спортски терени (на
песку и/или трави), садржаји везани за спортове на води, угоститељски капацитети (монтажни објекти типа
Према Закону о Водама
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сојеница, између воде и насипа) и уређена плажа (са пратећим садржајима: кабине, санитарни чвор, мањи
угоститељски објекат). Садржаји везани за спортове на води треба да имају све пратеће садржаје у складу са
нормативима за одређену категорију спорта, уређене прилазе и паркинг просторе, као и да су опремљени
потребном комуналном инфраструктуром.
Као приступни пут треба формирати колско-пешачку стазу. Уз пут формирати инфраструктурни коридор, за сву
потребну инфраструктуру за планиране објекте.
3.1.9. Смернице за израду планoва детаљне регулације за канале
За нове мелиоративне канале ван грађевинског подручја насеља, реализација ће се вршити на основу плана
детаљне регулације. На простору обухвата Плана постоји потреба за наводњавањем постојећих
пољопривредних површина. Изградњом канала за наводњавање створиће се могућности за наводњавање
належућих пољопривредних површина. За каналску мрежу, за израду плана детаљне регулације, дају се
следеће смернице:
- У складу са условима и правилима надлежних институција и јавних предузећа, дефинисати обухват плана
детаљне регулације и физичке карактеристике простора за изградњу у погледу габарита и опремљености
потребном инфраструктуром;
- Основни урбанистички показатељи и други услови за уређење и изградњу биће дефинисани урбанистичким
планом, у складу са законском регулативом која ову област уређује;
- Обезбедити повољан утицај на климу и животну средину;
- Заштитити квалитет воде, природе и животне средине.
Планским решењима омогућити вишенаменско коришћење канала.
3.1.10.

Смернице за израду планова детаљне регулације за енергетске објекте

Соларне електране
За соларне електране, као засебни комплекси, ванграђевинског подручја насеља, реализација ће се вршити
на основуурнанистичког плана, уз поштовање следећих смерница:
- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта-соларне електране: соларни
колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, високонапонски надземни и
средњенапонски подземни водови;
- комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта;
- основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење и изградњу биће
дефинисани урбанистичким планом, у складу са законском регулативом која ову област уређује, када буду
познати корисници простора и конкретни садржаји.
Ветроелектране
За ветроелектране ванграђевинског подручја насеља реализација ће се вршити на основу плана детаљне
регулације, уз поштовање следећих смерница:
- Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта-ветрогенератора: стубови за
ветрогенераторе, трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, високонапонски надземни и
средњенапонски подземни водови;
- Комплекс по потреби опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта;
- Основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење и изградњу биће
дефинисани урбанистичким планом, у складу са законском регулативом која ову област уређује, када буду
познати корисници простора и конкретни садржаји.
- Стуб на који се поставља ветроелектрана, градити као слободностојећи у складу са законским условима и
прописима који важе за изградњу таквих објеката;
- Парк ветроелектрана се може градити на пољопривредном земљишту уз добијање сагласности надлежног
Министарства за пољопривреду, трговину, шумарство и водопривреду;
Енергетски производни објекти (биомаса, биогас, комунални отпад, геотермална енергија, гас и др.)
За енергетске производне објекте обновљивих и других извора енергије (биомаса, биогас, комунални отпад,
геотермална енергија, гас и др.), као засебни комплекси ванграђевинског подручја насеља, реализација ће се
вршити на основу плана детаљне регулације, уз поштовање следећих смерница:
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могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који производи енергију
(топлотну, електричну), пословни објекат, високонапонски надземни и средњенапонски подземни водови,
трансформаторско и разводно постројење;
комплекс по потреби опремити неопходном инфраструктуром, а архитектонска обрада планираних објеката
у комплексу трафостанице 400/х kV или 110/х kV и инфраструктурне мреже по условима за ову врсту
објеката из овог Просторног плана;
основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење и изградњу биће
дефинисани урбанистичким планом, у складу са законском регулативом која ову област уређује, када буду
познати корисници простора и конкретни садржаји.

Смернице за израду плана детаљне регулације за траснсформаторска постројења 110/х kV и х/110 kV
Мин. парцела за изградњу комплекса трансформаторске станице 110/х kV и х/110 kV и високонапонског
разводног постројења треба да буде мин. односно 100X70 m, односно у складу са захтеваним технолошким
садржајем и условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
- Могу се градити садржаји у функцији енергетског објекта: пословни објекат, високонапонски и
средњенапонски водови, трансформаторско и разводно постројење и др;
- комплекс по потреби опремити неопходном инфраструктуром;
- основни урбанистички показатељи, спратност објеката и други услови за уређење и изградњу биће
дефинисани урбанистичким планом, у складу са законском регулативом која ову област уређује, када буду
познати корисници простора и конкретни садржаји.
Смернице за израду плана детаљне регулације за линијски инфраструктурни
електроенергетски објекат 110kV
-

-

Далековод пројектовати и градити на основу Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ―, бр. 65/88 и „Службени
лист СРЈ―, бр. 18/92).
Далековод се може градити на грађевинском, пољопривредном, шумском и водном земљишту;
Око надземних водова 110 kV обезбедити заштитне коридоре за несметано функционисање
електроенергетског објекта, а такође безбедно функционисање осталих објеката у складу са Законом о
енергетици.
3.2. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ

Демографија
- Одрживи демографски развој општине;
- активно укључивање и учешће локалне самоуправе у спровођењу популационе политике.
Мрежа насеља и јавних служби
- Подизање квалитета услуга у области социјалне заштите, културе, образовања и здравства;
- израда Плана генералне регулације за насеље Ада и Мол;
- израда планова детаљне регулације за предвиђену линијску инфраструктуру и инфраструктурне објекте у
обухвату Плана.
Привреда (пољопривреда, индустрија и мала и средња предузећа)
- Развој свих видова пољопривредне производње у складу са компаративним предностима подручја и
захтевима тржишта;
- реконструкција постојећих и изградња нових заливних система;
- развојагроиндустријског и металопрерађивачког комплекса, као и подстицање развојаплетарства (плетарске
индустрије);
- стимулисање развоја сектора МСПП.
Туризам
- Изградња велнес центра и пратећих садржаја у Ади;
- изградња бање „ Орловача― у Молу са коришћењем лековитог пелоида из налазишта „Орловача―;
- изградња марине.
Шуме, шумско земљиште и заштитни појасеви зеленила
- Повећање површина под шумама ради постизања оптималне шумовитости;
- формирање мреже заштитних појасева зеленила на територији Општине.
Саобраћајна инфраструктура
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- активности у оквиру утврђивања нове трасе путног коридора ка општини Мали Иђош и ауто-путу Е-75,
- реконструкција и изградња општинских путева,
- изградња и реконструкција капацитета саобраћајне инфраструктуре у оквиру пловног пута реке Тисе
(путничко и теретно пристаниште, прихватни објекат наутичког туризма).
Водна и комунална инфраструктура
- Побољшање снабдевања водом свих корисника изградњом потребног броја бунара и осталих објеката у
систему (резервоари, црпне станице и сл.);
- Формирање новог, заједничког изворишта за насеља Утрине, Стеријино и Оборњача;
- Унапређење водоводног и канализационог система, у погледу техничког стања и стања пројектно-техничке
документације, за сва насеља на подручју Општине;
- Реконструкција водоводне мреже у обиму од минимално 50% од укупне постојеће дужине на простору
Општине, односно од укупне постојеће дужине у сваком од насеља Општине, заменом дотрајалих азбестноцементних водоводних цеви;
- Изградња система за одвођење и пречишћавање отпадних вода за насеља Утрине, Стеријино и Оборњача;
- Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода;
- Реконструкција отворене каналске мреже за одводњавање и њено оспособљавање за двонаменску
функцију ( и наводњавање);
Повећање површина под системима за наводњавање.
Електроенергетска инфраструктура
- Редовно одржавање електроенергетске мреже и објеката у циљу сигурног, поузданог и квалитетног
напајања електричном енергијом.
- Реконструкција електроенергетске мреже и објеката у складу са захтевима модернизације и
осавремењавања опреме и уређаја, као и замена дотрајале опреме и уређаја.
- Проширење постојећих капацитета и изградња нових у складу са потребама.
Електронска комуникациона инфраструктура
- Редовно одржавање електронске комуникационе мреже и објеката.
- Реконструкција електронске комуникационе мреже и објеката у складу са захтевима модернизације и
осавремењавања опреме и уређаја, као и замена дотрајале опреме и уређаја.
- Проширење постојећих капацитета и изградња нових у складу са потребама.
Термоенергетска инфраструктура
- Редовно одржавање термоенергетске инфраструктуре и објеката у циљу сигурног, поузданог и квалитетног
снабдевања топлотном енергијом и природним гасом;
- Проширење постојећих капацитета и изградња нових у складу са потребама.
- Гасификација свих насељених места на територији општине;
Заштита природних добара
- Примена мера заштите на заштићеним подручјима;
- Заштита биодиверзитета на простору обухвата Плана.
Заштита непокретних културних добара
- Пренамена и рестаурација заштићеног објекта ветрењаче у Оборњачи у функцији туризма (школа у природи
или сл.);
- Очување или рестаурација и презентација салаша на подручју Општине и њихово стављање у функцију
развоја туризма. За остале салаше, који не могу бити сачувани, припремити комплетну техничку и фото
документацију.
- Обзиром да је родна кућа Новака Радоњића срушена, у поступку је скидање заштите са ње.
Заштита и унапређење животне средине
- Израда локалног регистра извора загађивања животне средине;
- Изградња трансфер станице;
- Израда техничке документације и санација и рекултивација свих деградираних
3.3.
3.3.1.

простора.
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Мере за подстицање равномерног развоја територије општине Ада, које произилазе из
планских решења дефинисаних овим Планом, првенствено се односе на валоризовање потенцијала, њихово
планско унапређење и одрживо коришћење.
Решења из овог Плана представљају имплементацују Стратегије одрживог развоја Општине Ада од 2010. –
2019.године као важећег развојног документа Општине („Службени лист општине Ада―, број 16/ 2009).
Основне мере се односе на:
- ефикасније спровођење процеса децентрализације дефинисањем надлежности на локалном
територијалном нивоу;
- унапређивање социјалног развоја израдом и реализацијом пројеката у области науке, културе, образовања,
спорта и рекреације и сл;
- ефикаснију заштиту животне средине и рационалније коришћење ресурса, уз поштовање принципа
одрживог развоја;
- спровођење функционалних веза са суседним општинама/градовима при реализацији заједничких
пројеката;
- боље инфраструктурно повезивање насеља на територији Општине.
Простор општине Ада граничи се са суседним општинама: Сента, Чока, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј и Бачка
Топола. Према моделу функционално урбаних подручја (ФУП) Републике Србије, општина Ада се не налази у
саставу ни једног ФУП-а већ је усмерена и гравитира ка зони уз реку Тису и насељима Кањижа, Нови
Кнежевац, Сента и Бечеј.
Нажалост, не може се рећи да су привредне, просторне, културне и друге интеракције између осталих суседних
општина до сада биле на нивоу који може да мотивише даљи развој ширег региона. Управо зато,
неискоришћени потенцијали треба да буду активирани у планском периоду.
Утицај Суботице и Кикинде као већих и развијенијих центрара националног значаја на општину Аду као
локални центар су најјаче и најзначајније. Њихов међусобни утицај се посебно огледа у привредној, културнопросветној и саобраћајној повезаности, на везе у терцијарном сектору и другим областима.
Остварење развоја и афирмације општине Ада омогућиће јачање трансграничних веза са Мађарском,
интеррегионалних веза Севернобачког и Севернобанатског округа и сарадња са свим суседним општинама, у
складу са испољеним економским и социокултурним интересима свих заинтересованих страна.
Из овог Плана треба да проистекну конкретни развојни пројекти, као и пројекти усаглашени са европским
нормативима и стандардима, којима ће се конкурисати на покрајинском, републичком (државном) и европском
нивоу ради обезбеђења потребне финансијске подршке.
Саобраћајно добро повезана и функционално усаглашена мрежа насеља на ширем подручју омогућила би
живљу интеррегионалну и међуопштинску сарадњу, која би подразумевала формулисање и усклађивање
заједничких интереса, инфраструктурних и привредних подухвата.
Планирани просторни развој општине Ада утемељен је на реалним проценама, перспективама и могућностима
општине, с посебним освртом на бројне специфичности и компаративне предности, које нуде њен саобраћајногеографски положај, инфраструктурни, привредни и пре свега туристички потенцијали.
Регионалним просторним планом АП Војводине је на местима контакта ФУП-ова, где постоје мањи урбани
центри, дата могућност формирања тзв. ФУП кластера, који ће још више допринети умрежавању постојећих
ФУП-ова, а истовремено ће бити носиоци развоја. У том смислу је Ада, у предложеној мрежи центара АП
Војводине, дефинисана као локални центар - центар кластерисања ФУП-а, коме поред општине Ада припадају
још општине Кањижа, Нови Кнежевац, Чока и Сента. Заједнички именитељ за све ове општине је свакако река
Тиса, са свим својим потенцијалима (привредни, саобраћајни, туристички и многи други), али и проблемима
(загађеност, велике воде итд.), које сигурно треба организовано и заједнички користити, односно решавати.
У планском периоду ће се појачати међуопштинске везе и сарадња у циљу остваривања заједничких интереса
који имају суседне општине. Потенцијали се односе, пре свега, на развој саобраћајне и остале инфраструктуре,
као и заједничке привредне, посебно туристичке, активности. Могућности међуопштинског повезивања и
сарадње су бројне, нарочито у следећим областима:
- коришћење пољопривредних потенцијала за снабдевање ширег тржишта пољопривредним производима,
укључујући и органски произведену храну, уз максимално ангажовање постојећих и развој нових
прерађивачких капацитета;
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развој малих и средњих предузећа која би могла задовољити потребе ширег тржишта;
дефинисање улоге и значајаДП I реда бр. 24 („Банатске магистрале―), као и ДП II реда;
оживљавање и развој железничког саобраћаја;
река Тиса (заштита међународног еколошког коридора и његово одрживо коришћење);
заједничко дугоречно решавања водоснабдевања путем регионалног изворишта;
заједничко одржавање и унапређење електроенергетских система;
рационалнија и усклађенија мрежа насеља, равномернији размештај центара услуга, њихова
децентрализација и приближавање корисницима, уз смањење разлика у условима и стандардима
коришћења;
интензивирање инфраструктурних и различитих функционалних веза између насеља, као и могућност
развоја појединих комплементарних функција у једним, односно другим насељима;
формирање акционог плана развоја туризма (нарочито бањског, ловног и наутичког), уз туристичку
валоризацију у регионалном смислу и партнерским интегрисањем у туристичку понуду окружења;
стални мониторинг животне средине на правцима могућег деловања извора загађења;
заједничка сарадња на унапређењу еколошких критеријума у привредним организацијама, поготово са
аспекта заштите емисионих утицаја индустријских зона;
трајно или за дужи период решавање проблема депоновања комуналног отпада на регионалној депонији у
Кикинди и формирање трансфер станице на територији општине Ада.

3.3.2. Прекогранична сарадња
Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи институција у
пограничним областима суседних држава. Програми представљају финансијску подршку сарадњи пограничних
територија суседних држава (прекогранична сарадња) или сарадњи делова или целих држава (транснационална
сарадња), са циљем да се унапреди друштвено-економски, културни и историјски потенцијал тих области.
Велики потенцијал развоја Општине омогућен је укључивањем у ЕУ инстументе, кроз које се реализују пројекти који
су одобрени за финансирање из годишњих националних програма за Републику Србију. Програми прекограничне,
транснационалне и међурегионалне сарадње између држава чланица ЕУ, као и оних које то још увек нису, називају
се INTERREG програмима или програмима територијалне сарадње.
До 1997. године Програми ЕУ су били намењени искључиво земљама чланицама ЕУ, да би се од 2003. године
на састанку Европског Савета у Солуну ови програми отворили и за земље Западног Балкана применом
модела који је био прилагођен земљама које су у то време имале статус кандидата. Чланице ЕУ немају никакву
обавезу за учествовање у Програмима ЕУ јер су за њих сва средства обезбеђена из буџета ЕУ, док је за земље
кандидате и потенцијалне кандидате обавезан финансијски допринос за учествовање у програмима. Део
финансијског учешћа који Република Србија плаћа за учествовање у Програмима ЕУ, може се покрити из
средстава Инструмента за претприступну помоћ. Средства ЕУ за сваки програм прекограничне сарадње
обезбеђују се једним делом из фонда за регионални развој, а друга половина из средстава ЕУ намењених
државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ под називом Инструмент за претприступну
помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA):Национална ИПА,Вишекорисничка ИПА, Програми ЕУ и
Структурни фондови.
У оквиру финансијске перспективе 2014-2020, објављено је пет јавних позива за подношење предлога пројеката у
оквиру следећих програма: Бугарска-Србија, Румунија-Србија (два позива), транснационалног програма Дунав и
Јадранско-јонског транснационалног програма. Оперативни програми за све програме су одобрени од стране
Европске комисије (ЕК).
У току је спровођење треће генерације ових програма у Србији (2014-2020.), а у текућем периоду на подручју Плана
спроводе се програми:
- Interreg IPA програм прекограничне сарадње Румунија - Србија;
- Interreg IPA програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија;
- Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија.
У текућем периоду програми су бирали највише четири од осам тематских приоритета:
1. запошљавање, покретљивост радне снаге, социјална инклузија, здравствена и социјална заштита;
2. животна средина, прилагођавање климатским променама, превенција ризика, одржива енергија и
енергетска ефикасност;
3. одржива саобраћајна и јавна инфраструктура;
4. туризам, културно и природно наслеђе;
5. омладина и образовање;
6. локална и регионална управа, планирање и изградња административних капацитета;
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7. конкурентност и развој малих и средњих предузећа и
8. истраживање, технолошки развој, иновације и информационо-комуникационе технологије.
Програми у којима учествују пограничне области Србије највише су се оријентисали на тематске приоритете
бр. 2 и бр. 4, који се односе на заштиту животне средине и туризам, културно и природно наслеђе.
3.4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
-

Општина Ада;
Фонд за развој Републике Србије, Београд;
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад;
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад;
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад;
РС, АПВ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприведу и шумарство, Нови Сад;
Управа за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад;
Развојни фонд АП Војводине, Нови Сад;
Покрајински Фонд за развој пољопривреде, Нови Сад;
ЈП „Путеви Србије― Београд;
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром, „ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ― А.Д. Сектор за инвестиције, развој и технологију, Београд;
Министарствограђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност
пловидбе, Београд;
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад;
Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица;
ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Београд;
АД Електромрежа Србије, Београд;
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија―, Дирекција за
технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад, Одељење
за планирање и изградњу мрже Суботица;
ЈВП „Воде Војводине―, Нови Сад;
ЈП „Србијагас―, Нови Сад;
НИС АД Нови Сад, ГАСПРОМ ЊЕФТ, Нови Сад;
Јавно комунално стамбено предузеће― Стандард―, Ада;
ЈП „Војводинашуме― Нови Сад, ШГ „Сомбор―, Сомбор;
ЈП „АДИЦЕ― општине Ада, Ада.
3.5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

Управљање заштитом, развојем, уређењем и коришћењем подручја које обухвата План, засниваће се на
развојно-управљачким документима (програми и планови), изворима финансирања, стимулативним
политикама, институционалној подршци, информатичкој, промотерско-маркентишкој, истраживачкој и другим
подршкама.
Развој, уређење, коришћење и заштита простора у обухвату Плана, односно реализација планских решења
засниваће се на инструментима за имплементацију План, које се базирају на:
економско-финансијским мерама;
одговарајућој институционалној подршци;
нормативним мерама (изради одговарајућих планских докумената и програма) и
информатичкој подршци.
Економско финансијске мере и институционална подршка
Извори финансирања за развој планског подручја зависиће од врсте приоритетних пројеката који ће се
реализовати. Основне линије финансирања чиниће буџетска средства, као и учешће у различитим програмима
прекограничне и регионалне сарадње у циљу коришћења средстава из предприступних и структурних развојних
фондова (Instruмent for Pre-accession Assistance-IPA). Финансијско-економске мере подразумевају и учешће
Општине у реализацији регионалних пројеката. Извори за финансирање приоритетних пројеката просторног
уређења, обезбедиће се, поред буџета и из других извора финансирања заснованих на јавно-приватном
парнерству.
Институционална подршка се односи на активно учешће свих субјеката који су наведени као учесници у
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имплементацији овог Плана.
Нормативне мере
У складу са мерама и смерницама за спровођење Плана, приоритетне су активности на уређењу насеља Аде
као општинског центра и Мола, као и насеља Стеријино, Оборњача и Утрине, изради планова детаљне
регулације и усаглашавање остале планске документације у надлежности ЈЛС.
Информатичка подршка
Праћење и координација активности на реализацији Плана потребно је обезбедити кроз одговарајући
информациони систем којим је потребно, поред праћења спровођења мера заштите, уређења и коришћења
подручја, омогућити обједињено праћење туристичке понуде, као и праћење комплементарних, секторских
активности. Адекватан информациони систем би кроз прецизно дефинисане показатеље омогућио
перманентну процену укупних ефеката заштите и развоја подручја, као и евентуално доношење корективних
одлука, у односу на усвојена планска решења.
Примена плана
Ступањем на снагу овог Плана престају да важе следећи плански документи:
- Просторни план општине Ада („Сл. лист општине Ада―, број 12/09);
- Шематски приказ за насељено место Оборњача у ППО Ада („Сл. лист општине Ада―, број 12/09);
- Шематски приказ за насељено место Стеријино у ППО Ада („Сл. лист општине Ада―, број 12/09);
- Шематски приказ за насељено место Утрине у ППО Ада („Сл. лист општине Ада―, број 12/09);
О
не одредбе Плана генералне регулације за насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада, број 13/16),
које су у супротности са усвојеним Просторним планом.

208.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.
закон) ичлана 9. став 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС―,
број 135/04 и 88/10) и члана 44.става1. тачке 5.
Статута општине Ада („Службени лист општине Ада―,
број 11/2019 и 20/2019),
Скупштина општине Ада, на
30.12.2019. године доноси

седници одржаној

A tervezésről és a kiépítésről szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiig., 64/10-AB., 24/11,
121/12, 42/13-AB., 50/13-AB., 98/13-AB., 132/14, 145/14,
83/18, 31/19. és 37/19-m.törv. számok) 35. szakaszának
7. bekezdése, a környezeti hatás stratégiai felméréséről
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,. 135/04. és
88/10. számok) 9. szakaszának 5. bekezdése, valamint
Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja,
11/2019. és 20/2019. számok) 44. szakasza 1.
bekezdésének 5. pontja alapján,
Ada Község Képviselő-testülete, a 2019.12.30-án tartott
ülésen meghozza a

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
СИРОВЕ БУНАРСКЕВОДЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА
ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉА УТРИНЕ,
ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО НА КАТАСТАРСКОЈ
ПАРЦЕЛИ 1907
КО УТРИНЕ

HATÁROZATOT
A FORRÁS, A NYERS KÚTVÍZ
TISZTÍTÓBERENDEZÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓBERENDEZÉS, VALAMINT A KÍSÉRŐ
LÉTESÍTMÉNYEIK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI
TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL TÖRÖKFALU,
VÖLGYPART ÉS VALKAISOR TELEPÜLÉSEKRE A
TÖRÖKFALU KK 1907 HELYRAJZI SZÁMÚ
KATASZTERI PARCELLÁN

Члан 1.

1. szakasz

Овом одлуком доноси сеПлан детаљне регулације
изворишта, постројења за пречишћавање сирове
бунарске воде и постројења за пречишћавање
отпадних вода са пратећим објектима за насеља
Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској

Ada Község Képviselő-testülete a jelen határozattal
meghozza a forrás, a nyers kútvíz tisztítóberendezése és
a szennyvíz-tisztítóberendezés, valamint a kísérő
létesítményeik részletes szabályozási tervét Törökfalu,
Völgypart és Valkaisor településekre a Törökfalu KK 1907
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парцели 1907 КО Утрине (у даљем тексту: План) које
су израђене од стране ЈП „Завод за урбанизам
Војводине― Нови Сад, Железничка 6/III, под бројем Е –
2711, а које су саставни део ове Одлуке.

helyrajzi számú kataszteri parcellán (a további
szövegben: terv), amelyet a Vajdasági Városrendezési
Intézet Terület- és Várostervezési Közvállalat, Újvidék,
Vasút utca 6/III házszám, E –2711 szám alatt dolgozott ki,
ami a jelen határozat részét képezi.

Члан 2.

2. szakasza

План се састоји из текстуалног дела и графичког
дела.
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном
листу општине Ада― уз ову Одлуку.
Графички део Плана садржи:

Ред.
бр.
1.

A terv szöveges részből és grafikai részből áll.
A terv szöveges része Ada Község Hivatalos Lapjában
jelenik meg a jelen határozattal.
A terv grafikai részének tartalma:

Назив карте

Размера

Графички прилози постојећег стања
--

1.1

Извод из Плана вишег реда (ППО Ада)

1.2

Граница Плана и постојећа намена површина у обухвату Плана

Р 1:2500

Графички прилози планираног решења
2.
Граница Плана и подела на карактеристичне зоне
Р 1:2500

2.1
Планирана намена површина

Р 1:2500

2.2
2.3

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије и
карактеристични профили јавних саобраћајних површина
Р 1:2500
Воднаи комунална инфраструктура
Р 1:2500

2.4
2.5

Електроенергетска и електронска комуникациона
инфраструктура
Р 1:2500
План површина јавне намене и начин спровођења Плана

2.6

Р 1:2500
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A térkép elnevezése

Méretarány

A fennálló állapot grafikai mellékletei
--

1.1

Kivonat a magasabb rendű tervből (Ada TT)

1.2

A terv határa és a terület fennálló rendeltetése a terv kerethatárában

M 1:2500

A tervezett megoldás grafikai mellékletei
2.
A terv határa és felosztás a jellegzetes övezetekre
2.1

M 1:2500
A terület tervezett rendeltetése

2.2
2.3

M 1:2500
Szabályozási-nivellálási terv az analitikai-geodéziai elemekkel a megjelöléshez,
építési vonalak és a közutak jellemző profiljai
M 1:2500
Víz és közművesítési infrastruktúra

2.4

M 1:2500
Elektroenergetikai és elektronikai kommunikációs infrastruktúra

2.5
M 1:2500
Terv a közrendeltetésű területre és a terv végrehajtásának módja
2.6

M 1:2500

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

A terv szöveges és grafikai része együtt alkotnak
egészet.
3. szakasz

План се потписује, оверава и архивира у складу са
Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном 4
(четири) примерка у дигиталном облику.

A tervet a tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel
összhangban írják alá, hitelesítik és archiválják.
A terv négy (4) digitális és négy (4) analóg formátumban
készült el.

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/III.

A terv egy (1) meghozott, aláírt és hitelesített analóg
példányát és egy (1) digitális példányát a Vajdasági
Városrendezési Intézet Terület- és Várostervezési
Közvállalat, Újvidék, Vasút utca 6/III házszám őrizi.

Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у
аналогном облику и три примерка у дигиталном
облику чувају се у надлежним службама општине.

A terv három meghozott, aláírt és hitelesített analóg
példányát és három digitális példányát a község illetékes
szolgálatai őrzik.

Члан 4.

4. szakasz

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Ада―.

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való
közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép
hatályba.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:350-16/2019-01
ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Ада, 30.12.2019.године
Бучу Атила с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:350-16/2019-01
Búcsú Attila s.k.
Ada, 2019.12.30.
ADA KKT ELNÖKE
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИЗВОРИШТА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ БУНАРСКЕВОДЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА НАСЕЉА УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И
СТЕРИЈИНО НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 1907
КО УТРИНЕ
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске
воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и
Стеријино на катастарској парцели 1907 КО Утрине („Службени лист општине Ада―, број 5/19), приступа се изради
Плана детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске воде и постројења за
пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској
парцели 1907 КО Утрине (у даљем тексту: План).
За План детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске воде и постројења за
пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској
парцели 1907 КО Утрине се не израђује Стратешка процена утицаја Плана на животну средину, у складу са
Решењем Одељења за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине (број 5014/2019-05, од 23.01.2019. године).
Носилац израде Плана је Општинска управа Ада, Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине― Нови Сад.
Простор обухваћен Планом се налази у КО Утрине.
Циљ израде Плана је дефинисање регулације и уређења јавних и осталих површина, утврђивање намене
земљишта на предметном подручју и дефинисање правила уређења и грађења, као и формирање саобраћајне и
друге инфраструктуре.
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, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон), ради упознавања
јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, рани јавни
увид за План је одржан у периоду од 25.04.2019. до 10.05.2019. године у згради Општине Ада. За време трајања
раног јавног увида није било достављених примедби ни сугестија у писаном облику.
За потребе израде Нацрта Плана прибављени су услови надлежних органа и посебних организација и имаоца
јавних овлашћења, који у складу са прописима утврђују услове за планирање и уређење простора, који су
уграђени у овај плански документ.
Нацрт Плана се састоји од текстуалног и графичког дела.
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске
воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и
Стеријино на катастарској парцели 1907 КО Утрине представља Одлука о изради Плана детаљне регулације
изворишта, постројења за пречишћавање сирове бунарске воде и постројења за пречишћавање отпадних вода са
пратећим објектима за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино на катастарској парцели 1907 КО Утрине („Службени
лист општине Ада―, број 5/19). Саставни део ове одлуке је Решење Одељена за комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Ада, број 501-4/2019-05, од 23.01.2019.
године, да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана на животну средину.
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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, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС―, број 32/19), каоисадругимпрописимакојинепосредноилипосреднорегулишуовуобласт.
Релевантни законски и подзаконски акти су:
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС―, број 32/19);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС―, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон);
Закон о култури („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка);
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 регионалном развоју („Службени гласник РС―, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);
Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС―, бр. 129/07, 18/16 и 47/18);
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС―, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС―, број 41/18);
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС―, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18);
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС―, бр. 99/09 и 67/12УС);
Закона о јавним службама („Службени гласник РС―, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. закон);
Закон о експропријацији („Службени гласник РС―, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ―, број 16/01-СУС и
„Службени гласник РС― број 20/09 и 55/13-УС);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС―, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18-др. закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС―, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 101/16);
- Закон о сточарству („Службени гласник РС―, бр. 41/09, 93/12 и 14/16);
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС―, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);
Закон о добробити животиња („Службени гласник РС―, број 41/09);
- Закон о шумама („Службени гласник РС―, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);
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 одредби чл. 9. до 20.);
Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС―, број 18/10 и 95/18-др. закон);
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС―, број 128/14 и 95/18-др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС―, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);
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, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);
Закон о туризму („Службени гласник РС―, број 17/19);
Закон о угоститељству („Службени гласник РС―, број 17/19);
Закон о спорту („Службени гласник РС―, број 10/16);
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС―, брoj 101/15 и 95/18-др. закон);
Закон о путевима („Службени гласник РС―, број 41/18 и 95/18-др. закон);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС―, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС,
55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19);
Закон о железници („Службени гласник РС―, број 41/18);
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС―, бр. 104/13, 66/15-др. закон,
92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. тачка 5) подтачка (1)));
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС―, број 41/18);
Закон о енергетици („Службени гласник РС―, број 145/14);
Закон о енергетици („Службени гласник РС―, 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 електронским комуникацијама („Службени гласник РС―, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14);
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС―, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон,
43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС―, бр. 135/04 и
25/15);
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 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);
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Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС―, број 112/15)
Закон о здравственој заштити(„Службени гласник РС―, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС― број 36/09);
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС―, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон);
Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС―, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15);
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС―, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15);
Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника
(„Службени гласник РС―,број 104/09),
Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС― бр. 44/77, 45/85
и 18/89 и „Службени гласник PC―, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 54/15 - др. закон);
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС",
број 87/18);
Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС―, број 88/10, чл. 37. које настављају да се
примењују на транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66-73, члана 84. став 1. тачка 17) и тач.
24)-32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11)-21) и став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34)-53);
Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-др.
закон);
Закон о одбрани („Службени гласник РС―, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС―, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон);
Закон о одбрани од града („Службени гласник РС―, број 54/15);
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 граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник СРС―, број 67/11, 48/12 и 1/16);
Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС―, број 102/10);
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС―, брoj 31/12);
Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у
околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Службени гласник РС―,
број 34/13) и др.
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ



Просторни план општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 12/09)

Изградња на грађевинском земљишту изван грађевинског подручја насеља вршиће се према условима
утврђеним ППО Ада, издавањем акта и одговарајућим урбанистичким планом, посебно Планом детаљне
регулације кад долази до промена у регулацији границе јавног земљишта.
У будућности на нивоу општине Ада ће егзистирати и систем општинских (локалних) путева који ће углавном
повезивати насеља (и са новим путним капацитетом Мол–Мали Иђош) или ће повезивати поједине локалитете и
привредне субјекте у атару са насељима. Изграђеност ових путева биће у функционалној зависности од значаја и
економских ефеката који се постижу њиховом изградњом.
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариће се развојем
регионалног система водоснабдевања (у овом случају регионални систем горње Тисе), из којег ће се снабдевати
становништво насеља општине Аде, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег
квалитета. Дугорочно посматрано, решење водоснабдевања треба тражити у формирању централног постројења за
комплетан третман воде, са базирањем на ресурс подземних вода, и – или речне воде Тисе и изградња
магистралних повезних цевовода до свих насеља општине. Алтернатива овоме је довођење вода са већих
удаљености.
Уколико се на основу претходног истраживања установи да на постојећим насељским локацијама изворишта нема
могућности за бушење нових бушотина (што би могао да буде случај код малих насеља са једним до два бунара),
то ће захтевати оформљивање нових изворишта, што представља значајније и дуготрајније кораке у техничком и
финансијском смислу.
Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централним постројењима за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Карактер реципијента предвиђа, односно захтева висок степен
пречишћавања. После пречишћавања на уређајима за пречишћавање отпадних вода, пре испуштања у реципијент,
концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора задовољавати услове које прописује надлежно
водопривредно предузеће.
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Капацитет ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним повећањем индустријских
капацитета, што је неопходно анализирати и документовати одговарајућом студијом. Где год је могуће, користити
тзв. групне системе, којима се једним ППОВ пречишћавају отпадне воде из више оближњих насеља, повезаних
магистралним колекторима са одговарајућим КЦС (канализационим црпним станицама).
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору обухваћеном планом обезбеђено је из
трафостанице ТС „Ада―, 110/20kV напонског преноса, снаге 31, 5MVA, која се налази југозападно од насеља Ада.
У наредном периоду предвиђена је потпуна дигитализација телефонске мреже, што подразумева увођење
дигиталних комутационих центара и дигиталних система преноса у свим равнима мреже.
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата Просторног плана општине
Ада, задовољавају садашње потребе потрошача на територији општине и пружају могућност даљег проширења и
изградње у циљу задовољења свих потрошача природног гаса на предметном подручју.
За даљи развој гасоводног система планира се изградња разводних гасовода за гасификацију насеља Мол,
Оборњача, Стеријино, Утрине, као и изградња дистрибутивне гасоводне мреже у Молу.
У свим насељима и садржајима ван насеља потребно је изградити приступну кабловску телекомуникациону
мрежу.
Према ППО Ада, на простору обухвата Плана нема заштићених ни предложених за заштиту природних добара,
као ни заштићених културних добара и археолошких локалитета.
Стратешко опредељење просторног развоја општине Ада је усмерено у контексту рационалног коришћења
природних ресурса, реализације режима заштите природних добара и заштите и унапређења природних и радом
створених вредности животне средине.
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)
Обухват Плана чини цела катастарска парцела 1907 и део катастарске парцеле 1910 (општински пут).
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Утрине.
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 118,41 hа.
2.2.

ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

У обухвату Плана се налази грађевинска парцела јавне намене – општински пут, катастарска парцела 1910, док
планирано грађевинско земљиште чини парцела пречистача отпадних вода, као и парцела постројења за
пречишћавање сирове бунарске воде, које се образују од катастарске парцеле 1907.
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Простор предвиђен за комплекс постројења за пречишћавање сирове бунарске воде (ППВ) и постројења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ-а) за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино се налази југоисточно од
насеља Утрине, на пољопривредном земљишту. Обухваћени простор је са јужне стране ограничен општинским
путем (ОП) бр.1 (Л-1), Ада – Стеријино - Оборњача, са северне, источне и западне стране некатегорисаним атарским путевима и даље пољопривредним земљиштем.
ОП бр.1 је примарно у функцији повезивања насеља у општинском простору Аде, док су некатегорисани –
атарски пут у функцији приступа пољопривредном земљишту и осим њих других саобраћајних површина на
предметној локацији нема. Узимајући у обзир морфологију терена, можемо констатовати да постоје
одговарајући предуслови за повезивање комплекса будућег пречистача и постројења за пречишћавање сирове
воде са насељском и категорисаном путном мрежом, уз испуњавање прописаних услова.
Простор на којем се предвиђа изградња комплекса ППВ и ППОВ за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино налази
се у систему за одводњавање Чик-1. На самој локацији, као ни у њеном непосредном окружењу, нема природних
и вештачких водотока, а нема ни постојећих инсталација водовода и канализације.
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У обухвату плана налази се 20 kV дистрибутивна средњенапонска електроенергетска мрежа преко које је
обезбеђено снабдевање електричном енергијом постојећих корисника насеља Утрине и других корисника ван
насеља. За планиране садржаје потребно је обезбедити одговарајућу електроенергетску инфраструктуру
(средњенапонску и нисконапонску мрежу и објекат трафостанице), а постојећи надземни вод изместити или делом
каблирати, како би се створили услови за изградњу планираних садржаја.
На простору који је обухваћен Планом, не постоји изграђена гасоводна инфраструктура.
На простору обухвата Плана постоји електронска комуникациона инфраструктура, изграђена подземно у путном
коридору за потребе постојећих корисника простора.
На простору обухвата Плана нема заштићених природних добара, нити подручја која су планирана за
заштиту, као ни заштићених непокретних културних добара, нити археолошких локалитета.
На простору обухвата Плана су заступљене пољопривредне површине. Нема формираних зелених
површина.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

Простор обухваћен Планом налази се изван грађевинског подручја насеља Утрине, уз општински пут, који повезује
насеља Утрине и Стеријино. Простор је неизграђен, а чини га пољопривредно земљиште, парцела број 1907 КО
Утрине. Уз сам обухват Плана налази се напуштена економија (радна зона према ППО Ада).
При изради Плана, на одређивање просторно-функционалне структуре пресудно су утицали следећи фактори:
- поштовање смерница датих ППО Ада,
- уважавање Програмског задатка,
- 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 „2.1 Граница Плана и подела на
карактеристичне зоне―.
Простор у обухвату Плана намењен је формирању функционалних зона:
- зона за изградњу изворишта и постројења за пречишћавање сирове бунарске воде,
- зона за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода,
- зона општинског пута.

2.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВОРИШТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ
(ППВ)
Комплекс постројења за припрему воде за пиће је намењен је за изградњу објеката и инфраструктурном
опремању и уређењу за потребе фабрике за прераду воде за пиће. За овај комплекс дају се услови за
изградњу објеката постројења за прераду воде за пиће, као иуслови за изградњу саобраћајне, водне,
канализационе, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, површине намењене за подизање зеленила
и услови озелењавања.
Површина комплекса је око 62,98 hа.
ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ)
Постројење за пречишћавање отпадних вода има намену третмана употребљених вода од становништва
(укључујући установе, мали привреду, стране воде и сл.) и индустрије.
Поступак пречишћавања отпадних вода може бити конвенционални поступак са истовременом стабилизацијом
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муља и дехидрацијом муља или неки од савремених поступака СБР-а, биолошког поступка прераде отпадних
вода шаржног типа, са тачно издвојеним поступцима пуњења, аерације, таложења, испуштање пречишћене
воде и евакуације вишка муља.
За случај поступка пречишћавања СБР базенима предвиђа се изградња више правоугаоних базена међусобно
повезаних који омогућавају поступак прераде отпадне воде.
Објекти за третман отпадне воде су делом укопани а делом изнад површине терена, углавном откривени.
Изводе се од бетона одговарајуће марке и квалитета.
Планирана површина зоне за објекте ППОВ-а износиоко 53,50ha.
ОПШТИНСКИ ПУТ, ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧЦИ
Површине изван комплекса ППВ-е и ППОВ-а чине делови коридора општинског пута. Путем саобраћајних
прикључака (СП 1 и СП 2) обезбедиће се адекватан колски приступ планираним садржајима у комплексима
пречистача отпадних вода и постојења за пречишћавање сирове воде и прикључење на инфраструктурну мрежу.
Планским решењем предвиђен је колски приступ са јужне стране, примарно за кориснике предметног простора.
Приступне саобраћајнице својим перформансама и габаритима унутар комплекса ППОВ и ППВ ће омогућити
приступ свим садржајима у нормалним и ургентним експлоатационим условима. Површина саобраћајних површина
је око 1,92hа.
2.1. БИЛАНС ПОВРШИНА
Планирана намена површина у обухвату Плана
Површина за изградњу изворишта и постројења за
пречишћавање сирове бунарске воде (ППВ)
Површина за изградњу постројења за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ)
Општински пут
Укупна површина у обухвату Плана
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ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Површине јавне намене у обухвату Плана чине:
- парцела општинског пута, катастарска парцела 1910,
- парцела пречистача отпадних вода, део катастарске парцеле 1907,
- парцела постројења за пречишћавање сирове бунарске воде, део катастарске парцеле 1907.

4.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
4.1.

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулационе линије површина јавне намене у обухвату Плана су дефинисане постојећим и новоодређеним
међним тачкама.
Списак координата новоодређених међних тачака
Број тачке
Y
X
1
7417964.96
5073411.44
4.2.

ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Нивелационим решењем се задржавају нивелациони елементи општинског пута, док се нивелациони елементи
(коте прелома нивелете и падови нивелете саобраћајнице) интерних саобраћајница дефинишу приликом
израде техничке документације.
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ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Планиране парцеле површина јавне намене се из услова из Плана образују Пројектом парцелације и
Пројектом геодетског обележавања.
На основу новоодређенe регулационе линије од постојеће парцеле у обухвату Плана деобом се образују нове
парцеле које, добијају намену према Плану.
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: површина за изградњу ППОВ, површина за изградњу ППВ, део општинског пута и приступне
саобраћајнице.
Саобраћајну, комуналну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и озелењавање, потребно је
изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку појединачну област уређују.
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 и начин спровођења Плана―, дат је приказ површина
јавне намене у обухвату Плана.

6.

КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА
СА УСЛОВИМА ЗАПРИКЉУЧЕЊЕ
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Изабрана локација постројења за пречишћавање сирове бунарске воде (ППВ-е) и пречишћавање отпадних
вода (ППОВ-а) произилази из Просторног плана општине Ада. Овим Планом је дата могућност и иницирано је
саобраћајно решење будућих комплекса, узимајући у обзир порсторну диспозицију и дисперзију насеља,
могућност упуштања у реципијент, садашње и будуће окружење.
Садржаји планираних комплекса ППВ-е и ППОВ-а ће се везати на општински пут (ОП) бр.1 (Л-1), Ада –
Стеријино - Оборњача, са одговарајућим саобраћајним прикључцима, што се може сматрати врло повољним с
обзиром на будућу намену посматраног подручја.
С обзиром да на посматраној локацији изузев општинског пута, нема изграђених објеката саобраћајне
инфраструктуре, предвиђена је реконструкција општинског пута (проширење), изградња прикључака на
општински пут, интерних саобраћајница, манипулативнихплатоа унутар самих комплекса ППВ-е и ППОВ-а.
Може се констатовати, да за формирање садржаја путно-друмског саобраћаја на предметној локацији постоје
одговарајући просторни и урбанистички елементи који ће омогућити квалитетну и безбедну путно-друмску везу
са насељем преко предметног општинског пута бр.1 (Л-1), Ада – Стеријино - Оборњача.
У оквиру површина јавне намене (коридор општинског пута, ППВ-е, ППОВ-а) изградиће/реконструисаће се
саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине, са свим потребним елементима који ће обезбедити
безбедно и неометано кретање свих превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих
саобраћајних површина.
Саобраћајно решење је конципирано тако да основу унутрашњег система чинeинтерне саобраћајнице, са
дефинисаним прикључењима (саобраћајни прикључци: СП1 и СП2) на општински пут бр.1.
Саобраћајна прикључења комплексаППВ-е и ППОВ-а на општински пут изградиће се као класични укрштаји са
одговарајућим елементима, радијусима, проширењима и одговарајућим ширинама интерних саобраћајница
(3,5 – 5,0 m).
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СП 1(ППВ-е) - главни улаз/излаз у комплекс ППВ-е, са примарном функцијом обезбеђења саобраћајног
прилаза возилима текућег и ургентног одржавања, комуналним и возилима ургентних служби. СП 1 ће
режимски бити дефинисан као саобраћајни прикључак – колски прилаз са ширином мин. 3,5 m.
СП 2 (ППОВ-а) - главни улаз/излаз у комплекс ППОВ-а, са примарном функцијом обезбеђења саобраћајног
прилаза возилима текућег и ургентног одржавања, путничким возилима запослених као и комуналним и
возилима ургентних служби. СП 2 ће режимски бити дефинисан као саобраћајни прикључак – колски прилаз са
ширином мин.5,0 m.
У оквиру јавне површине - регулације општинског пута, предвиђена је реконструкција саобраћајнице
(проширење коловоза, банкине и др.) са свим потребним елементима који ће обезбедити безбедно и
неометано кретање свих друмских превозних средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих
саобраћајних површина.
За зону у којој се налази предметни локалитет примењени су следећи параметри саобраћајница:
општински пут
регулациона ширина
ширина коловоза

мин. 19,5 m
6,5 m

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних пројеката и пројеката
за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС―, бр. 41/18 и 95/18),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС―, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС,
55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 87/18),
- 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,
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Општински пут
заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 5m(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 (5 m).
општински пут са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор минималне ширине 19,5 m,
- рачунска брзина Vrac = 60 km/h,
- коловоз ширине 6,5 m тј. (2х3,0 m саобр.траке+2х0,25 m ивичне траке/ивичњаци),
- обостране стабилисане банкине 2 х 1,0 m,
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (осовинско оптерећење мин. 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице.
Саобраћајни прикључци – колски прилази
Програмско-пројектни елементи:
- коловоз ширине мин 3,5 m,
- радијуси кривина у складу са меродавним возилом (ПА, ЛТВ/ДВ, ТВ),
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза.
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6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Грађевинској парцели обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, минималне
прописане ширине (дато у поглављу II тачка 2. Правила грађења по зонама, подтачка 2.1. и 2.2.), уз сагласност
управљача над саобраћајницом – општинским путем.
6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Да би се решио проблем водоснабдевања санитарно исправном водом три насеља: Утрине, Оборњача и
Стеријино, с обзиром да су то мала насеља оформљено је заједничко извориште са постројењем за
пречишћавање сирове бунарске воде. У склопу постројења за пречишћавање бунарске воде (ППВ) је и
предвиђен резервоар питке воде за покривање максималне часовне потрошње.
Прорачун потреба за водом урађен је на основу документа „Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП
Војводини― који је урађен од стране департмана за хемију са Природно-математичког факултета у Новом Саду.
Потребе за водом се могу груписати у неколико категорија и то:
1. потребе за водом становништва,
2. јавна и остала потрошња,
3. вода за гашење пожара,
4. губици воде у мрежи.
Према стратегији водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини, за насеља са бројем становника до 2000,
потребно је за специфичну потрошњу усвојити 110 l/ст/дан. За коефицијенте неравномерности је потребно
усвојити: Кмаx.дн=2,0; Кмаx.h=2,5.
Укупна максимална дневна потреба становништва за водом за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино износи:
Qср.д.ст= 1,80 l/s;
Qмаx.д.ст= Qср.д.ст x Кд = 1,80 l/s x 2,0 = 3,60 l/s.
Јавна потрошња за насеље величине Утрине, Оборњача и Стеријино износи 5% од средње дневне потрошње
насеља:
Qј.уст = Qср.д.ст x 0,05 = 1.8 l/s x 0,05 = 0,1 l/s;
Меродавна количина воде потребна за гашење пожара за насеља до 5.000 становника јесте један истовремени
пожар са потребним протоком од 10 l/s у трајању од најмање 2 сата.Укупна количина воде за гашење пожара за
насеља Утрине, Оборњача и Стеријино износи:
3x10 l/s = 30 l/s.
3

3

Укупна потребна запремина воде за гашење пожара износи 3 x 72m = 216m .
Qпож= 3x10,00 l/s = 30,00 l/s;
Губици у водоводној мрежи, која је у добром стању се узимају око 10 % од средње дневне потрошње, због
могућих лоше изведених спојева и кућних прикључака, према томе, ова вредност се усваја и додаје укупним
потребама за водом:
Qгуб= Qср.д.ст x 0,10 = 1,8 l/s x 0,10 = 0,18 l/s;
Максимална дневна потрошња воде за насеља Утрине, Оборњача и Стеријино износи:
становништво
јавна потрошња
пожар
губици

3

Qмаx.д.ст = 3,6 l/s = 311,04 m /дан,
3
Qј.уст = 0,1 l/s = 8,64 m /дан,
3
Qпож = 30 l/s = 216 m /дан,
3
Qгуб = 0,18 l/s = 15,55 m /дан,
3
Qмаx.дн. = 551,23 m /дан.

На основу претходно урађеног прорачуна, одређена је максимална дневна потрошња воде за насеље Утрине,
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Оборњача и Стеријино и она износи 5,00 l/s. Усвојени капацитет постројења за пречишћавање воде (ППВ)
износи 10 l/s, чиме је остављена резерва у случају повећања потребе за водом за домаћинства, јавну
потрошњу, малу привредуи индустрију, и противпожарну заштиту.
Планирана изградња резервоарског простора је везана за реализацију постројења за прераду воде.
У комплексу се граде/постављају типске бунарске кућице према одабраној технологији. Бунари се повезују на
цевовод одговарајућег капацитета, а повезују се и на нисконапонску електро мрежу и на електронску комуникациону
мрежу.
На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за пиће и за санитарно-хигијенске потребе
одређују се три зоне санитарне заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона непосредне
заштите. Заштитна зона око изворишта дефинисана је Законом о водама и Правилником о начину одређивања
и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС―, број 92/08), а кроз
израду елабората о зонама санитарне заштите изворишта. Дозвољено је ограђивање комплекса бунара
транспарентном оградом, макс. висине h=2,2 m. Ограда, стубови ограде и капија морају бити на грађевинској
парцели која се ограђује.
Зона непосредне заштите (зона I) - Зона I изворишта подземне воде формира се на простору изворишта
непосредно око водозахватног објекта. Зона I изворишта подземне воде ограђује се декоративним зеленилом и
растињем које нема дубоки корен и може се користити као сенокос.
Зона I изворишта подземне воде, у којој не борави стално запослена особа, ограђује се ради спречавања
неконтролисаног приступа људи и животиња заштитном оградом, која не може бити ближа од 3,0 m од
водозахватног објекта који окружује.
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге
делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, као и друге радње дефинисане
чланом 29. важећег Правилника.
Ужа зона заштите (зона II) - У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, као и
друге радње дефинисане чланом 28. важећег Правилника.
Шира зона заштите (зона III) - У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, као и
друге радње дефинисане чланом 27. важећег Правилника.
Око локације на којој се налазе наведени објекти у ширини од 100m предвиђен је заштитни појас од дрвећа.
Заштитни појас је предвиђен од пауловније, брзорастућег дрвета. Пауловнија је обновљиво дрво, јер саднице
пауловније, након сече, расту поново из истог корена.
Систем за сакупљање отпадних вода обухватиће примарну и секундарну канализациону мрежу са
припадајућим објектима.Подсистемомзаодвођењеотпаднихводаподразумевају се и главни одводниколектори,
са одговарајућим (успутним) објектима којима се сакупљене отпадне воде доводе до постројења за
пречишћавање. У ове објекте спадају и транзитни колектори (са припадајућим објектима) којим се спајају више
насеља са циљем њиховог заједничког пречишћавања отпадних вода. Техничко решење подразумева да се
сва домаћинства и привредни субјекти на територији групе три насеља, повежу на канализациони систем, и да
своје отпадне воде третирају на заједничком постројењу за третман отпадних вода.
Постројење за пречишћавање отпадних вода је у потпуности нови објекат у коме се планира механичко и
биолошко пречишћавање воде, тако да квалитет буде у складу саДирективама Европске Комисије.
На простору у границама обухвата Плана, дозвољена је изградња искључиво објеката који су у функцији
намене пречишћавањa отпадних вода. Унутар комплекса постројења (ППОВ) изградити интерне
саобраћајнице, тротоаре и паркинге за потребе планираних садржаја. Нивелационим решењем око планираних
објеката и интерних саобраћајница обезбедити максимално ефикасно прикупљање и каналисано спровођење
површинских вода, а избором цевног материјала и спојница спречити и најмању могућност губљења воде.
Улазни подаци за димензионисање постројења и опреме:
3

Максимално дневно оптерећење са инфилтрацијом 384 m /дан (4,44l/s).
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Количина и биолошко оптерећење санитарно фекалних отпадних вода:
3
Q = 320 m /дану,
хидрауличко оптерећење ЕС = 1.415 60 g БПК5/ЕС,
84.90 kg БПК5/дану, биолошко оптерећење.
На основу расположивих података и захтева за квалитетом пречишћених отпадних вода који мора бити у
погледу редукције органског загађења изнад 90%, усвојен је биолошки третман са активним муљем уз
истовремену, симултану стабилизацију муља. Процес се заснива на принципима дубинске аерације са
ваздухом и разградње растворених органских материја помоћу микроорганизама, који растворене органске
материје користе као храну и на тај начин их редукују до захтеване концентрације. Будући да се ради о
3
капацитету уређаја од 2400 еквивалентних становника, (ЕС) или хидраулички до Qмаx = 550m /дану, то је
усвојен компактни урађај који се састоји од три контејнера по 800 ЕС у којим се одвија комплетан процес
пречишћавања отпадних вода, стабилизација активног муља и његово одлагање у шахт за муљ.
Уређај за потпуни биолошки третман отпадних вода ради по систему три базена који су смештени у челичне
контејнере димензија 12 x 2,4 x 2,7m.
СБР - систем (SequencingBatchReactor) је технолошки поступак биолошког пречишћавања отпадних вода са
активним муљем у акумулирајућем поступку и са стабилизацијом муља и прихватом вишка муља у једном
посебном спремнику. Уређај с активним муљем је конципиран за област малих постројења познат као поступак
са акумулацијом отпадних вода и има битне економске и технолошке предности код биолошког пречишћавања
отпадних вода.Овај уређај је једноставне и компактне изведбе са незнатним трошковима погона и одржавања.
Под уређајем са активним муљем са акумулирајућим поступком се подразумева поступак биолошког
пречишћавања који се састоји од:
- примене биолошког пречишћавања отпадних вода са активним муљем,
- биолошког процеса пречишћавања и раздвајање активног муља од пречишћене воде у једном те истом
базену,
- водено огледало у базену се подиже увођењем воде која се обрађује,
- пречишћена отпадна вода се одводи шаржно из базена.
У биолошком базену се органске материје дејством микроорганизама у присуству кисеоника из ваздуха
разграђују као и једињења азота процесима нитрификације или денитрификације.Биолошки базен је помоћу
уроњеног зида раздвојен на два дела. Део базена у који дотиче отпадна вода је тако постављен да се за време
поступка седиментације дотичућа вода из првог базена лагано креће ка другом кроз отвор који се налази при
дну на уроњеној прегради. При томе је брзина струјања редуцирана на минимум, а умирено водено огледало
се лагано подиже без негативног утицаја на процес таложења и одвод избистрене воде.
Цео реактор, (два биолошка базена) је за време фазе аерације потпуно аерисан тако да је у свим деловима
базена присутна биолошка разградња.
Фаза биолошке разградње.У оба реакциона базена се одвија биолошки поступак разградње органских
материја присутних у дотичућим отпадним водама. У овој фази се у задатом времену реактор потпуно аерише
помоћу ваздуха под притиском, чиме се стварају најповољнији услови за аеробне процесе, као и потпуно и
снажно мешање оба базена. Помоћу ових интермитирајућих поступака аерације, постиже се веома добар
процес нитрификације-денитрификације као и разградња преосталог оптерећења угљеника.
Аерација.Аерација се одвија помоћу интермитирајућих финих мехурића ваздуха под притиском уз дистрибуцију
преко цевних мембранских аерационих елемената. Ови елементи се могу несметано вадити без пражњења
реакционих (биолошких) базена. Припадајућа дуваљка је заштићена као и електро ормар и налазе се у сувом
простору у једној просторији контејнера који је постављен недалеко од уређаја. До уређаја се воде, кроз
заштитну цев, само црева за ваздух. Садржај реакционих базена се помоћу аерационих елемената и удуваног
ваздуха интензивно меша уз одржавање целокупног садржаја у једном лебдећом (″флуидизираном″) стању.
Фаза таложења.У временском периоду када се не врши аерација долази до таложења активног муља и
раздвајања бистре воде. Зависно од усвојеног процеса могућа су један или више ових циклуса у току дана.
Варирањем трајања фазе таложења може се реаговати на специфичну таложивост активног муља.
Одвод избистрене воде.У фази одводње се по принципу ваздушног дизања пречишћена и избистрена вода на
један подешени ниво испод воденог огледала одводи и висина се подешава испод равни одвода помоћу
количине ваздуха и геометрије одвода.Пречишћена отпадна вода потом отиче преко мерног шахта у одводни
канал. Помоћу проточне одводне цеви се спречава да у одвод доспе евентуално настали пливајући муљ. За
време поступка одводње дотичућа сирова вода доспева потопљеном преградом у први уливни биолошки базен
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и тиме се подиже водено огледало и у другом биолошком базену одакле се пречишћена вода након фазе
аерације, таложења и бистрења одводи у канал. Време одвођења се тако изабере да се овај поступак дешава
у периоду слабог дотока сирових отпадних вода. Узорак пречишћене воде се узима директно из другог
биолошког базена тако да посебан контролни шахт није ни потребан.
Одвођење вишка муља.Препумпавање вишка муља из биолошког базена следи према тачно утврђеном
програму напред дефинисаних циклуса, аерације, таложења, бистрења и одводње пречишћене воде, у
одвојени базен за вишак муља помоћу ваздуха под притиском или гравитационо. Надмуљна вода се враћа
преко прелива у први пријемни биолошки базен. Пошто је запремина уређаја димензионисана са довољном
резервом, то се постиже старост муља више од 4 месеца. На основу чињенице да уређај располаже одвојеним
простором за прихват вишка муља ниво муља у биолошком базену се може држати на дефинисаној количини
без трошкова третмана. Базен за вишак муља се може празнити помоћу пумпе или вакуум цистерне.
Вишак муља из овог уређаја је потпуно стабилизован (старост муља > 25 дана) и може се користити као
природно пољопривредно ђубриво.
Будући да је садржај активног муља у СБР-реактору веома висок то се и код ударних оптерећења постиже
непромењено добар степен пречишћавања. У случају ударних, односно у фази пуњења, јачих хидрауличких
оптерећења може се преко изборног шалтера (минимално-средње-максимално) на задовољавајући начин
подесити програмски циклус рада комплетног уређаја. Код незнатних оптерећења смањује се фаза аерације
променом на изборном шалтеру.
Због недостатка реципијента за испуштање пречишћене воде од ППОВ-а и пречишћене отпадне воде од прања
филтера са ППВ, предвиђене су лагуне за прикупљање истих.
За усвојене третмане на отпадним водама, мора се прописати Правилник о раду и одржавању уређаја и
обезбедити мерач за регистровање количина испуштене пречишћене воде (у складу са чланом 59. став 1.
Закона о водама („Службени гласник РС―, број 30/10).
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
-

-

-

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Монтажу
цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити
испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и
дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним
местима од бетона МБ 30, на основу статичког прорачуна. Приликом паралелног вођења цевовода или
његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна
хоризонтална и вертикална одстојања;
На водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на прописним растојањима;
Јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 mm;
При проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл., потребно је прибавити
сагласности надлежних институција;
Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне
услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове
заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације,;
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;
Објекти црпне станице, уређаји за кондиционирање воде и резервоари се морају градити у складу са
важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
Зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта водоснабдевања у
целини;
Бунаре унутар територије изворишта повезати цевоводом одговарајућег капацитета и квалитета;
Израдити главне пројекте за изградњу нове јавне водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу
магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
Магистрални дистрибутивни цевоводи, на главним и прикључним транспортним правцима, су пројектовани
дуж магистралних, регионалних и локалних путева. Планом је дефинисан генерални правац траса ових
цевовода, док ће се одговарајући детаљи (страна пута, на којој ће се трасирати цевовод, заобилажење
препрека, шахтови за ваздушне вентиле и муљне испусте итд.) дефинисати на детаљнијим нивоима
пројектовања;
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Успостављају се обострани појасеви заштите доводних и примарних цевовода ширине по 2,5 m од спољне
ивице цеви са режимом забране изградње објеката, одвијања и развоја активности које могу да загаде
земљиште и/или угрозе безбедност и одржавање цевовода, а заштитни коридор цеви ван насеља је
опредељен према пречнику цеви:
- 80 mm - 200 mm = 1,5 m;
- 300 mm = 2,3 m;
- 300 mm - 500 mm =3,5 m;
- 500 mm - 1000 mm = преко 5 m.
У овим заштитним коридорима није дозвољена било каква градња. Укрштања са другом инфраструктуром
се врше под углом од 90° по важећим прописима и нормативима;
Сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се извести у складу са
Законом и уз сагласност надлежних органа.

Подсистемимазаодвођењеотпаднихводаподразумевајусеиглавниодводниколектори,сауспутнимобјектима,којим
асесакупљенеотпадневодедоводедопостројењазапречишћавање.Уовеобјектеспадајуитранзитниколектори(сапр
ипадајућимобјектима)којимсеспајајуједноиливишенасељасациљемњиховогзаједничкогпречишћавањаотпаднихв
ода.Основнипринципипројектовањасистемазаодвођењеотаднихводасу:
- Диспозицију и дужине главних колектора, као и локацију будућег постројења за пречишћавање дефинисати
тако да отпадна вода уз што мање задржавање доспе на пречишћавање;
- Гравитациони транспорт се по правилу примењује где год је могуће, првенствено због уштеде електричне
енергије и инвестиција за изградњу црпних станица;
- Цевоводи су углавном кружних профила, протицајног капацитета да може пропуштати максимални рачунски
протицај при максималном пуњењу од 60%;
- Материјали за цевоводе су уобичајени као и за мрежу, осим у случајевима цевовода под притиском, када
могу бити и челични;
- И код ових цевовода, обавезни су ревизиони силази код свих промена профила, цевног материјала,
праваца, нагиба или денивелације, као и на праволинијским деоницама на растојању од 60 m;
- Дубине укопавања свакако зависе од узводне канализационе мреже, услова укрштаја са осталом
подземном инфраструктуром, као и концепције самог система за одвођење. Дефинисање максималних
дубина мора бити резултат техничко-економске анализе услова ископа и евентуалне изградње црпне
станице;
- Минимална дубина укопавања износи 1,2 m, док максимална дубина не би требало да пређе 6 m;
- Црпне станице могу бити подземне, надземне са или без посаде. Због своје флексибилности у погледу
прилагођавања капацитету долазне воде, за дизање отпадних вода на уређаје за пречишћавање,
препоручују се пужне (завојне) црпке;
- Планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се посебно прихватају санитарне, а
посебно атмосферске воде;
- При проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл, потребно је прибавити
сагласности надлежних институција;
- Канализациону мрежу поставити у профилу на удаљењу од осталих инсталација инфраструктуре према
важећим стандардима и прописима;
- Извршити предтретман технолошке отпадне воде до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке
услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их упустити у насељску канализациону мрежу;
На местима укрштаја канализационих цевовода са водоводним, канализациони се морају поставити испод
водоводних, на одговарајућем размаку, евентуално и уз одговарајућу заштиту водоводних;
У погледу врсте материјала за цевоводе, могу се применити сви сада на тржишту расположиви за ту
намену цевни материјали (PVC, PEHD, полиестер, керамика и сл.);
- Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз саобраћајнице, а делимично
као отворену, у зависности од техничко-економске анализе;
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно
сепаратору уља и масти;
- Атмосферску канализацију поставити изнад нивоа подземних вода, уз обавезно заптивање спојева;
- Пре упуштања атмосферских вода са загађених површина у канализацију, неопходно их је претходно
пропустити кроз сепараторе уља и бензина, како би се одстраниле штетне материје у складу са Уредбом о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС‖, бр. 67/11 и 48/12). Забрањује се упуштање отпадних вода у тло, водотоке или канале;
- Постројење за пречишћавање отпадних вода, односно локацију на којој се оно налази, пројектом пејзажног
уређења оградити уз употребу аутохтоних дрвенастих врста уклопљеног у амбијент;
- Редовно вршити минералошке, хемијске и биолошке анализе пречишћене воде и о томе повремено (два
пута годишње) обавештавати надлежне институције;
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Комунални отпад настао на постројењу, отпад издвојен при механичком третману воде (отпад са решетке),
пена и пливајуће материје, одвојено и прописно сакупљати и редовно одвозити на за то предвиђено место,
у складу са условима надлежне општинске комуналне службе;
Забрањено је слободно депоновање отпада;
Складиштење, као и транспорт материја које није могуће пречистити, мора се обављати у специјалним
контејнерима;
Хемикалије и сва остала средства која се користе при пречишћавању отпадних вода прописно складиштити
- како би се отклонила могућност од хаварија које би угрозиле средину;
Планирано је да сви базени који служе за таложење отпадних вода, а такође и канали који их повезују буду
непропусни, а гасови који настају приликом процеса пречишћавања отпадних вода у самом систему се не
смеју слободно испуштати у атмосферу, већ се морају третирати како би њихове карактеристике и квалитет
били у складу са важећим правилником о квалитету ваздуха.

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 m иза регулационе линије. У складу са условима противпожарне заштите, где је
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
Снабдевање електричном енергијом предметног подручја у редовном уклопном стању обезбедиће се из ТС
110/20 kV „Ада―, преко постојећег 20 kV извода „Халас Јожеф―, изградњом дистрибутивне трансформаторске
станице.
Преко планског простора прелази надземни 20 kV вод, дистрибутивног система електричне енергије.
Деоница постојећег 20 kV надземног вода се може по потреби каблирати и изместити из постојеће трасе.
У случају да се надземни вод задржи, приликом изградње у близини надземног вода потребно је поштовати
Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV
до 400kV („Службени лист СФРЈ―, број 65/88) и („Службени лист СРЈ―, број 18/92).
За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је изградити дистрибутивну
трансформаторску станицу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 630 kVA.
Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних потрошача.
Да би се простор у оквиру обухвата 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 (20 kV мрежа-прикључак до
трансформаторске станице, нисконапонска мрежа, трансформаторска станица).
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стубове.
и
мерама
енергетске

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).
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У близини обухвата Плана налази се траса далековода 110 kV, бр.160/1 ТС Србобран-ТС Сента, у власништву
„Електромрежа Србије― АД.
Према Плану развоја преносног система за период од 2019.године до 2028.године и Плану инвестиција, у
непосредној близини предметног Плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у
власништву „Електромрежа Србије― АД.
Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV
условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC―, број 145/14), Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник PC―, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ―,
број 65/88 и „Службени лист СРЈ―, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ―, број 4/74), Правилником о техничким
нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист
СРЈ―, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC―, број 36/09) са
припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник PC―, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC―, број 104/09), SRPS
N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских
постројења („Службени лист СФРЈ―, број 68/86), SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од
утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих
постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86),
као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ―, број 49/83).
У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагласност „Електромрежа Србије― АД.
У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње објеката у
зависности од индуктивног утицаја на:
- планиране објекте од електропроводног материјала и планиране електронске комуникационе водове.
Уколико постоје метални цевоводи потребно је разматрати индуктивни утицај на максималној удаљености до
1000m од осе далековода.
Утицај далековода на грађење телекомуникационих водова разматра се на удаљености до 3000 m од осе
далековода. Утицај се не разматра ако је у питању оптички кабл.
6.3.2.

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже
- Подземну електроенергетску мрежу полагати на дубини од најмање 0,8 - 1,0 m,
- није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова,
- хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за
каблове 35 kV,односно најмање 0,4 m за остале каблове,
- при укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на
вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове35 kV,односно најмање 0,3 m за остале каблове,
- уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну
цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m,
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке,
- хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које спадају каблови јавне расвете и
семафорска инсталација, треба да износи најмање 0,5 m,
- при укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског нивоа,
уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m,
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке,
- у случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на
основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при
укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе
поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m,
- хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m
за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV,
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- при укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од
најмање 0,5 m,
- ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења или
најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a електронски комуникациони кабл постављен у
електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m,
- угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°,
- ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев,
- нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке,
- пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла у односу на
енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због обављања радова,
- забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла (пролаз
енергетског кабла кроз шахт),
- енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза,
- при укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°,
- нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV
-

-

Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-бетонску, компактно-бетонску
или зидану, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије,
минимална
удаљеност
трансформаторске
станице
од
осталих
објеката
треба
да
буде
3,0 m,
монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, снаге до 630 kVA,
за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор макс.
димензија 5,8 m х 6,3 m (једнострука),
за стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика минималних димензија 4,2х 2,75
m, за постављање стуба за трансформаторску станицу,
напајање трансформаторске станице извести са места прикључења, по условима надлежнoг оператора
дистрибутивног система електричне енергије,
обезбедити право службености кориснику послужног добра ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак
„Електродистрибуција Суботица― на парцели на којој се гради трансформаторска станица, ако то није јавна
површина.

Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже
-

Реконструкција постојећих надземних водова вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног
оператора дистрибутивног система електричне енергије, а подразумева замену стубова, проводника или
уређаја и опреме за уземљење и заштиту, поштујући постојећу трасу вода.

Услови за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза или на објекте,
- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза објектима,
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе енергетске
ефикасности.
Зона заштите електроенергетских водова и објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника
дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС―,
бр. 145/14) и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m,
- за слабо изоловане проводнике 4 m,
- за самоносеће кабловске снопове 1 m.
2) за напонски ниво од 110 kV: 25 m.
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m.
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Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.

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), односно прикључење ће се вршити из
трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле у складу са условима надлежног оператора
дистрибутивног система електричне енергије.
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
Планирано Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља које има намену третмана употребљених
вода од становништва (укључујући установе, мали привреду, стране воде и сл.) и индустрије, неме потребе за
коришћење природног гаса у технолошком процесу, те се не планира прикључење планираног постројења на
дистрибутивни гасоводни систем и изградња дистрибутивног гасовода на предметном простору.
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
На предметном простору не постоји и не планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже, стога не
постоје ни посебни услови за заштиту и изградњу гасоводне инфраструктуре.
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
За предметно Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља, не планира се прикључење на гасоводну
инфраструктуру.
6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони кабл. На овом простору
не постоји електронска комуникациона инфраструктура за потребе будућих корисника простора.
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.
Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, као и осталих
објеката.
6.5.2.

Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација
(бакарне, коаксијалне, оптичке и др),
- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница, и поред пешачких стаза
у јавним површинама и површинама остале намене,
- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо провлачење
електронских комуникационих каблова,
- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m
до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару,
- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте,
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10kV најмање
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV,
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90 ,
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- удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним размаком због
обављања радова,
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално
растојање мора бити најмање 0,5 m,
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу
комуникационог кабла са канализацијом,
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
најмање 0,4 m,
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода
хоризонтално растојање треба да буде најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода,
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној
површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина,
- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова
приликом изградње објеката („Службени гласник PC―, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена
изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и
испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни
извођење радова којимогуда угрозе функционисање електронских комуникација(ЕК објеката).
6.5.3.

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.
6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
На простору обухвата Плана је потребно приликом планирања/пројектовања зелених површинау оквиру
комплекса ППОВ-а унапредити стање зеленила, и довести га на ниво при ком би вршио основне функције
зелених површина: санитарно-хигијенске, кроз позитиван утицај на микроклиматске услове и стање животне
средине; декоративно-естетске, кроз унапређење визуелног идентитета планираних садржаја и очување и
заштита биодиверзитета.
У обухвату плана је најбитније пројектовати вишеспратно заштитно зеленило које би окружило читав комплекс
ППОВ-а, као и зеленило дуж уличних коридора и
Уређење линијског и заштитног зеленила
Општински пут и приступна саобраћајница који воде ка комплексу би требали да имају зелене површине целом
дужином, по могућности од отпорних брзорастућих средњих или високих врста дрвећа, у комбинацији са
смешом трава такође прилагођених на станишне услове. Дрвореди могу бити једноредни или вишередни, на
зеленим површинама минималне ширине од 3 до 5m и више, односно уколико дати простор то дозвољава.
У оквиру комплекса ППОВ-а потребно је предвидети одређену ширину простора за пројектовање заштитног
зеленила које би требало да се састоји из травне површине, жбунастих врста и средњег и/или високог дрвећа.
Како би задовољили правилно планирање и пројектовање дрвореда потребно је да се састоји из дрвенастих
врста различитих висина, па се из тог разлога препоручује примена жбунастих врста у комбинацији са
дрвећем. Минимална ширина заштитног појаса би требала да буде од 3 до 5m, а препоручује се заштитни појас
од 50m(погледати графички прилог „2.2 Планирана намена површина―).
Препоручује се примена следећих дрвенастих врста: Tilia argentea (сребрнолисна липа),Koelreuteria paniculatа
(келреутерија),Styphnolobium japonicum (софора), Paulownia tomentosa (пауловнија), Liriodendron
tulipifera(тулипановац), Liquidambar styraciflua (ликвидамбар), Fraxinus excelsior (бели јасен), Celtis australis
(копривић), Betula veruccosa (бреза), Prunis pisardii (црвенолисна трешња), Cercis siliquastrum (јудино дрво).
Пожељно је уношење жбунастих врста декоративних цветова или плодова, као и различитих нијанси листова у
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циљу повећања естетских вредности окружења комплекса. Препоручује се примена следећих жбунастих врста:
Magnolia spp. (магнолија), Forsythia x intermedia (хибридна форзиција), Prunus laurocerasus (ловор вишња),
Thuja occidentalis (западна туја), Јuniperus squamata (хималајска боровица), Juniperus virginiana (вирџинијска
клека), Juniperus chinensis (кинеска боровица).
Правила за озелењавање
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према техничким нормативима за
пројектовање зелених површина:
Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
мин 2,5 m
2,0 m
1,5 m

Шибље

0,5 m

-

Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m,
избор дендролошког материјала оријентисати на предложене и аутохтоне врсте,
учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20% и оптимално 50%,
примена четинарских врста максимално треба да износи 20% на целој површини комплекса, и то само
уколико се интензивно одржава и негује,
- избегавати примену инвазивних врста. На нашим подручјима су инвазивне следеће биљне врсте следеће:
циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa),
багремац (Amorpha fruticosa), западникопривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави jасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimiflium), петолисни бршљан
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotna), jапанска фалопа (Reynouria syn Faloppa japonica),
багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
7.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
7.1. 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 грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или на археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, 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.
- 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.
7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА
На основу услова Покрајинског завод за заштиту природе, утврђено је да се на подручју обухвата Плана не
налазе заштићена подручја, ни подручја која су планирана за заштиту.
Према условима добијеним од Покрајинског завода за заштиту природе потребно је кроз концепт озелењавања
унутар граница Плана:
- формирати систем јавног зеленила и повећати проценат зелених површина у обухвату Плана и одржавати
их у блиско природном стању,
- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде минимално 20%, а оптимално 50%, a примену
четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама са
наглашеном естетском наменом,
- избегавати примену инвазивних врста токомуређења зелених површина и подизања заштитног зеленила,
- правила озелењавања и проценат зелених површина преузети из важећих планова вишег реда.
Ради заштите биодиверзитета руралних површина, за потребе очувања/подизања заштитног зеленила
препоручује се следеће:
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у зависности од расположивог простора, планирати вишеспратни зелени појас, чијаминимална
ширина износи 3-5 m, а препоручена 50 m,
у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене
локалним педолошким и климатским условима,
на граници предметног простора са околним ораницама пожељно je избегавати врсте дрвећа и жбуња
које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака. To су
врсте Berberis sp., Gotoneastersp., Pyracanthа sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл.,
нa нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca),
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpba fruticosa), западни
копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica),
багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
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:
- 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.
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ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Очувањe квалитета живота и здравља људи на подручју Плана обезбедиће се адекватном имплементацијом
планских решења, посебно успостављањем мониторинга параметара животне средине, реализацијом
препорука и успостављањем инспекцијског надзора.
Планске мере за заштиту животне средине обухватају интегрално управљање предметним простором, чијом
реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји на животну средину и здравље 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.
Изградња ППОВ и постројења за пречишћавање сирове бунарске воде (ППВ) значајно ће допринети побољшању
режима подземних вода (квалитет и нивои) и сви радови на њиховом пројектовању и изградњи морају се извести
у складу са Законом и сагласностима надлежних органа.
У контексту водоснабдевања насеља санитарно исправном водом, изградиће се извориштеса постројењем за
пречишћавање сирове бунарске воде.
Израдом Елабората о зонама санитарне заштите изворишта односно утврђивањем зона заштите и
реализацијом прописаних мере заштите и активности обезбедиће се заштита воде, као природног ресурса,а
индиректно и земљишта. Зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта
водоснабдевања у целини.
Адекватна елиминација отпадних вода ће се обезбедити сепаратном канализационом мрежом и даљим
одвођењем до локације за пречишћавање до потребног степена. За технолошке отпадне воде, пре испуштања у
канализацију, неопходно је извршити предтретман до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке
услове за испуштање отпадне воде у јавну канализацију. Атмосферска канализација ће се градити делимично
као зацевљена, а делимично као отворена и пре упуштања у реципијент неопходно је очистити од механичких
нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти. На овај начин се у максималној мери спречава
загађење тла и подземних вода, као и директно доспевање отпадних вода у отворене водотоке. Истовремено се
пречишћавањем отпадних вода обезбеђује враћање употребљених вода у исправном стању у поновни циклус
кружења воде у природи.
Основна мера заштите и контроле квалитета ефлуента је успостављање мониторинга минералошких, хемијских и
биолошких параметара квалитета пречишћене воде и у складу са мерењима, према потреби, потребно је
обезбедити прихватљив квалитет отпадних вода.
Заштита воде и земљишта, као природних ресурса, биће остварена, првенствено, адекватним одвођењем
пречишћених отпадних вода са ППОВ, као и одговарајућим одлагањем отпада у контејнере (комунални отпад,
отпад издвојен при механичком третману воде са решетке и сл.), у складу са условима надлежне општинске
комуналне службе.
Вишак муља, који настаје током прешишћавања отпадних вода, одводи се у одвојен простор за прихват вишка
муља у биолошком базену , који се може празнити пумпом или вакум цистерном.С обзиром да је овај муљ потпуно
стабилизован (старост муља > 25 дана) може се користити као природно пољопривредно ђубриво.
Хемикалије, које се користе при пречишћавању отпадних вода, потребно је прописно складиштити у посебне
посуде, које ће празнити надлежне службе.
У циљу заштите земљишта од загађења, 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.
Заштита ваздуха у обухвату Плана, оствариће се формирањем заштитног зеленила ободом комплекса оба
постројења, у циљу заштите ваздуха као природног ресурса. У зони заштите око самог пречистача треба
формирати само травни покривач, ради омогућавања приступа механизације и чишћења базена. Адекватним
избором и распоредом дендролошких врста биће остварене и друге санитарно-хигијенске функције зеленила.
Гасови који настају приликом процеса пречишћавања отпадних вода у самом систему, морају се третирати,
како би њихове карактеристике и квалитет били у складу са важећим прописима.
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Заштитна зона око лансирне (противградне) станице износи 500 m и у њој је ограничена изградња нових и
реконструкција постојећих објеката и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета
на градоносне облаке, али тада представља и ризик за боравак људи.
За све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу
израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом
о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС―, брoj 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник
РС―, брoj 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту заштите
животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидената.

10.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И
РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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.Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се
конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења
ризика катастрофа и План заштите и спасавања.
Посматрано подручје може бити угрожено од: земљотреса, пожара, ерозије, метеоролошких појава:
атмосферско пражњење, атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови.
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период од 475 година, на подручју у обухвату
Плана је могућ земљотресјачине VII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали
(ЕМС-98).
У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. На
основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VII степен манифестовати
„силан земљотрес―. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката
обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се
максимално предупредила могућаоштећења објеката под сеизмичким дејством.
Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу објеката, примену
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката, поштовање прописане минималне
ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката како би се обезбедили слободни
пролази у случају зарушавања и др. Такође, мере заштите подразумевају строго поштовање и примену
важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју.
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити без обзира на
све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Могућност настанка пожара је већа у урбаним
срединама – већим насељеним местима који имају развијенију привреду, већу густину насељености,
производне објекте и складишта робе и материјала са веома високим пожарним оптерећењем и сл. У сеоским
насељима (Стеријино, Оборњача и Утрине) је мања угроженост, јер размештај насеља омогућује заштиту и
спречавање ширења пожара. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима.
у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима и стандардима који
уређују ову област, активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија,
- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже,
односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара,
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси
кривина и сл.),
- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за ватрогасна возила),
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између пословних, производних,
складишних, помоћних, енергетских и сл.),
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дефинисањем безбедносних појасева између објеката, којима се спречава ширење пожара.

Такође, неопходно је да надлежни орган у процедури издавања локацијских услова, за објекте који су
обухваћени Планом, прибави посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства
унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне ситуације).
Подручје општине Ада се налази у зони умереног до средњег интензитета еолске ерозије. Ризик од настанка и
интензивирања ових процеса је, поред природних фактора, све чешће изазванљудским деловањем. Ерозиони
процеси су интензивнији на пољопривредном земљишту, што се може објаснити употребом пољопривредне
механизације која нарушава структуру тла. Антиерозионе мере подразумевају примену адекватних
мелиоративних и агротехничких мера које би поправиле и очувале структуру земљишта и повећале његову
отпорност на деловање еолске ерозије.
На посматраном подручју нема површинских водотокова, те овај простор није угрожен од поплава. Одвођење
сувишних атмосферских вода врши се отвореним каналима који се налазе дуж саобраћајница, до реципијента,
најближе каналске мреже у окружењу.
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у складу
са одговарајућом законском регулативом.
Заштиту од града обезбеђују лансирне (противградне) станице, са којих се током сезоне одбране од града
испаљују противградне ракете. Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних станица
од 500 m, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова
који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. На основу података добијених од
Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) на предметном подручју се налази једна противградна
станица (кат.парц. брoj 1907 КО Утрине), те је изградња нових објеката на одстојању мањем од 500m од ове
противграднестанице, могућа само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције.
Републички хидрометеоролошки завод доставио је 16.8.2019. године Посебне услове за давање посебне
сагласности на основу којих је потребно извршити промену локације постојеће лансирне станице 197-Утрине.
Промена локације подразумева измештање постојеће лансирне станице и изградњу нове лансирне станице у
ближој околини постојеће, а детаљна локација ће се одредити у сарадњи РХМЗ и општине Ада. Комплетан
пројекат лансирне станице ће обезбедити РХМЗ, а трошкове изградње нове лансирне станице сносио би
инвеститор Плана. Пре привођења планираној намени, односно пре изградње планираних објеката и садржаја,
неопходно је измештање постојеће лансирне станице на нову локацију.
На посматраном подручју доминирају ветрови из северозападног и југоисточног правца (кошава). Анализа
средњих брзина ветрова показала је да овај простор спада у подручје са слабим ветровима (јачине до 3
степена Бофора) и да су ретке појаве олујних ветрова.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих зелених
(ветрозаштитних) појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа уз саобраћајнице и на местима где за то
постоје услови.
10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ
У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у обухвату
предметног Плана, као и нa целој територији општине Ада, не налазе севесо постројења/комплекси.
Међутим, у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником о садржини политике
превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
(„Службени гласник PC―, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката потребно је
разматрати удаљеност од минимум 1000 m од граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна
процена ширине повредиве зоне - зоне опасности одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса.
Такође, идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о листи опасних материја и
њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења,
односно комплекса („Службени гласник PC―, бр. 41/10 и 51/15).
Због претходно наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу нових севесо
постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних материја, како би се
избегле лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно управљање безбедношћу од хемијског
удеса.
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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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС―, бр. 87/2018), ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе,
привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се
становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Приликом изградње и/или реконструкције стамбених и пословних објеката, препорука је да се над подрумским
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: ППОВ, ППВ и део општинског пута.

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 потенциjaлне кориснике, 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).
Приликом изградње нових саобраћајница, обавеза инвеститора је да поштују све услове из важећег
Правилника и обезбеде неометан приступ и коришћење хендикепираним лицима, старима, родитељима са
децом и осталим лицима са посебним потребама.

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 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, 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.
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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 за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода: саобраћајна, комунална, електроенергетска и
електронска комуникациона инфраструктура.
2. Зона за изградњу изворишта и постројења за пречишћавање сирове бунарске водe: саобраћајна, комунална,
електроенергетска и електронска комуникациона 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 VII 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,
- обавеза инвеститора је, да у складу са Законом о културним добрима и Законом о планирању и изградњи,
пре почетка грађевинских радова обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, чиме би се
обезбедио археолошки надзор,
- 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,
- реализација планских решења може да се изводи у више фаза. У складу са захтевима технолошког процеса
производње (планираним капацитетима за прераду воде за пиће) приступа се изградњи објеката и
инфраструктуре, уз напомену да, фазна изградња објеката и инфраструктуре се дозвољава само ако су
задовољени минимални услови за обављање делатности прераде воде за пиће.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
2.1.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ИЗВОРИШТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СИРОВЕ
БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ)

Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољена је изградња само објеката који су у функцији делатности пречишћавање сирове бунарске воде и њене
припреме за пиће:
- пословних, производних, складишних, помоћних, енергетских и других инфраструктурних објеката, у складу са
одабраним технолошким процесом пречишћавање сирове бунарске воде и њене припреме за пиће.
Није дозвољена изградња стамбених и економских објеката, као ни производних, пословних, енергетских и помоћних
објеката намењених за друге делатности.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу, а намена објеката је у складу са изабраним технолошким
поступком пречишћавања сирове бунарске воде.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Површина која је предвиђена као грађевинска парцела за изградњу изворишта и постројења за пречишћавање сирове
бунарске воде (ППВ-е) дата је на графичким прилозима: „2.2 Планирана намена површина― и „2.3 Регулациононивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и
карактеристични профили јавних саобраћајних површина―).
Површина грађевинске парцеле за изградњу ППВ-е износи око 62,98 ha.
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Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи
дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или спратност
Габарите објеката градити у складу са изабраним технолошким процесом пречишћавања сирове бунарске воде, на
грађевинској линији, односно унутар грађевинске линије, која је дефинисана на 100,0 m од регулационе линије (у
свему према графичком прилогу „2.3 Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за
обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних саобраћајних површина―). Изван дате
грађевинске линије дозвољена је изградња, тј. полагање само објеката/мреже инфраструктуре у складу са
условима из Плана.
Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне
површине).
Зелене површине треба да заузимају најмање 30% парцеле.
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни: максимално П+1 (приземље+спрат),
- производни и складишни: максимално П+1 (приземље+спрат), евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње (висина објекта у зависности од технолошког процеса производње),
- помоћни објекат: максимално П (приземље).
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Нивелисање терена извести према хидрауличким захтевима технолошког поступка пречишћавања сирове бунарске
воде. Минимална висина коте приземља за пословне објекте је 0,2 m виша од коте нивелете општинског или
приступног пута.Минимална висина коте приземља производног и складишног објекта се изводи у складу са
изабраним техничко-технолошким процесом производње.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
У оквиру комплекса ППВ-е се, осим самог постројења за пречишћавање сирове бунарске воде, могу градити и
други објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле, до дозвољеног максималног индекса
заузетости који износи 70%.
Уз само постројење за пречишћавање сирове бунарске воде, дозвољена је изградња пратећих објеката:
командна зграда, погонска зграда, објекти за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије,
сервисне службе, гараже, ограде и сл.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката
је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.
Пројектом ће се дефинисати положај бунара унутар изворишта, а у складу са положајем бунара дефинисаће се и
комплекс бунара, који представља уједно и прву зону санитарне заштите.
Дозвољено је ограђивање комплекса транспарентном оградом или у комбинацији зидана и транспарентна ограда,
макс. висинеh=2,2 m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина унутар комплекса, а у зависности од
захтева технолошког процеса производње, макс. висинеh=2,2m, уз услов да је обезбеђена проточност саобраћаја
унутар комплекса. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m, а код комбинације, зидани
деоограде не може бити виши од 0,9 m. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
На грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и
простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог.
Бетонирани простор за контејнере на парцели лоцирати тако да се омогући лак приступ комуналне службе, а у
складу са условима заштите животне средине.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу мора се обезбедити колски прилаз ширине минимално 3,5 m и пешачки прилаз ширине
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минимално 1,0 m. Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, а мин. по једно
паркинг или гаражно место на 200 m² корисног простора.Гараже се могу планирати као самостални објекти, или
уобјекту друге намене, у приземној или подземној етажи.
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина.
Одводњу атмосферских падавина са кровних и саобраћајних површина, нивелацијом саобраћајних површина решити
у оквиру парцеле на којој се гради.
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%.
По ободу парцеле формирати заштитне зелене површине које ће имати функцију изолације самог комплекса
од околних суседних парцела. Минимална ширина појаса заштитног зеленила је 3-5 m, а препоручује се ширина
појаса од 50 m(погледати графички прилог „2.2 Планирана намена површина―). Овај зелени тампон (четинарско
дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних
материја, као и према њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Архитектонско обликовање и материјализација
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби. Фасаде објекта могу бити
малтерисане, или облагане материјалима у складу са захтевима инвеститора и технолошког процеса, и бојене по
жељи инвеститора.
Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са више кровних равни.
Могућа је и израда равног крова у зависности од врсте радног комплекса (врсте технолошког процеса).
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са
нагибом крова.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка успостављању јединствене естетски
визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели
Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели, дати су у поглављу „6.6. Услови за уређење
зелених и слободних површина―.

2.2.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ)

Непосредан утицај на изградњу објеката и инфраструктуре у зони ППОВ има зона заштите од 500 m око
противградне станице. Изградња објеката на одстојању мањем од 500 m од противградне станице Центра за
одбрану од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције (погледати
тачку „10.1. Елементарне непогоде―).
Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољена је изградња само објеката који су у функцији делатности сакупљања и пречишћавања отпадних вода:
- пословних, производних, складишних, помоћних, енергетских и других инфраструктурних објеката, у складу са
одабраним технолошким процесом прераде отпадних вода.
Није дозвољена изградња стамбених и економских објеката, као ни производних, пословних, енергетских и помоћних
објеката намењених за друге делатности.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу, а намена објеката је у складу са изабраним технолошким
поступком пречишћавања отпадних вода.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Површина која је предвиђена као грађевинска парцела за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
(ППОВ-а) дата је на графичким прилозима: „2.2 Планирана намена површина― и „2.3 Регулационо-нивелациони план
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са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних
саобраћајних површина―).
Површина грађевинске парцеле за изградњу ППОВ износи око 53,50 ha.
Положај објеката у односу нa регулацију и у односу нa границе грађевинске парцеле, највећи
дозвољени индекс заузетости и највећа дозвољена висина или спратност
Габарите објеката градити у складу са изабраним технолошким процесом пречишћавања отпадних вода на
грађевинској линији, односно унутар грађевинске линије, која је дефинисана на 100,0 m од регулационе линије (у
свему према графичком прилогу „2.3 Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за
обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних саобраћајних површина―). Изван дате
грађевинске линије дозвољена је изградња, тј. полагање само објеката/мреже инфраструктуре у складу са
условима из Плана.
Максималан дозвољен индекс заузетости у овој зони је 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне
површине).
Зелене површине треба да заузимају најмање 30% парцеле.
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:
- пословни: максимално П+1 (приземље+спрат),
- производни и складишни: максимално П+1 (приземље+спрат), евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње (висина објекта у зависности од технолошког процеса производње),
- помоћни објекат: максимално П (приземље).
За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Нивелисање терена извести према хидрауличким захтевима технолошког поступка пречишћавања отпадних вода.
Минимална висина коте приземља за пословне објекте је 0,2 m виша од коте нивелете општинског или приступног
пута.Минимална висина коте приземља производног и складишног објекта се изводи у складу са изабраним техничкотехнолошким процесом производње.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
У оквиру комплекса ППОВ-а се, осим самог постројења за пречишћавање отпадних вода, могу градити и други
објекти у функцији основне намене грађевинске парцеле, до дозвољеног максималног индекса заузетости који
износи 70%.
Уз само постројење за пречишћавање отпадних вода, дозвољена је изградња пратећих објеката: командна
зграда, погонска зграда, објекти за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије, сервисне
службе, гараже, ограде и сл.
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу. Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката
је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.
Дозвољено је ограђивање комплекса транспарентном оградом или у комбинацији зидана и транспарентна ограда,
макс. висинеh=2,2 m. Дозвољено је преграђивање функционалних целина унутар комплекса, а у зависности од
захтева технолошког процеса производње, макс. висинеh=2,2m, уз услов да је обезбеђена проточност саобраћаја
унутар комплекса. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине макс. 0,2 m, а код комбинације, зидани
деоограде не може бити виши од 0,9 m. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује. Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
На грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и
простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог.
Бетонирани простор за контејнере на парцели лоцирати тако да се омогући лак приступ комуналне службе, а у
складу са условима заштите животне средине.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила, Заштита суседних
објеката и Архитектонско обликовање и материјализацијасу исти као у поглављу „2.1. Правила грађења у
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зони изворишта и постројења за пречишћавање сирове бунарске воде―
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ОПШТИНСКОГ ПУТА
Правила за изградњу у зони општинског пута дата су у тачки „6.1. Саобраћајна инфраструктура―.
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка истраживања, као и послове
примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, у складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима.
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 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 предметно подручје се налази на лесној заравни, која је део много пространије Бачке
лесне заравни, и која је највиши део општине. Основну геолошку грађу терена чини лес, као и прашинастопесковите глине. Лес је специфична прашинаста творевина еолског порекла, са доста уједначеним
гранулометријским саставом. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на лесној заравни се осећа
одсуство површинске акумулације вода. Носивост сувог леса неоштећене структуре је велика и креће се
између 1,5-2 kg/cm2. На основу наведеног може се закључити да подручје обухвата Плана има релативно
повољну геомеханичку структуру, без изразитијих просторних ограничења.
На територији обухвата Плана не налази се лежиште геотермалних вода, нема површинских токова, а сувишне
атмосферске воде прихватају отворени канали дуж саобраћајница. Такође, на простору нису регистровани
морфолошки облици који указују на процес клизања. Према расположивим сазнањима предметно подручје не
располаже минералним богатством значајним за експлоатацију и у том контексту нема ограничења за
изградњу објеката.
Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима противпожарне и сеизмичке
заштите (VII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98), што подразумева примену одговарајућег
грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену
важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима.
4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА
За парцеле јавне намене (парцеле намењене изградњи ППОВ и ППВ, приступне саобраћајнице-колске
прилазе), прописује се обавезна израда пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања.

5.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

у зони ППВ
- Индекс заузетости: 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне површине)
- Спратност објеката:
пословни: максимално П+1 (приземље+спрат),
производни и складишни: максимално П+1 (приземље+спрат), евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње (висина објекта у зависности од технолошког процеса производње),
помоћни објекат: максимално П (приземље).
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- Остварени проценат зеленила: минимум 30%
у зони ППОВ
- Индекс заузетости: 70% (укључујући платое и саобраћајно-манипулативне површине)
- Спратност објеката:
пословни: максимално П+1 (приземље+спрат),
производни и складишни: максимално П+1 (приземље+спрат), евентуално и више ако то захтева
технолошки процес производње (висина објекта у зависности од технолошког процеса производње),
помоћни објекат: максимално П (приземље).
- Остварени проценат зеленила: минимум 30%
6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Спровођење Плана вршиће се израдом пројекта парцелације/препарцелације и издавањем локацијских
услова за садржаје за које су овим Планом утврђена правила уређења и грађења – непосредно
спровођење.

209.
На основу члана 2. став 3. тачка 14,члана 3, 4, 5. и 6. Закона о комуналним делатностима ("Службени
.гласник Републике Србије ",број: 88/2011, 104/2016 и 95/ 2018), члана 66. и 67. Закона о добробити животиња
("Службени гласник Републике Србије", број: 41/2009), члана46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник
Републике Србије", број: 91/2005, 30/2010. и 93/2012 и 17/2019 - др. закон), члана 20. став 1. Закона олокалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије―, број: 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и
47/2018) и члана 44.став 1. тачка 20. Статута Општине Ада(„Сужбени лист општине Ада―, број 11/19 и
20/19)Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 30.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 1.
.
Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене (у даљем
тексту:делатност зоохигијене) на територији општине Ада (у даљем тексту: општина), права и
обавезекорисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над
њенимобављањем.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање обављања осталих послова
зоохигијенскеслужбе.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) животиње јесу домаћи папкари и копитари, живина, дивљач, друге животиње и птице које нису
живина,рибе и друге водене животиње, пужеви и друго,
2) напуштен пас јесте пас који нема дом или која се налази изван њега и лишен је бриге и неге
власника,односно држаоца, и кога је он свесно напустио,
3) изгубљен пас јесте пас кога је напустио власник, односно држалац, без његове воље, и коју он тражи,
4) прихватилиште за псе јесте посебно изграђен и уређен простор који служи за смештај напуштених
иизгубљених паса и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним псима,
5) власник пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања,
узгоја,репродукције, превоза, коришћења и продаје паса и које је одговорно за живот, заштиту здравља и
добробитпаса,
6) држалац пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право, чувања, држања,
узгоја,репродукције, превоза и коришћења пса, као и право продаје пса на основу писаног одобрења власника,
икоје је одговорно за живот, и за заштиту здравља и добробити паса,
7) површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор одређен планским документом
зауређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање
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јавногинтереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др),
8 ) дезинсекција у смислу ове одлуке је скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, уништавање
комараца,крпеља, бубашваба и других инсеката,
9) дератизација у смислу ове одлуке је сузбијање глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог
бројана биолошки минимум,
10) дезинфекција у смислу ове одлуке је поступак сузбијања микроорганизама на које
примењенодезинфекционо средство делује.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 3.
Делатност зоохигијене, у складу са Законом, Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Службени гласник Републике Србије―, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019) у даљем
тексту: Уредба) и овом одлуком, обухвата послове:
- хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште,
- контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака,
- нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина,
- спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама
мерамадезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.
У оквиру послова прихватилишта обављају се:
- прикупљање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених паса у прихватилиште у
складу саЗаконом и овом одлуком.
Члан 4.
Послове из оквира делатности зоохигијене из члана 3. ове одлуке обављају јавно предузеће, (у даљен
тексту:Предузеће) привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту:
Вршилацкомуналне делатности), коме се, у складу са законом, уредбом и овом одлуком обављање појединих
пословаповери Скупштина оштине Ада.
Члан 5.
Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, приликом нешкодљивог уклањања лешева
животиња саповршина јавне намене,дужноје да се придржава Правилника о начину нешкодљивог
уклањањаживотињских лешева и отпадака животињског порекла, и о условима које морају да испуњавају
објекти иопрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа ипревозна средства за
транспортживотињских лешева и отпадака животињског порекла ("Службени лист СФРЈ", број 53/89,
"Службени гласникРС", број 31/2011).
Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених паса у прихватилиште, са псом се
морапоступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу, ускладу
саЗаконом, над којим надзор врши Републичка ветеринарска инспекција.
Члан 6.
У прихватилиште се смештају пси:
1) који су напуштени и изгубљени,
2) чији је власник, односно држалац преминуо,
3) које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу.
Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, је дужно да сарађује са надлежним
ветеринарскимслужбама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност, и друге
власникеприхватилишта, о псима који се налазе у прихватилишту.
Члан 7.
Приликом смештања паса у прихватилиште утврђује се идентитет власника пса, проверава се списак
тражених паса,обавештава се власник, односно држалац пса, уводи се у евиденцију прихватилишта, смештају
се иразврставају пси према полу, врши се преглед од стране ветеринара, утврђује се здравствено стање пса
иврши тријажа и третман против екто и ендопаразита, као и стерилизација, кастрација и обележавање,
ипредузимају се и друге мере превентивне здравствене заштите животиња у складу са Законом, над
којимнадзор врши Републичка ветеринарска инспекција.
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Члан 8.
Ако се псу, који је смештен у прихватилиште, након истека рока од најмање 30 дана,не пронађе
власникили ако се не збрину на други начин, са њима се поступа у складу са Програмом из члана 9. ове
одлуке.
Члан 9.
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса, Предузеће, односно
Вршилацкомуналне делатности,дужноје да поступа у складу са Програмом контроле и смањења
популацијенапуштених паса и мачака на територији општине општине Ада, који доноси Скупштина општине
Ада, на предлог Предузећа, односно Вршиоца комуналне делатности.
Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају следеће мере:
- регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака,
- стерилизацију и кастрацију напуштених паса и мачака,
- удомљавање,
- промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање,
- едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња
изаконским обавезама власника односно држалаца,
- друге мере у складу са Законом.
Програм нарочито садржи начин поступања са напуштеним псима и мачкама након истека рока од
30дана, уколико се не пронађе власник или се не збрину на други начин.
Члан 10.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавне површине и објеката за узгој,
држање,дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду
илиуништавање отпада животињског порекла обухватају:
- пријем пријава о налажењу леша животиња на јавној површини,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине,
- превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објеката за сакупљање,
прерадуили уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по
другеживотиње, људе или животну средину.
Послови из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима се уређује начин
нешкодљивогуклањања и искоришћавања животињских лешева.
III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ
Члан 11.
Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, доноси годишњи Програм делатности
зоохигијене,који садржи:
1. обим послова који се обављају у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом и
подзаконскимактима, са динамиком њихове реализације,
2. начин организовања и извршавања послова из делатности зоохигијене,
3. износ потребних средстава за реализацију Програма.
На Програм из става 1. овог члана Скупштина оштине Ада.
даје сагласност.
Програм из става 1. овог члана доноси се до 30.новембра текуће године за наредну годину.
Члан 12.
У току вршења послова у прихватилишту, Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, је
дужнода:
1. свакодневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и изгубљене псе,
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима,
3. врши превоз прикупљених паса до прихватилишта,
4. прикупљене псе смешта у прихватилиште,
5. предузима активности у циљу проналажења власника, односно држаоца паса,
6. на захтев власника, односно држаоца пса, ако исти доказао да се ради о његовој животињи, изда
животињу власнику у просторијама прихватилишта уз обавезну наплату насталих трошкова,
7. обезбеди лица за поступање са животињама,
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8. припреми План збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта,
9. брине о животињама са пажњом доброг домаћина,
10. напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене пружи одговарајућу
ветеринарскупомоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у
складу саЗаконом и Уредбом,над којим надзор врши Републичка ветеринарска инспекција.
11. обавља и друге послове у складу са Законом.
Члан 13.
У вршењу делатности зоохигијене Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, је дужно да
усвему поступа у складу са Правилником којим се ближе утврђују услови за заштиту добробити животиња
упогледу простора, просторија и опреме, које прихватилиште мора да испуњава, начин поступања
саживотињама у овим објектима, садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима, начин и
средстваза прикупљање напуштених и изгубљених животиња, начин превоза и збрињавања напуштених
иизгубљених животиња, као и са другим подзаконским актима којима се уређује обављање
делатностизоохигијене над којима надзор врши Републичка ветеринарска инспекција.
Члан 14.
Власник, односно држалац, који изгуби пса дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у року
одтри дана од дана губитка животиње, пријави комуналном инспектору општине Ада.
Власник односно држалац пса је дужан да:
1. прописно обележи свог пса,
2. обави потребну вакцинацију,
3. има ограђен кућни простор за кретање пса,
4. не пушта пса на јавну површину без поводца, осим на местима где је за то одређена намена.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 15.
Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- прихода буџета општине Ада ( у даљем тексту: општине),
- прихода од услуга делатности зоохигијене,
- наменских средстава других нивоа власти,
- других извора, у складу са Законом.
Члан 16.
Трошкове збрињавања напуштеног пса у прихватилишту сноси власник, односно држалац пса, а ако је
оннепознат, трошкове збрињавања сноси Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, у складу
саПрограмом из члана 11. ове одлуке.
Члан 17.
Трошкове одузимања пса у поступку принудног извршења сноси власник, односно држалац пса.
Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове хватања, превоза, смештаја, лечења и исхране
пса,као и друге трошкове.
Трошкови из става 2. овог члана сноси власник, односно држалац пса, под претњом принудне наплате.
Члан 18.
Цене услуга из делатности зоохигијене, које Предузеће, односно Вршилац комуналне
делатностипружавласницима, односно држаоцима паса, утврђују се ценовником који доноси надлеђни орган
Предузећа,односно Вршиоца комуналне делатности .
На ценовник из става 1. овог члана претходну сагласност даје Скупштина општине Ада.
За послове предвиђене Програмом из чл. 11. ове одлуке средства се обезбеђују у буџету општине .
Члан 19.
Делатност зоохигијене, у складу са Уредбом, може да обавља субјект који је поднео захтев за
проверуиспуњености услова за отпочињање обављања комуналнe делатности.
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За опточињање обављања комуналне делатности субјект мора да испуњава услове прописане
Уредбом упогледу одређеног броја запослених, минималног техничког капацитета и седишта субјекта.
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне
делатностизоохигијене на територији општине Ада , уз захтев доставља и:
1) доказ о власништву прихватилишта за напуштене животиње које се налази на територији те
општинеАда или на територији суседне локалне самоуправе, која искључиво припада истомепизоотиолошком
подручју, или
2) уговор о збрињавању ухваћених, напуштених и изгубљених животиња са прихватилиштем за
напуштенеживотиње које се налази на тој територији општинеАда на територији суседне локалнесамоуправе,
која искључиво припада истом епизоотиолошком подручју.
Збрињавање ухваћених, напуштених и изгубљених животиња спроводи се према Програму контроле
исмањења популације напуштених паса и мачака општине Ада.
Прихватилиште за напуштене животиње мора да буде одговарајућег капацитета у складу са Програмом
и даиспуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним прописом којим се
уређујууслови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у
регистаробјеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Члан 20.
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне
делатностизоохигијене уз захтев доставља и доказ о власништву, односно уговор о закупу или лизингу, за
најмањеједно:
1) возило за транспорт животиња у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају
даиспуњавају прихватилишта и пансиони за животиње;
2) возило за транспорт споредних производа животињског порекла.
Члан 21.
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне
делатностизоохигијене за послове нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних
површина иобјеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до
објеката засакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који
непредставља ризик по животну средину, људе и животиње, мора да испуњава услове прописане законом
којимсе уређује ветеринарство и услове прописане посебним прописима.
V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 22.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа, односно Вршиоца комуналне делатности,
уследванредне ситуације или из других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече,
Предузеће,односно Вршилац комуналне делатности, у обавези је да одмах предузме мере на отклањању
узрокапоремећаја, односно прекида, и то да:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло
допрекида, као и да ангажује трећа лица за обављање делатности зоохигијене,
2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање делатности зоохигијене,
3. предузме и друге мере које утврди Општинско веће, на предлог комуналног инспектора,
Када Предузеће, односно Вршилац комуналне делатности, не предузме мере из става 1 овог
члана,Општинско веће може да донесе одлуку да ангажује друго правно лице или предузетника на
теретПредузећа, односно Вршиоца комуналне делатности.
Члан 23.
У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности, и у случају
штрајказапослених у Предузећу, или штрајка запослених код Вршиоца комуналне делатности, Општинско
већена предлог комуналног инспектора предузима оперативне и друге неопходне мере којима ће се
обезбедити услови за несметано обављањекомуналне делатности зоохигијене, у складу са Законом.
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VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА
У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 24.
Предузеће или Вршилац комуналне делатности је дужно да, у случају поремећаја или прекида у
обављањуделатности зоохигијене насталог услед ванредне ситуације, или из других разлога који нису могли да
сепредвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 22. ове одлуке, обавести Општинско веће преко
надлежног оделења оптинске управе за комуналне послове о разлозимапоремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.
Члан 25.
Када Општинско веће прими обавештење из члана 24. ове одлуке, дужно је без одлагања да:
1. одреди ред првенства и начин обављања делатности зоохигијене,
2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа који служе
заобављање делатности зоохигијене,
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере,
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
делатностизоохигијене, као и одговорност за накнаду учињене штете.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 26.
Забрањено је:
1. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним површинама,
2. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху,
3. држање и збрињавање паса супротно одредбама ове одлуке,
4. вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.
VIII ОДРЕДБА О ШТРАЈКУ
Члан 27.
У случају прекида у обављању делатности зоохигијене услед штрајка, Предузеће односно
Вршилацкомуналне делатности је дужно да обезбеди следећи минимум процеса рада:
- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених паса у прихватилиште,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање,
дресуру,излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или
уништавањеспоредних производа животињског порекла,
- обезбеђивање услова у погледу простора за смештај паса, просторија и опреме,
- обављање других послова ради заштите здравља и безбедности људи и околине.
IX НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине
Ада преко комуналне инспекције.
Члан 29.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. изда налог Предузећу, односно Вршиоцу комуналне делатности, да уклони леш животиње са
јавнеповршине,
2. изда налог да се прикупи напуштен или изгубљен пас, у складу са одредбама ове одлуке,
3. предузима и друге мере, у складу са законом, овом одлуком и прописима донетим на основу ове
одлуке.
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.
Решење Општинског већа у управном поступку је коначно и против њега се може покренути
управниспор.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда прекршајни налог.
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Члан 30.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са полицијом и инспекцијским службама
РепубликеСрбије, у складу са Законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација,пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за
обављање пословакомуналне инспекције.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступа
саживотињама супротно члану 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од 150.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 25.000,00
динара.
Члан 32.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. одбије да плати трошкове збрињавања напуштене животиње смештене у прихватилиште (члан 16.)
За прекршаје из става 1 овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износуод 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 15.000,00 динара.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ада―.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број:35-3/2019-01
Ада, 30.12.2019.

ПРЕДСЕДНИК,
Атила Бучу с.р.
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210.
На основу члана 2. и 3. став1. тачка 13. и члана 4.) Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'' бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/18), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, и 47/2018), и члана 44. став 1. тачка 20. Статута
општине Ада („Сужбени лист општине Ада―, број 11/19 и 20/19)Скупштина општине Ада на седници одржаној
30.12.2019. године, донела је
ОДЛУКА
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге, права
и обавезе вршиоца комунлне делатности који обавља димничарске услуге и корисника услуга на територији
Општине Ада (у даљем тексту: Општина), финансирање обављања димничарске услуге, начин обезбеђивања
континуитета у обављању димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа Општине у случају
прекида у обављању димничарске услуге, надзор над вршењем димничарске услуге, као и друга питања
везана за обављање димничарске услуге.
Члан 2.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.
Члан 3.
Димничарске услуге може да обављајавно предузеће,привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), коме се поверава, у складу са Законским
прописима, комунална делатност вршења димничарских услуга под условом да испуњава услове происане
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник
Републике Србије―, број 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Димничарске услуге обавља јавно предузеће ЈКП „СТАНДАРД― Ада које је основана за обављање
комуналних делатности међу којима и за обављање димничарских услга на територији општине Ада.
Јавно предузеће из петходног става је дужно да своје пословање усклади са одредбама Уредбе из
става 1. овог члана.
Члан 4.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно корисник стана у
стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и власник, односно корисник
пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти, резервни димоводни објекти, ложишни
уређаји, вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: корисник услуге).
УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 5.
Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и
ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне заштите живота и имовине од
пожара, заштите животне средине, као и енергетске ефикасности.
Члан 6.
Вршилац комуналне делатности мора да поседује минималну техничку опремљеност у складу са
позитивним законским прописима и подзаконским актима.
Вршилац комуналне делатности мора да поседује одговарајући простор за смештај материјала, опреме
и алата.
Члан 7.
Димничарске услуге могу да обављају запослени одговарајуће стручности и образованог профила.
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Члан 8.
Вршилац комуналне делатности мора да успостави и примењује систем управљања заштитом
здравља и безбедности на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите животне средине и
начелима одрживог развоја.
Члан 9.
Вршилац комуналне делатности доноси годишњи Програм пословања на који сагласност даје
Скупштина општине Ада.
Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе годишњи план чишћења и контроле димоводних и
ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који је саставни део Програма пословања (у
даљем тексту: План).
Програм и доноси Вршилац комуналне делатности до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 10.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката,вентилационих канала и уређаја врши
се у складу са Програмом, донетим на основу важећих происа, за следеће категорије објката:
у породичним и више породичним стамбеним зградама,
- у угоститељским објектима, пекарама, кланицама, кухињама за масовно спремање хране,
- у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем и сл.
- резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, односно на који нису прикључени ложишни
уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.
Члан 11.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне контроле из члана 10.
ове одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја, на терет подносиоца захтева.
Члан 12.
О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност
и сл), недозвољени грађевински радови (зазиђивање и сл), Вршилац комуналне делатности је дужан да одмах
обавести корисника услуге, и комуналног инспектора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 13.
Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на транспарентан начин, обавести власника о планираном
термину доласка ради обављања димничарске услуге, односно корисника димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја, који подлежу редовној контроли и чишћењу.
Члан 15.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
- да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком.
- да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом 14. ове
одлуке, и
- да непосредном вршиоцу димничарских услуга обезбеди посебну легитимацију, коју је дужан да
покаже при пружању услуге.
Члан 16.
Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију (контролну књигу или лист) о извршеним
димничарским услугама.
Контролна књига (или лист) води се за сваки димоводни и ложишни објекат и уређај и вентилациони
канал и уређај, и садржи:
- улицу и кућни број објекта,
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- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа који
управља зградом,
- број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
- опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног вршиоца димничарске услуге, и
- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о извршеним димничарским услугама.
Члан 17.
Уз контролну књигу или лист, Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију димоводних
и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се обавезно контролишу и чисте, а која
садржи:
- улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа који
управља зградом,
- основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл) и ложишног уређаја
(тип, врсту горива, снагу и сл), односно о вентилационим каналима и уређајима (тип, врсту, материјал,
димензије и сл), који се чисте, односно контролишу,
- напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја,
ванредним догађајима и сл,
- датум увођења у евиденцију, и
- датуме чишћења и контроле.
Члан 18.
Вршилац комуналне делатности мора чувати податке о димоводним и ложишним објектима и
уређајима и вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама на прописан начин.
Члан 19.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и уређајима и
вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
3. да омогући спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном годишње по престанку
грејне сезоне, а једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на димоводним објектима изнад скара,
4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, и
5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге.
ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 20.
Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:
- прихода од пружања димничарских услуга,
- других извора, у складу са Законом.
Члан 21.
Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником.
Ценовник из става 1. овог члана доноси Вршилац комуналне делатности, на које даје сагласност
Скупштина општине Ада.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 22.
Вршилац комуналне делатности је дужан да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију
Програма из члана 9. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских услуга.
Члан 23.
Ако дође до поремећаја или прекида у раду услед ванредне ситуације, или других разлога који нису
могли да се предвиде, односно спрече, Вршилац комуналне делатности је обавезан да одмах предузме мере
на отклањању узрока поремећаја односно прекида, и то:
1. Радно ангажује своје запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање димничарских услуга,
2. Предузме мере које утврде надлежни органи Општине.
Када Вршилац комуналне делатности не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може
да ангажује друго правно лице или предузетникакоје испуњава услове из члана 4. ове одлуке, на терет
изабраног вршиоца комуналне делатности.
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Члан 24.
У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у случају штрајка
запослених код Вршиоца комуналне делатности, Општинско веће може да ангажује друго правно лице или
предузетника, које испуњава услове из члана 4. ове одлуке, на терет изабраног вршиоца комуналне
делатности.
НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 25.
Вршилац комуналне делатности је дужан да, у случају поремећаја или прекида у обављању
димничарских услуга насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде
или спрече, поред предузетих мера из члана 23. ове одлуке обавести надлежни орган управе Општине Ада о
разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.
Члан 26.
Кад Општинска управа прими обавештење из члана 25. ове одлуке, дужна је да без одлагања обавести
Општинско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга,
2. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању димничарских
услуга, као и одговорност за учињену штету.
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 27.
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. Извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта надлежне управе Општине Ада,
2. Постављање инсталација и других инфраструктурних објеката и уређаја, и
3. Коришћење супротно намени.
НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши оделење надлежно за комуналне послове
општинске управе Општине Ада.
Члан 29.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке, обавља комунални инспектор.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе захтев за
покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац комуналне делатности ако:
1. не донесе годишњи Програм пословања (члан 9),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје, и не врши чишћење
вентилационих канала и уређаја према Програму из члана 10. ове одлуке,
3. на захтев корисника услуге не изврши контролу исправности димоводних и ложишних објеката и
уређаја и не поступи у складу са чланом 11. ове одлуке,
4. не поступи у складу са чланом 12. ове одлуке,
5. не обавештава кориснике услуге о времену обављања димничарске услуге на начин из члана 14. ове
одлуке,
6. не води евиденцију у складу са чл. 16. и 17. ове одлуке,
7. не чува податке у складу са чланом 18. ове одлуке,
8. не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању димничарских
услуга (члан 23. став 1.),
11. не обавештава Општинску управу о разлозима поремећаја или прекида у обављању димничарских
услуга, као и о предузетим мерама (члан 25).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
15.000,00 динара.
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Члан 31.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге:
- правно лице ако димоводне и ложишне објекте и уређаје и вентилационе канале и уређаје, користи
супротно намени, на начин који угрожава безбедност грађана и ствара опасност од пожара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 динара .
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
15.000,00 динара и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 32.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге правно лице
ако не омогући контролу и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и
уређаја и спаљивање чађи (члан 19),
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ада, а која
ће се примењивати од дана ступања на снагу.
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