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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/13-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на својој 22. седници, одржаној дана 18. априла 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације Приобалне зоне Бачка Паланка
(у даљем тексту: План).
Члан 2.
Плански основ за доношење ове Одлуке је План генералне регулације општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 16/2011 и 22/2012), који је
дао генерална просторна решења, правила за уређење и коришћење простора за изградњу
и критеријуме заштите животне средине.
Одлуком о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка
утврђена је граница обухвата Плана. Циљ доношења овог Плана је обезбеђивање услова
за уређење, организацију и коришћење простора, изградњу објеката и коришћења грађевинског земљишта, у складу са наменом утврђеном Планом генералне регулације насеља
Бачка Паланка, којим је за овај простор планирана намена превасходно зa туризам, спорт
и рекреацију. Планом се утврђују намене површина, инфраструктурни правци и коридори, зоне и целине са правилима уређења и грађења, као и правила и услови заштите
простора са посебним особеностима и ограничењима. Планом детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка обухваћени су блокови 18, 19, 60, 61, 62 и 63, укупне површине
од око 387,7 hа.
Блокови бр. 18, 19, 60, 61, 62 и 63 су део Природног добра „Тиквара“ и његове
заштитне зоне и намењени су туризму, спорту и рекреацији.
Члан 3.
План садржи текстуални и графички део.
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
УВОД.

184 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.2. ПРАВНИ ОСНОВ
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ
И ЗОНЕ
		

2.1.1. Зона Парка природе „Тиквара“

		

2.1.2. Зона изван Парка природе

2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
		

2.2.1. Површине јавне намене

		

2.2.2. Земљиште за остале намене .

		

2.2.3. Биланс површина

2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
		

2.3.1. Правила парцелације

		

2.3.2. Правила препарцелације

		

2.3.3. Формирање грађевинске парцеле

2.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
		

2.4.1. План регулације

		

2.4.2. Нивелациони план

2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
		

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

		

2.5.2. Водопривредна инфраструктура

		

2.5.3. Електроенергетска инфраструктура

		

2.5.4. Термоенергетска инфраструктура

		

2.5.5. Електронска комуникациона инфраструктура

		

2.5.6. Зелене површине

2.6. ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
		

2.6.1. Заштићена природна добра

		

2.6.2. Заштићена културна добра

2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ
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2.8. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
2.9. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
		

2.10.1. Заштита животне средине

		

2.10.2. Правила уређења простора од интереса за одбрану земље
2.10.3. Правила уређења и заштите од елементарних непогода и других
већих опасности

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
		

3.2.1. Саобраћајна инфраструктура

		

3.2.2. Водопривредна инфраструктура

		

3.2.3. Електренергетска инфраструктура

		

3.2.4. Гасоводна инфраструктура

		

3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура

		

3.2.6. Озелењавање простора

		

3.2.7. Акваторија регатне стазе и стазе за загревање

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
		

3.3.1. Зона Парка природе

		

3.3.2. Зона изван Парка природе
3.3.3. Саобраћајна и комунална инфраструктура на површинама остале
намене

4. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
5.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА
6. ПОТРЕБАН СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО:
Ред. бр.

Назив карте

Размера

1.

Положај предметне локације у ширем
окружењу – извод из ПГР Бачка
-Паланка

2.

Катастарско-топографски план са
границом обухвата Плана

3.

Постојећа функционална организација
1:2500
простора

4.

Површине јавне намене

1:2500

5.

Планирана функционална
организација простора са поделом на
зоне

1:2500

6.

Планирана намена површина и
објеката

1:2500

7.

Саобраћајна инфраструктура,
нивелација и регулација

1:2500

7A.

Попречни профили улица у обухвату
Плана

1:100

7Б.

План грађевинских парцела

1:2500

8.

Водопривредна инфраструктура

1:2500

9.

Енергетска и електронска
инфраструктура

1:2500

10.

Начин спровођења плана детаљне
регулације и режими заштите

1:2500

1:2500

В) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка и
Решење о изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљнерегулације приобалнезоне Бачка Паланка на животну средину („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 22/2009)
2. Изводи из планских докумената вишег реда
3. Списак коришћене документације
4. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
5. Прибављене и коришћене подлоге и карте
6. Записник о обављеној стручној контроли Концепта плана, Извештаји о обављеној стручној контроли Нацрта плана, Извештај о обављеном јавном увиду
7. Сагласности и мишљења надлежних органа и институција
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Члан 4.
Саставни део ове Одлуке је План, израђен израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Обрађивач планског
документа), под бројем Е-2375.
Члан 5.
По доношењу План се објављује у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а
објављује се и у електронском облику, односно доступан је и путем интернет странице
органа надлежног за доношење Плана.
План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 5 (пет) примерака
у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.
Све примерке Плана у аналогном облику пре оверавања потписује Обрађивач
планског документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено
лице органа који је донео План.
Потписане примерке Плана у аналогном облику оверавају Обрађивач планског
документа, одговорни урбаниста који је руководио израдом Плана и овлашћено лице
органа који је донео План.
1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 1 (један) примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који
је донео План.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном
за спровођење Плана.
2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном
облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.
1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном
регистру планских докумената.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-26/2018
18. април 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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САДРЖАЈ
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.2. ПРАВНИ ОСНОВ
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1.КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ
И ЗОНЕ
		

2.1.1. Зона Парка природе „Тиквара“

		

2.1.2. Зона изван Парка природе2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

		

2.2.1. Површине јавне намене

		

2.2.2. Земљиште за остале намене

		

2.2.3. Биланс површина

2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
		

2.3.1. Правила парцелације

		

2.3.2. Правила препарцелације

		

2.3.3. Формирање грађевинске парцеле

2.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
		

2.4.1. План регулације

		

2.4.2. Нивелациони план

2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
		

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

		

2.5.2. Водопривредна инфраструктура
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2.5.3. Електроенергетска инфраструктура

		

2.5.4. Термоенергетска инфраструктура

		

2.5.5. Електронска комуникациона инфраструктура

		

2.5.6. Зелене површине
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2.6. ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
		

2.6.1. Заштићена природна добра

		

2.6.2. Заштићена културна добра

2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ
2.8. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
2.9. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
		
2.10.1. Заштита животне средине
		

2.10.2. Правила уређења простора од интереса за одбрану земље
2.10.3. Правила уређења и заштите од елементарних непогода и других их
опасности

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
		

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

		

3.2.1. Саобраћајна инфраструктура

		

3.2.2. Водопривредна инфраструктура

		

3.2.3. Електренергетска инфраструктура

		

3.2.4. Гасоводна инфраструктура

		

3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура

		

3.2.6. Озелењавање простора

		

3.2.7. Акваторија регатне стазе и стазе за загревање

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
		

3.3.1. Зона Парка природе

		

3.3.2. Зона изван Парка природе

3.3.3. Саобраћајна и комунална инфраструктура на површинама остале намене
4. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
5.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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6. ПОТРЕБАН СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО:
Ред.
бр.

Назив карте

Размера

1.

Положај предметне локације у ширем окружењу – извод из ПГР
Бачка Паланка

--

2.

Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана

1:2500

3.

Постојећа функционална организација простора

1:2500

4.

Површине јавне намене

1:2500

5.

Планирана функционална организација простора са поделом на зоне

1:2500

6.

Планирана намена површина и објеката

1:2500

7.

Саобраћајна инфраструктура, нивелација и регулација

1:2500

7A.

Попречни профили улица у обухвату Плана

1:100

7Б.

План грађевинских парцела

1:2500

8.

Водопривредна инфраструктура

1:2500

9.

Енергетска и електронска инфраструктура

1:2500

10.

Начин спровођења плана детаљне регулације и режими заштите

1:2500

В) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка и
Решење о изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка на животну средину („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 22/09)
2. Изводи из планских докумената вишег реда
3. Списак коришћене документације
4. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
5. Прибављене и коришћене подлоге и карте
6. Записник о обављеној стручној контроли Концепта плана, Извештаји о обављеној стручној контроли Нацрта плана, Извештај о обављеном јавном увиду
7. Сагласности и мишљења надлежних органа и институција
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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка
Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 22/09), коју је донела Скупштина
општине Бачка Паланка, приступило се изради Плана детаљне регулације приобалне
зоне Бачка Паланка (у даљем тексту: План).
Одлуком о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка
утврђена је граница обухвата Плана. Циљ доношења овог Плана је обезбеђивање услова
за уређење, организацију и коришћење простора, изградњу објеката и коришћења грађевинског земљишта, у складу са наменом утврђеном Планом генералне регулације насеља
Бачка Паланка, којим је за овај простор планирана намена зa туризам, спорт и рекреацију.
Планом се утврђују намене површина, инфраструктурни правци и коридори, зоне
и целине са правилима уређења и грађења, као и правила и услови заштите простора са
посебним особеностима и ограничењима.
Планом детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка обухваћени су блокови 18, 19, 60, 61, 62 и 63, укупне површине од око 387,7 hа.
План је рађен у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС
и 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планског документа, („Службени гласник РС“, број 64/15), као и са другим прописима који
непосредно или посредно регулишу ову област.
Као прва фаза у изради Плана израђен је Концепт плана, за који је извршена
стручна контрола од стране Комисије за планове општине Бачка Паланка. Нацрт плана,
као друга фаза израде Плана, је израђен у складу са прихваћеним Концептом плана и
испоручен општини Бачка Паланка, као наручиоцу Плана.
У међувремену је, на захтев надлежних органа у Општини, достављен нови
пројектни задатак којим је дато да се регатна стаза налази у Цврциној бари и бари
западно од ње, односно са друге стране моста, чиме се мења концепт просторне организације предметног подручја, те је из тог разлога склопљен Анекс уговора о изради Плана
детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка, којим је дефинисано да се израда
Плана настави од фазе Нацрта, а у складу са новим пројектним задатком.
Промењена је Одлука о заштити парка природе „Тиквара“ („Службени лист
општине Бачка Паланка“, број 4/15), којом су промењени степени режима заштите, што
даје могућност реализације нових планских решења.
Законом о измени и допуни Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 132/14), који је донет у децембру 2014. године, регулисано је да се израда планова, за чију израду је донета одлука о изради плана пре доношења овог Закона, може
наставити у складу са законом по којем је започета израда Плана, те је израда Нацрта
плана настављена у складу са том одредбом Закона.
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Основ за израду Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка, која
је намењена туризму, спорту и рекреацији, је План генералне регулације Бачке Паланке
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, број 16/11) и Измене и допуне Плана генералне регулације Бачке Паланке („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 22/12).
Планом генералне регулације су дата генерална просторна решења, правила уређења и
грађења насеља, дефинисани су коридори основних инфраструктурних система и критеријуми заштите животне средине.
Од значаја за израду овог Плана и дефинисање планских решења је Одлука о заштити Парка природе „Тиквара“ („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 4/15),
којом се, на подручју Парка природе, у делу који се налази у грађевинском подручју
насеља, на већем делу Парка природе успоставља режим заштите III степена, а мањи део,
на западу, је у режиму заштите II степена. Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“
су дефинисани услови уређења, очувања и коришћења укупног простора.
ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ
ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА
Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е - 80 Дунав
(Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС“, број 14/15)
Развој туризма
Дунав је најзначајнији туристички водни правац у Републици Србији који је
потребно уредити и опремити за пловидбу и наутички туризам и на ком је потребно
установити тематске путеве/туре као што су: наутички пут, путеви културе, вински пут,
римски лимес, ритови Подунавља, аде и спрудови Дунава, градови и паланке на Дунаву,
народи/живот и обичаји на Дунаву. Са аспекта туристичког развоја једна од специфичних
целина је Горње Подунавље, као претежно еколошка зона (на сектору Бездан – Нови Сад
– Бешка) где ће се развој примарно заснивати на туристичкој валоризацији биодиверзитета. Међународно конкурентни туристички производи који се односе и на подручје
Бачке Паланке су наутика и бродски туринг, бајкинг… - Бачка Паланка са планираном
марином и резерватом Тиквара.
Пратећа инфраструктура водног пута
Просторним планом дефинисани су основни критеријуми развоја и правила
уређења водног пута за пратеће садржаје пловидбене инфраструктуре (луке, пристаништа, зимовници, марине, бродоградилишта) у складу са прописаним класама водног
пута.
Наведени услови, критеријуми и препоруке су усмеравајући за планирање пратећих садржаја у коридору, израду одговарајуће урбанистичке и техничке документације
за те садржаје, као и њихову реализацију.
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Утврђују се следећи усмеравајући критеријуми за размештај пратећих садржаја у коридору међународног водног пута Е80 – Дунав:
-- размештај пратећих садржаја обезбедиће функционално задовољавање: основних захтева безбедности речног саобраћаја; комфора корисника водног пута и
квалитета услуга корисника пратећег садржаја; и основних захтева у погледу
садашњих и будућих потреба и могућност фазне реализације пратећих садржаја у зависности од пораста речног транспорта, наутичког туризма, потреба
градова и насеља, и неопходних реконструкција;
-- поштовање функционалних растојања између пратећих садржаја, уз уважавање специфичности водног пута и затеченог стања, односно стечених обавеза
везаних за постојеће објекте за које су издате грађевинске и употребне дозволе;
-- обезбеђење користи за локалну заједницу, могућност запошљавања, приход
локалних заједница од пореза на профит туристичких/наутичких и др. комерцијалних објеката и др.
У изградњи пратећих садржаја у коридору водног пута препоручује се поштовање принципа: био-климатске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења обновљивих извора енергије и напредних техника
градње које користе сунце за грејање и ветар за климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; уклапања у пејзаж приобаља; и др.
Марине (прихватни објекти наутичког туризма)
Основни елементи за уређење и категоризацију марина су:
-- обезбеђење и заштита акваторијалног простора од дејства таласа, ветра, речног наноса, ледених санти, пливајућих предмета;
-- обезбеђење безбедног приступа, кретања и задржавање пловила (дубина акваторије марине и прилазног навигационог дела, кота дна - која у периоду ниског
пловидбеног нивоа мора бити већа од највећег газа наутичког пловног објекта
за чији je прихват марина технички оспособљена, безбедност кретања пловила
и за време најнижег водостаја и сложених метеоролошких и ноћних услова);
-- обезбеђење директног пешачког приступа акваторијалном и обалном простору на ком се врши привез пловила (уз означавање веза).
-- Утврђују се следећи усмеравајући критеријуми за избор локација и развој
марина:
-- локација ван пловног пута на удаљености на којој не омета безбедну пловидбу
бродова и уређени обални простор (уз услове меродавних институција);
-- технички и безбедносни захтеви (довољно пространа акваторија за сигурно
задржавање и несметано кретање пловних објеката и за време најнижег водостаја, сигуран приступ водној површини на начин који омогућује истовремену
несметану и сигурну пловидбу више пловних објеката, безбедно везивање,
извлачење и зимовање пловних објеката);
-- уређење акваторије и прихватних капацитета марине;
-- близина већих или мањих насеља;
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-- приступ (водени и копнени са обезбеђеним паркингом) и повезаност са јавном
мрежом саобраћајне инфраструктуре;
-- адекватан улаз, пријем и одлазак гостију и пловних објеката;
-- адекватан број места привеза наутичких пловила (везова, од којих je део на
располагању транзитним пловилима, односно јахтинг туристима);
-- опремљеност или погодност локације за опремање комуналном инфраструктуром (пијаћа вода, санитарни чвор и др), електричном енергијом, телекомуникационим сигналима, угоститељским објектима и др;
-- решено одлагање отпадних чврстих и течних материја у складу са санитарним
прописима и прописима о заштити животне средине;
-- локација на воденом појасу ван излива градске индустријске или неке друге
отпадне течне и чврсте материје;
-- могућност поправке мотора и корита пловила;
-- садржајна туристичка понуда окружења у радијусу 20-30 km;
-- обезбеђење снабдевања пловила горивом (бензин, дизел, плин) и потреба
посада и туриста.
Снабдевање горивом (према европским искуствима) je прихватљиво на пет-седам
часова вожње, односно на 130-160 km дистанце станица за горива, при брзини пловидбе
20-30 km/h.
У коридору међународног водног пута Е80 - Дунав, предвиђене су (минимум) 42
марине од тога 23 планиране. Једна од њих је „Тиквара“ Бачка Паланка, на око km 1.298,
лева обала.
Основни садржаји марина су:
-- техничко оспособљено привезиште са простором, пловећим платформама и
др, за пристајање и прихват наутичких пловних објеката;
-- службени објекат за чување и надзор пловних објеката на води и копну;
-- објекат управе марине са клубом, пријемно - информационим пунктом и пo
потреби, службени објекат за нужни смештај запослених (као и други садржаји и сервиси код наутичко - туристичких центара: изнајмљивање чамаца,
служба спасавања, амбуланта, апотека, испостава поште и банке и др;
-- зона стационарних туристичких капацитета у приобаљу и др.);
-- довољан број паркинг места за путничке аутомобиле (минимум 40% од броја
везова);
-- довољан број места за чување и сервисирање пловних објеката на копну (минимум 30% од броја везова);
-- складиште опреме пловних објекта (минимум 20% од броја везова);
-- сервисни део изграђене обале са: директним пешачким приступом акваторијалном и обалном простору на ком се врши привез пловила; рампом за извлачење и опремом за дизање и премештај пловног објекта у случају интервенција
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на пловним објектима, моторима и опреми; радионицама и сервисима за мање
поправке пловних објеката и мотора;
-- спортски терени и дечја игралишта; ресторан и угоститељски садржаји; продавнице животних намирница и дневних потреба;
-- стална станица за гориво (или могућност интервентног снабдевања), као и
посуде за одлагање чврстих и течних отпадних материја, у складу са санитарним прописима о заштити вода и животне средине;
-- постројење за прихватање каљужних вода, отпадних уља и опасног отпада;
-- најмање један интервентно уређен вез, који je осигуран и обележен за ту
намену;
-- санитарни уређаји и кабине за посетиоце, обезбеђен стални прикључак на
комуналну инфраструктуру (снабдевање довољним количинама хигијенски
исправне воде, електричном енергијом, телефоном, прикључак на канализацију или уређаје за пречишћавање у складу са санитарним прописима о заштити вода и животне средине, и сл.);
-- табла са називом марине на српском и енглеском језику (информације о маринама, непосредном окружењу сектору водног пута); простор за приручна средства прве помоћи и помоћи на водном путу; и др.
План генералне регулације Бачке Паланке- измене и допуне
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 22/12)
Блокови бр. 18 и 19 су део природног добра „Тиквара“, намењени туризму, спорту
и рекреацији. Обавезна је израда плана детаљне регулације, при чему је обавезно прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе.
Блокови бр. 60, 61, 62 и 63 су део Природног добра „Тиквара“ и његове заштитне
зоне, намењени туризму, спорту и рекреацији и граничном прелазу. Обавезна је израда
плана детаљне регулације, при чему је обавезно прибавити услове Покрајинског завода
за заштиту природе.
Природни услови и ресурси
У геоморфолошком погледу приобална зона је алувијална раван реке Дунав,
односно алувијално забарено земљиште. Насип прве одбрамбене линије, који штити
град од великих вода Дунава, дели зону на брањени и небрањени део. Надморска висина
терена варира од 75,50 m – 81,00 m у небрањеном делу и 78,6 – 82,50 m у брањеном делу,
док се кота одбрамбеног насипа креће од 83,50 - 83,90 m.
Клима има обележја умерено-континенталне климе. Насеље Бачка Паланка се
налази у зони максимално могућег трусног померања тла од 6-7° MCS.
У обухвату Плана је део парка природе „Тиквара“ и заштитне зоне ван граница
парка, све у оквиру грађевинског подручја насеља.
Зону Парка природе „Тиквара“, као и заштитну зону, чине шуме и шумско
земљиште, баре и мочварно земљиште. Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“
ово подручје је, као значајно природно добро, сврстано у II и III категорију заштите, где
су прописани услови уређења, очувања и коришћења.
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Подела на функционалне зоне са наменом површина и објеката
Површина обухваћена Планом (блокови 18, 19, 60, 61, 62 и 63) чини функционалну
целину, чија је основна намена спорт и рекреација, делом у оквиру заштићеног природног добра. Како се у оквиру ове зоне предлаже изградња марине, смештајних и угоститељских капацитета, тако се укупна зона може сматрати туристичко-спортско-рекреативном зоном.
Зона туризма, спорта и рекреације
Постојећи природни и антропогени фактори на подручју насеља и његовој ближој околини пружају велике могућности за развој више облика туризма, као једног од
битних носилаца развоја града. Водеће туристичке активности треба да буду усмерене у
развој наутичког, пословног и туризма посебног интереса.
Основу будућег развоја наутичког туризма чиниће природно добро „Тиквара“ са
заштитном зоном, где постоје услови и за развој туризма посебног интереса (риболовни,
спортско-манифестациони, културно-манифестациони, омладински-школе у природи,
кампови и сл.).
Пословни туризам је везан за потребе привредника Бачке Паланке. Пословни клуб,
који функционише у Бачкој Паланци, окупља привреднике из различитих крајева земље
и света. Хотел високе категорије, са одговарајућим салама за одржавање скупова, ресторани са специјализованим кухињама, су неопходни садржаји за задржавање гостију у
Бачкој Паланци.
Спортско-рекреациони и туристички центар
Постојећи садржаји у подручју „Тикваре“ – кајакашки клуб, спортска хала, отворени спортски терени, плажа, пружају добар основ за даљи развој спорта и рекреације
на овом подручју.
Планом се предвиђа доградња и уређење постојећег фудбалског игралишта у стадион (са трибинама одговарајућег капацитета) и изградња помоћног фудбалског игралишта у истом блоку (блок број 60).
Планира се изградња и уређење марине, проширење акваторије за потребе формирања регатне стазе и пратећих садржаја везаних за спортове на води, изградња базена,
смештајних капацитета (пре свега за потребе спортиста), као и уређење заштитне зоне
Парка природе у спортско-рекреативне сврхе. Овако уређена, „Тиквара“ представља центар развоја туризма Бачке Паланке, насељски спортско-рекреативни центар и представљаће један од главних потеза урбане реконструкције насеља.
У складу са Студијом мреже марина на Дунаву у АПВ (Завод за урбанизам Војводине, 2008. године) планирана је изградња марине у оквиру грађевинског подручја Бачке
Паланке. Локација марине је предвиђена на потезу источно од градске плаже према
мосту „25. Мај“ и биће дефинисана планом нижег реда.
Просторна и функционална диспозиција ове велике спортско-рекреативнотуристичке зоне отвориће, како велике могућности развоја насеља, тако и могућност
креирања специфичних амбијената, који могу да постану нови препознатљиви симбол
Бачке Паланке.
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1.2. ПРАВНИ ОСНОВ
У складу са одредбом члана 27. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС и 98/13-УС 132/14 и 145/14), План детаљне регулације се доноси за делове насељеног
места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и
објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.
План урађен је у складу са напред поменутим Законом и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, број
31/10, 69/10 и 16/11), са Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“ („Службени лист
општине Бачка Паланка“, број 4/15), као и са другим законским и подзаконским актима
који на директан или индиректан начин регулишу ову област.
Стручну основу за израду овог Плана представља информациона и техничка
документација, као и услови и подаци добијени од надлежних органа и институција.
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
Укупно обухваћено подручје је у оквиру грађевинског подручја насеља Бачка
Паланка.
Почетна тачка описа обухвата Плана се налази на четворомеђи парцела 945 и 946
(КО Нова Паланка) и парцела 7432 и 7433 (КО Бачка Паланка - град).
Од четворомеђе граница у правцу истока пресеца насип, парцела 7432 до тромеђе
насипа и парцела 6299 и 7218/1.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и пратећи северну међу парцела
7218/1, 7217/1, 7215, 7214/1, 7190/1 и 7415 до тромеђе улице Дунавска обала, парцела 7415,
улице Жарка Зрењанина, парцела 7350/1 и парцеле 6659.
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и пресецајући парцеле 7415, 6678 и
улицу Шафарикову, парцела 7315 и долази до тромеђе улице Шафарикове, парцела 7315,
улице Дунавска обала, парцела 7415 и парцеле 6679.
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу улице, Дунавска обала,
парцела 7415 до тромеђe улице Дунавска обала, улице Милетићеве, парцела 7322 и парцеле 6730/2.
Од тромеђе граница у правцу југа пресеца улицу Дунавска обала и парцелу 7160/3
и даље ка југу прати источну међу парцела 7160/3, 7156/13, 7170/9, 7156/12, 7170/6, 7170/5,
7153/3, 7150/1, 7149/1, 7147/8, 7435/3 и 7436/3 до тромеђе парцела 7436/2 и 7436/7 и реке
Дунав, парцела 7234/1 и даље наставља ка југу пресецајући парцелу реке Дунав по
западној ивици моста и долази до границе са Републиком Хрватском, где мења правац
ка западу и пратећи државну границу долази до тромеђе катастарских општина Нова
Паланка и Бачка Паланка - град са државном границом.
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и дужином од сса 500 m прати
државну границу Републике Србије и Републике Хрватске, мења правац ка северу и
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дужином од сса 900 m пресеца парцеле реке Дунав, парцела 1060 и парцеле 939, 942 и 940
(КО Нова Паланка), ломи се под правим углом ка истоку и долази до тромеђе парцела 940
(КО Нова Паланка) и парцела 7219 и 7220 (КО Бачка Паланка - град).
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцела 7219, 7208/2 и
7433 и долази до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи 387,71 hа.
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА
НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Уређење подручја приобаља у Бачкој Паланци је од велике важности за
насеље Бачка Паланка у погледу обезбеђења адекватних спортско-рекреативних
површина за становнике Бачке Паланке и развоја туризма.
У обухвату Плана дефинисане су две зоне:
-- зона Парка природе „Тиквара“ и
-- зона изван Парка природе.
2.1.1. Зона Парка природе „Тиквара“
„Парк природе „Тиквара“ се ставља под заштиту са циљем очувања природних вредности динамичког комплекса станишта алувијалног подручја, који је условљен
разноврсношћу морфолошких одлика и динамиком плављења Дунава, континуитета
међународног еколошког коридора реке Дунав, укупне геолошке, биолошке и предеоне
разноврсности, шумских и травних и водених станишта, као и задовољења естетских,
рекреативних и туристичких потреба (Из Одлуке о заштити Парка природе „Тиквара“).
Парк природе „Тиквара“, који заузима већи део површине обухваћене Планом, је
изузетан туристички потенцијал, где је могуће развијати туристичке и спортско-рекреативне активности, а у складу са Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“ („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 4/15).
У Парку природе „Тиквара“, на делу који се налази у оквиру грађевинског подручја насеља Бачка Паланка, је претежно успостављен режим заштите III степена, осим
мањих површина у западном делу парка у оквиру насеља. Највећи део другог степена
заштите се налази ван грађевинског подручја насеља.
У складу са Одлуком о заштити и условима за заштиту природе који су добијени
од Покрајинског завода за заштиту природе, на простору Парка природе се дозвољава
спортско-туристичка, рекреативна и информатичко-пропагандна активност, уређење
плавне зоне, уређење и изградња регатне стазе и помоћних објеката, кретање чамаца
на весла и изградња туристичких и спортско-рекреативних објеката. Вожња моторних
чамаца је забрањена.
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На подручју Парка природе „Тиквара“ је забрањено:
-- крчење шума и садња алохтоних врста дрвећа у приобалном појасу од 30 m
дуж Дунава;
-- подизање индустријских објеката, прерађивачких погона и других садржаја,
као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет
подручја, или су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или
узнемиравања живог света осветљењем;
-- радови који негативно утичу на водни режим заштићеног подручја или на квалитет воде влажних станишта;
-- хемијско и физичко загађивање, отварање депонија, одлагање опасних материја и сл.;
-- формирање грађевинског земљишта ван грађевинског подручја насеља супротно циљевима заштите и одрживог коришћења природних вредности;
-- привремено и трајно одлагање свих врста отпадних материја, као и транспорт
опасног отпада.
С обзиром да је река Дунав еколошки коридор од међународног значаја, потребно
је уз водоток обезбедити зелени појас. Ради заштите биодиверзитета укупног простора,
потребно је спречити ширење инвазивних врста.
Акваторија језера „Тиквара“ и Дунава заузимају 122,77 ha односно 31,67% површине у овом делу подручја обухваћеног Планом.
Спорт и рекреацијa
Спортско-рекреативне садржаје у овом делу приобаља чине отворени спортски
терени, регатни центар са регатном стазом, садржаји везани за спортове на води и плажа
на језеру „Тиквара“.
Регатна стаза, дужине потребне за одржавање такмичења веслача, са пратећим
садржајима (управна зграда, хангар за чамце, судијски торањ, угоститељски садржаји,
трибинама, инспекциона стаза) ће се формирати у северном делу планског подручја.
Укупна потребна дужина за формирање регатне стазе је 2300 m, а ширина 125 m (Правилник о условима за обављање спортских делатности, „Службени гласник РС“, број
63/2013). Димензија водене површине треба да износи 2220x121 m. Уз регатну стазу, у
источном делу предметног простора се планира формирање краћих веслачких стаза за
загревање.
У западном делу се делом задржавају постојећи отворени спортски терени
(фудбалски, рукометни, кошаркашки, одбојкашки и тениски терени). Због изградње
регатне стазе смањиће се површина постојећих терена у северном делу, тако да се укида
атлетска стаза око фудбалског игралишта, а само игралиште се делом помера према југу.
Планира се изградња и уређење помоћног фудбалског терена. Уз главни фудбалски терен
ће се изградити трибине за око 5000 гледалаца и обавезни пратећи садржаји.
Плажа орјентисана ка језеру „Тиквара“ се задржава. Постојеће трибине у том делу
ће се реконструисати. Пратећи садржаји плаже – кафе и ресторан, објекат са „брзом храном“, мање продавнице и слично, ће се лоцирати на јужном делу где су постојећи објекти,
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у којима могу да се нађу сви набројани садржаји. Санитарни чвор је потребно обезбедити
у оквиру плаже, на минимум три локације, у складу са разуђеношћу плаже.
Сви набројани спортски објекти треба да имају све пратеће садржаје у складу са
нормативима за одређену категорију спортских објеката, затим уређену, слободну зелену
површину, уређене прилазе и паркинг просторе, као и да су опремљени потребном комуналном инфраструктуром.
Површина намењена садржајима везаним за спортове на води се налази у западном
делу предметног простора, јужно од одбрамбеног насипа, уз језеро Тиквара. Постојећи
угоститељски објекат „Шаран“ (71) у свом саставу има угоститељски део и део намењен
кајакашима – оставу за чамце и пословне просторије, као и понтон са везовима за чамце.
На парцели коју данас користе могуће је извршити изградњу/доградњу потребних кабина
за чамце, уколико се за то укаже потреба.
Поред постојећих објеката, који су у функцији кајакашких и веслачких клубова и
који се задржавају, планирано је да се у наредном планском периоду изграде нови објекти
који ће својим капацитетом задовољити потребе корисника простора.
Смештајни и угоститељски капацитети
Између насипа и језера „Тиквара“ се планира уређење простора за постављање
монтажних објеката типа сојеница. Изградња предвиђених објеката мора бити у
складу са прописаним условима заштите. За приступни пут треба формирати колскопешачку стазу, поштујући услове заштите природе. Уз пут ће се формирати инфраструктурни коридор, за сву потребну инфраструктуру за планиране објекте (водовод, канализација, струја, телефон). Приступ објектима ће бити обезбеђен изградњом приступне
режимске саобраћајнице (Нова III). У оквиру ове намене се не предвиђа уређење паркинг
простора.
Обавезан услов је максимално очување постојеће, нарочито високе, вегетације.
На потезу између језера „Тиквара“ и Дунава је изграђено неколико објеката.
Најстарији међу њима је угоститељски објекат „Чарда“, који се задржава и даље као угоститељски објекат.
Новији спратни објекат, у близини „Чарде“, стари (стамбени) објекат у продужетку,
затим недовршени објекат изграђен у кориту Дунава, треба наменити садржајима везаним за туризам и угоститељство, у којима би се нашли и садржаји напред набројани, а
везани за потребе корисника простора.
Језеро „Тиквара“
Језеро се налази у оквиру Парка природе, па су прописани услови коришћења и
заштите што пре свега подразумева забрану загађења воде на било који начин, укључујући и коришћење моторних чамаца.
За уређење и одржавање језера „Тиквара“ потребно је урадити законом предвиђену документацију која треба да садржи:
-- прорачун транспорта наноса и стабилности обале дуж посматране деонице;
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-- хидраулички прорачун течења и проноса наноса који обухвата водени простор
– акваторију Тикваре, са снимком постојећег стања;
-- регулацију обале Дунава дуж посматраног подручја (регулациони радови,
напери...),
-- мере за умањење наноса унутар акваторије.
Планом се задржава формирање привеза за везивање сплавова, западно од плаже
на језеру (постојећи објекти).
2.1.2. Зона изван Парка природе
У зони изван Парка природе предвиђена је изградња објеката и уређење површина
за следеће намене:
-- наутички туризам;
-- спорт и рекреацију;
-- смештајне и угоститељске капацитете.
Нове саобраћајнице се већим делом налазе у зони изван Парка природе. Планом
је обухваћена улица Дунавска обала, северно од парка природе, као и део комплекса
граничног прелаза (за који је урађен план детаљне регулације). У близини раскрснице
улица Дунавска обала и Шеталиште Милана Јанића се налази објекат који се задржава,
а намена објекта треба да буде прилагођена потребама туристичке понуде.
Наутички туризам
Објекат наутичког туризма је марина, која је лоцирана између два напера, узводно
од моста преко Дунава. Улаз у марину је дефинисан на око 370 m од моста.
Категорија и капацитет марине су дефинисани Студијом мреже марина на Дунаву
у АПВ (Завод за урбанизам Војводине, 2008. године). Планирана је изградња марине II
категорије, капацитета 250 привеза, са пратећим садржајима. Саобраћајни прилаз ће се
обезбедити преко планиране саобраћајнице поред ножице насипа (Нова II). Северно од
локације марине, а у брањеном делу подручја, предвиђа се формирање паркинг простора
за потребе марине.
Тачан садржај у оквиру марине ће се дефинисати кроз урбанистички пројекат,
а у складу са прописима за предвиђену категорију марине (Правилник о минималним
техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина „Службени гласник РС“, број 56/11).
Спорт и рекреација
Постојећа спортска хала се задржава, уз могућност доградње, у случају да се за то
укаже потреба.
Простор западно од хале намењен је комплексу отворених базена, у чијем саставу
је базен олимпијских димензија са трибинама за око 300 гледалаца и дечији базени. Трибине уз базен могу бити делом изграђене као стални објекат, од чврстог материјала,
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а делом монтажне, што омогућава боље уређење и функционалнији начин коришћења
простора.
„Градска плажа“ се задржава на постојећој локацији. Планира се проширење
површине намењене плажи за садржаје везане за активну рекреацију, као и за неопходне пратеће садржаје плаже (кабине, санитарни чвор, мањи угоститељски садржаји).
Постојеће објекте је потребно привести планираној намени у функцији плаже. Планирано је уређење спортских - рекреативних терена на песку или на трави. Површину
испред улаза на плажу делом поплочати (формирати приступне пешачке стазе и мање
површине за седење) и озеленити у пејзажном стилу. У оквиру ове површине могуће је
предвидети и отворени угоститељски објекат (шанк на отвореном са баштом).
У источном делу овог подручја се задржавају постојеће шуме и забарено земљиште
(брањени део), где је могуће уређење терена за активну и пасивну рекреацију (шетње,
трим стазе, боравак у природи), без мењања морфологије терена и уз максимално очување постојеће, нарочито високе, вегетације.
У оквиру шуме и забареног земљишта, односно рекреативне површине, предвиђа
се могућност формирања кампа у источном делу, где се планира и формирање трим
стазе. На простору који буде опредељен за камп потребно је изградити неопходне пратеће објекте (пријавница, продавница, одговарајуће опремљен санитарни чвор).
Услове за уређење кампа и вршење евентуалних других интервенција у простору
тражити од Покрајинског завода за заштиту природе.
Смештајни и угоститељски капацитети
Локација хотела са апартманским насељем је источно и јужно од спортске хале
и базена. Саобраћајни приступ хотелу ће се обезбедити изградњом нове саобраћајнице
(Нова I), која ће повезати Улицу Шеталиште Милана Јанића са улицом Светозара Милетића (траса државног пута IIa реда бр. 108/Р-119, код граничног прелаза Бачка Паланка).
Уз ову саобраћајницу планира се формирање паркинг простора за потребе хотела
и регате, у време такмичења. Положај објеката у комплексу хотела и уређење комплекса
се дефинише урбанистичким пројектом.
Шуме и забарено земљиште
ручја.

Шуме и забарено земљиште се налазе и у брањеном и у небрањеном делу под-

Могућа намена у брањеном делу је описана под насловом „Спорт и рекреација“ у
овом поглављу, док се у небрањеном делу задржавају у постојећем стању, како би и даље
била омогућена заштитна функција шума и заштита природе.
2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
2.2.1. Површине јавне намене
Површине и објекти јавне намене, за које се утврђује општи интерес, обухваћени
овим Планом су:
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-- коридори постојећих и планираних саобраћајница,
-- површине и стазе за немоторни саобраћај,
-- паркинг простори,
-- одбрамбени насип,
-- шуме и забарено земљиште,
-- језеро Тиквара, баре и део реке Дунав који је обухваћен овим Планом,
-- плажа,
-- акваторија регатне стазе и стазе за загревање.
2.2.2. Земљиште за остале намене
У остале намене спадају сви други садржаји у приобаљу: спортске површине и
објекти, марина и површине намењене угоститељским и смештајним објектима са пратећим садржајима и други објекти у функцији туризма.
2.2.3. Биланс површина
Биланс површина је дат у следећој табели:
ПОВРШИНА
НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА

Постојеће

Планирано

ha

ha

%

%

ЗОНА ПАРКА ПРИРОДЕ

196,93

50,79

190,24

49,07

ШУМЕ И ЗАБАРЕНО ЗЕМЉИШТЕ

119,67

30,86

106,92

27,58

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

4,23

1,09

9,15

2,36

- Отворени спортски терени

4,23

1,09

4,10

1,06

- Плажа

-

-

3,09

0,80

- Садржаји везани за спортове на води

-

-

1,96

0,50

СМЕШТАЈНИ И УГОСТИТЕЉСКИ
КАПАЦИТЕТИ

1,26

0,32

6,28

1,61

- Туристичко-угоститељски објекти

1,26

0,32

0,87

0,22

-

-

5,41

1,39

АКВАТОРИЈА ТИКВАРЕ

30,01

7,74

29,79

7,68

АКВАТОРИЈА БАРА

40,98

10,57

5,88

1,51

30,99

7,99

- Сојенице

АКВАТОРИЈА РЕГАТНЕ СТАЗЕ
ШУМАРЕВА КУЋА
ЗОНА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ
СПОРТА НА ВОДИ
ЗОНА ИЗВАН ПАРКА ПРИРОДЕ

0,78

0,21

0,78

0,21

-

-

0,45

0,13

71,62

18,47

65,91

17,00
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66,48

17,15

20,77

5,36

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

3,85

0,99

7,11

1,83

- Градска плажа

0,45

0,12

3,76

0,97

- Спортска хала

1,83

0,47

1,77

0,45

- Комплекс базена

1,57

0,40

1,58

0,41

РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

-

-

18,22

4,70

СМЕШТАЈНИ И УГОСТИТЕЉСКИ
КАПАЦИТЕТИ

-

-

13,69

3,53

- Хотел

-

-

13,69

3,53

КАМП

-

-

1,80

0,46

САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ НАУТИЧКОГ
ТУРИЗМА-МАРИНЕ

-

-

1,76

0,45

ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА

0,08

0,02

0,08

0,02

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАЧКА ПАЛАНКА

1,21

0,31

1,21

0,31

-

-

1,27

0,34

8,33

2,15

18,28

4,71

ОДБРАМБЕНИ НАСИП

19,82

5,11

20,30

5,23

АКВАТОРИЈА ДУНАВА

91,01

23,48

92,98

23,99

387,71

100

387,71

100

АКВАТОРИЈА БАРА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
У ОБУХВАТУ ПЛАНА

С обзиром на то да је План генералне регулације Бачке Паланке за претежну
намену у оквиру Плана одредио туризам, спорт и рекреацију, смањење зоне шума и забареног земљишта последица је формирања садржаја у служби туризма, спорта и рекрeације.
Акваторија Дунава заузима 23,99% од укупног грађевинског земљишта, односно
око 92,98 ha и представља најзаступљенију површину у оквиру Плана.
Акваторија језера „Тиквара“ 7,68% од укупног грађевинског земљишта у обухвату
Плана, односно око 29,79 ha.
Зона шума и забареног земљишта ће такође заузимати велики део грађевинског
подручја (са око 34%) са површином од 131,57 ha. Највeћи део шума и забареног земљишта
се налази у оквиру Парка природе и заузима површину од 110,80 ha.
С обзиром на то да површине намењене спорту и рекреацији заузимају свега око
4% (око 16 ha), као и да смештајни и угоститељски капацитети обухватају око 5% (око
20 ha), може се закључити да се приликом планирања водило рачуна о очувању природних карактеристика и вредности Парка природе „Тиквара“.
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2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
2.3.1. Правила парцелације
На основу новоодређених регулационих линија деобом се од постојећих парцела у
обухвату Плана образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову
намену.

2.3.2. Правила препарцелације
Од парцела насталих деобом, које добијају нову намену, и постојећих парцела препарцелацијом се образује нова јединствена грађевинска парцела површине јавне намене
– парцела саобраћајница, парцела пешачке стазе и парцела паркинга.
2.3.3. Формирање грађевинске парцеле
Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела и формирање нових грађевинских парцела спроводити израдом Пројеката парцелације/препарцелације.
2.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
2.4.1. План регулације
Планом регулације у обухвату Плана дефинисане су регулационе линије:
-- улице Дунавска обала;
-- саобраћајница;
-- пешачких стаза;
-- паркинга.
Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак координата новоодређених тачака:
Број тачке

Y

X

Број тачке

Y

X

1

6608817.76

5011770.95

104

6608205.59

5011150.41

2

6609236.22

5011821.01

105

6608225.19

5011141.71

3

6609302.61

5011825.79

106

6608238.19

5011136.27

4

6609488.96

5011845.27

107

6608256.32

5011120.94

5

6609634.53

5011863.67

108

6608265.01

5011110.55

6

6609782.79

5011863.23

109

6608277.90

5011066.12

7

6609990.63

5011831.92

110

6608286.80

5011036.33

8

6609986.54

5011818.18

111

6608301.41

5010998.14
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Број тачке

Y

X

Број тачке

Y

X

9

6609992.23

5011811.21

112

6608311.87

5010978.58

10

6609981.36

5011767.00

113

6608350.97

5010949.79

11

6609926.02

5011730.68

114

6608419.32

5010936.07

12

6609931.58

5011641.82

115

6608435.26

5010936.31

13

6609922.34

5011613.85

116

6608444.65

5010926.60

14

6609836.82

5011601.71

117

6608459.26

5010915.18

15

6609784.37

5011586.79

118

6608493.42

5010909.23

16

6609355.75

5011459.38

119

6608560.86

5010906.56

17

6609027.36

5011456.22

120

6608566.95

5010895.18

18

6609014.09

5011474.59

121

6608576.55

5010884.27

19

6608702.40

5011490.77

122

6608601.86

5010958.81

20

6609945.65

5011707.22

123

6608623.46

5010955.13

21

6609952.55

5011593.29

124

6608646.08

5010971.94

22

6609675.37

5011516.80

125

6608657.62

5010975.21

23

6609768.48

5011148.38

126

6608677.84

5010963.83

24

6609948.40

5011179.87

127

6608700.49

5010959.41

25

6610165.22

5011209.43

128

6608728.46

5010958.68

26

6610166.84

5011197.55

129

6608749.73

5010955.83

27

6609752.83

5011133.20

130

6608760.44

5010955.95

28

6609658.01

5011512.01

131

6608782.86

5010962.83

29

6609607.26

5011497.67

132

6608819.44

5010965.77

30

6609505.70

5011469.69

133

6608836.45

5010967.35

31

6609372.00

5011444.16

134

6608847.00

5010969.47

32

6609445.06

5011152.95

135

6608858.44

5010950.10

33

6609433.33

5011150.59

136

6608867.03

5010919.73

34

6609233.54

5011385.75

137

6608879.73

5010938.64

35

6609078.01

5011367.95

138

6608879.36

5010950.53

36

6609063.97

5011249.11

139

6608888.64

5010972.03

37

6609004.63

5011247.39

140

6608951.16

5010960.51

38

6608833.02

5011394.91

141

6608969.28

5010973.37

39

6608756.00

5011383.09

142

6608971.35

5010980.98

40

6608755.47

5011389.08

143

6608924.00

5010988.97

41

6607876.70

5011368.01

144

6608954.59

5011011.04
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Број тачке

Y

X

Број тачке

Y

X

42

6607876.97

5011362.02

145

6608978.35

5011047.22

43

6608832.46

5011400.89

146

6608985.88

5011070.04

44

6607877.42

5011352.03

147

6608984.93

5011134.07

45

6607893.73

5011352.76

148

6608984.09

5011266.15

46

6607893.30

5011362.41

149

6608980.79

5011280.42

47

6608989.22

5011400.38

150

6608973.25

5011292.95

48

6609457.26

5011140.35

151

6608953.98

5011307.07

49

6609462.26

5011119.69

152

6608920.51

5011314.67

50

6609433.62

5011112.53

153

6608894.89

5011316.14

51

6609428.32

5011133.12

154

6608852.07

5011317.98

52

6609826.20

5011598.68

155

6608823.59

5011316.41

53

6609814.33

5011676.26

156

6608786.17

5011318.30

54

6609898.11

5011681.53

157

6608729.32

5011317.45

55

6609898.67

5011674.07

158

6608728.70

5011329.79

56

6609827.33

5011663.77

159

6608727.27

5011382.39

57

6609789.78

5011658.47

160

6608670.15

5011323.90

58

6609491.38

5011610.33

161

6608636.40

5011325.14

59

6609488.65

5011627.25

162

6608609.05

5011328.44

60

6609524.64

5011633.10

163

6608579.54

5011316.26

61

6609525.51

5011627.80

164

6608527.26

5011310.59

62

6609566.22

5011631.31

165

6608494.18

5011310.47

63

6609590.72

5011634.97

166

6608445.08

5011310.29

64

6609650.79

5011644.66

167

6608405.34

5011308.11

65

6609761.38

5011670.38

168

6608367.64

5011304.45

66

6609761.65

5011672.94

169

6608291.70

5011307.18

67

6609787.06

5011674.54

170

6608250.27

5011297.09

68

6608810.46

5011458.88

171

6608176.95

5011298.76

69

6608809.79

5011479.05

172

6608079.79

5011302.97

70

6608988.91

5011485.27

173

6608047.18

5011300.14

71

6608990.35

5011463.71

174

6607963.05

5011314.81

72

6609975.19

5011183.52

175

6609000.03

5010951.53

73

6609968.07

5011235.15

177

6608987.71

5010937.77

74

6610173.95

5011260.15

176

6608997.73

5010944.24
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Број тачке

Y

X

Број тачке

Y

X

75

6610179.37

5011211.36

178

6608989.79

5010930.73

76

6609963.24

5011047.75

179

6608999.61

5010929.23

77

6609957.67

5011095.70

180

6610016.24

5011612.70

78

6610311.81

5011149.49

181

6610068.03

5011593.50

79

6610315.53

5011090.98

182

6610079.50

5011566.46

80

6609028.95

5010925.05

183

6610135.28

5011516.22

81

6609012.39

5010924.79

184

6610178.01

5011489.04

82

6609012.56

5010887.28

185

6610232.63

5011456.98

83

6609042.66

5010888.27

186

6610299.24

5011429.94

84

6609045.61

5010888.46

187

6610321.41

5011434.64

85

6609065.67

5010891.66

188

6609387.96

5011101.13

86

6609094.84

5010896.00

189

6609343.17

5011103.21

87

6609097.21

5010896.13

190

6609302.23

5011113.82

88

6609098.68

5010890.12

191

6609263.15

5011129.85

89

6609130.08

5010893.68

192

6609227.60

5011155.06

90

6609156.36

5010896.94

193

6609210.39

5011171.95

91

6609197.23

5010903.26

194

6609165.91

5011236.32

92

6609227.38

5010907.69

195

6609157.72

5011265.36

93

6609304.42

5010910.60

196

6609009.89

5011066.63

94

6609354.18

5010912.92

197

6609109.72

5011069.82

95

6609252.35

5010972.69

198

6609148.44

5011031.76

96

6609198.10

5010996.70

199

6609486.34

5011465.99

97

6607877.86

5011283.64

200

6609498.14

5011425.64

98

6607841.02

5011268.36

201

6609384.24

5011395.44

99

6607819.27

5011226.28

202

6609360.23

5011441.52

100

6607835.78

5011219.30

203

6609222.70

5011426.30

101

6607969.29

5011184.32

204

6608991.80

5011624.31

102

6608129.85

5011163.75

205

6609744.69

5011165.73

103

6608177.20

5011148.83
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Планиране површине јавне намене се образују од следећих парцела:
парцеле

Намена

целе

делови

улица
Дунавска
обала

7415,7190/1,7189/1,7186/1,7180,7160/3,
6678,7159

саобраћајнице 7156/14

7434,7147/11,7156/5,7156/15,7167/1
, 7156/18,7176/3,7176/4,7170/9,7147/
9, 7171,7433,7165,7162,7160,7156/13,
7432,7180,7177,7179/1

паркинг

7436/3,7170/9,7171,7156/12

7218/1,7217/1,7215,7216,7169,
7214/1,7190/1,7213/1,7208/1,
7194/1,7192,7186/2,7189/1,7187,716
7212,7210,7211,7209,7191/1,
регатна стаза
0, 7167/1,7434,7147/11, 7156/5, 7165,
7186/1,7160,7160/3,7162,7164,
7162, 7156/13,
7163,7165,7156/13,7166,7169,
7168/1,7168/2
одбрамбени
насип

7435/3

7432

шуме и
шумско
земљиште

7173,7174,7175,7147/8,7232,
7147/2,7205,7231,7227,7224,
7225,7223,7222,7221,7208/4,
7208/3,7220,7219,7208/2

7156/13,7170/9,7156/12,7170/5,7152/3,
7148,7149/1,7150/1, 7147/9,7206,7230,
7229,7228,7433,7191/1 (Бачка Паланкаград),939,942,940 (Нова Паланка)

језеро
Тиквара

7197, 7204,

7228,7229,7230,7207,7206,7199/1,7203,
7234/1,7202,7196/1,7198,7191/2

реке Дунав

7234/1 (Бачка Паланка-град),1060 (Нова
Паланка)

плажа

7436/3,7177,7234/1

У остале намене спадају сви други садржаји у приобаљу: спортске површине и
објекти, марина и површине намењене угоститељским и смештајним објектима са пратећим садржајима и други објекти у функцији туризма.
Намена

парцеле
целе

делови

спорт и
рекреација

7156/15,7156/18,7199/1,7203,7202, 717
8/1,7200,7201,7196/2,7198,7433, 7196/1

марина

7147/1,7156/12,7170/5,7436/3,7234

угоститељски
7179/2,7178/2,7179/2,7156/11,
и смештајни
7176/1,7176/4,7172
објекти

7200,7201,7178/1,7199/1,7179/1,
7178/3,7147/9,7170/9,7156/12,7433,
7228,7226,7191/2,7196/3,7198
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2.4.2. Нивелациони план
Нивелационим планом се задржавају коте и нагиби нивелете постојећих саобраћајница и уличних коридора, док су за планиране саобраћајнице дефинисане коте преломних тачака нивелете и нагиби нивелете саобраћајних површина (0,03 ‰ – 1,61 ‰), којих
се треба начелно придржавати код израде пројектне документације.
Постојећи изграђени објекти у оквиру Парка природе, северно од језера „Тиквара“
(постојећи спортски терени) су на коти 80,5 mnm (надморске висине), па се планира да
се и нови објекти - регатни центар и бунгалови-сојенице граде на истој коти. Постојећа
кота терена је око 79 mnm.
У приобаљу Дунава, јужно од језера, постојећи објекти су на коти 81,5 mnm.
Изван Парка природе, постојећа спортска хала је на коти 81,0 mnm, па тако треба
градити и хотелски комплекс. Базени се изводе у складу са пројектном документацијом
(од 80,5 – 82,0 mnm). Планирани комплекс спортских терена градити на коти 80,5 mnm,
а објекат у оквиру Градске плаже на коти 81,0 mnm.
2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура
У обухвату Плана се налазе улица Дунавска обала и улица Шеталиште Милана
Јанића.
Улица Дунавска обала представља северну границу планског подручја и везу
између стамбеног и централног дела насеља и природног добра „Тиквара“, односно приобалне зоне. Уређењем ове улице у смислу формирања пешачких површина, адекватног
коловоза и формирања бициклистичке стазе, овај део насеља ће постати најатрактивнији
део насеља за нову изградњу и нове садржаје.
Улица Шеталиште Милана Јанића, која се протеже од улице Дунавска обала до
реке Дунав, пресеца приобалну зону на два дела. Улица Шеталиште Милана Јанића је
саобраћајница дуж које се пружа комунална инфраструктура унутар саме приобалне
зоне, са које се обезбеђују приступи свим садржајима.
За прилаз комплексу хотела, марини, до регатног центра и монтажних објеката
типа сојеница/бунгалова, потребно је изградити одговарајуће саобраћајнице, у складу са
решењем датим овим планом.
Ширина попречног профила саобраћајница (регулациона ширина улица) одређена
је у зависности од њихове улоге у саобраћајној мрежи, а у складу са условима из Плана
генералне регулације.
Предвиђа се реконструкција четворокраке раскрснице улица Дунавска обала,
Веселина Маслеше и Шеталиште Милана Јанића у две трокраке раскрснице и формирање пешачког платоа у самој зони раскрснице. Оваквим обликовањем раскрснице
остварује се концепт умирења саобраћаја, као и отварање визура према Парку природе
„Тиквара“, који тиме постаје интегрални део свих саобраћајних токова који воде од центра насеља ка приобалној зони.
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Зависно од функције и положаја у путној мрежи насеља, у приобалној зони се
издвајају следећи типови саобраћајница:
1. сабирне саобраћајнице:
-- Улица дунавска обала;
-- планирана саобраћајница НОВА 1 (северно од постојеће спортске хале);
-- планирана саобраћајница НОВА 2 (од улице НОВА 1 до планиране марине).
2. приступне саобраћајнице:
-- Улица Шеталиште Милана Јанића;
-- планирана саобраћајница НОВА 3 (од улице Шеталиште Милана Јанића према
западу, уз ножицу насипа);
-- планирана саобраћајница НОВА 4 (од НОВЕ 1 према југу, прилаза постојећим
и планираним смештајно-угоститељским садржајима;
-- саобраћајнице за приступ до свих осталих садржаја.
Сабирне саобраћајнице
Основна функција је прикупљање појединачних саобраћајних токова са циљем
обједињавања и вођења до/од локалног центра, као и до деонице главне насељске
саобраћајнице - улица Светозара Милетића (државни пут IIa реда бр. 1082 Бачка Топола
- Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични
прелаз Бачка Паланка)).
У регулационом профилу улице дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних површина (коловоз, бициклистичке стазе, пешачке стазе, колски улази).
Улица Дунавска обала
Предвиђа се реконструкција улице Дунавска обала (у складу са функционалним
рангом саобраћајнице и потребним простором за постављање планиране комуналне инфраструктурне мреже) са циљем одређивања нове регулационе ширине (од ~15,3 - 30,7 m),
ради постављања нове осовине саобраћајнице и довођења коловоза у прописане ширине (2
х 3,0 m), као и ради увођења додатних трака за бициклистички (двосмерна бициклистичка
стаза ширине 2,5 m) и пешачки саобраћај (пешачке стазе ширине 2,0 - 4,0 m).
Планирана саобраћајница НОВА 1
Функција планиране сабирне саобраћајнице која води од улице Шеталиште
Милана Јанића, северно од спортско - рекреативне хале, до кружне раскрснице је прикупљање појединачних саобраћајних токова из источног дела, са циљем обједињавања и
вођења саобраћајних токова.
Ова саобраћајница се спаја у кружној раскрсници са главном насељском саобраћајницом - улицом Светозара Милетића (државни пут IIa реда бр. 1081 , Бачка Топола - Кула
2

Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена паралела са
постојећим ДП: Р-119 је ДП IIа реда бр.108
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- Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз
Бачка Паланка).
Ову саобраћајницу чине две саобраћајне траке за континуирану вожњу, свака
ширине 3,0 m. Поред саобраћајних трака за колски саобраћај, ова улица садржи и пешачку
стазу са јужне стране саобраћајнице (ширине 2,5 m) и двосмерну бициклистичку стазу
са северне стране саобраћајнице (ширине 2,5 m).
Планирана саобраћајница НОВА 2
Функција планиране сабирне саобраћајнице која води од улице Шеталиште
Милана Јанића уз комплекс хотела, у брањеном подручју, је такође прикупљање токова
у овом делу обухваћеног простора. Ова сабирна саобраћајница се у зони моста „25. мај“
води до круне насипа и надаље круном насипа испод моста „25. мај“ и даље се надовезује
на саобраћајну мрежу предвиђену Планом детаљне регулације делова блокова 102, 103
и 105 у Бачкој Паланци и Планом детаљне регулације јужне радне зоне – блокови 95, 96,
101б, 107 и 108 у Бачкој Паланци. Ову саобраћајницу чине две саобраћајне траке за континуалну вожњу, свака ширине 3,0 m са једностраном пешачком стазом ширине 2,5 m.
Приступне саобраћајнице
Улица Шеталиште Милана Јанића
Постојећа регулациона ширина улице Шеталиште Милана Јанића се задржава.
Ширине и распоред елемената попречног профила дати су у графичком прилогу.
У зони где је планирана стаза за кајак и остале веслачке дисциплине, планира се
повезивање раздвојених акваторија и формирање јединствене водене површине стазе,
као и изградња објекта-моста преко исте. Улица Шеталиште Милана Јанића би у овом
случају имала две деонице: прву, са режимским коришћењем коловозних површина (од
улице Дунавска обала до Нове 1) за немоторни, пешачко-бициклистички саобраћај и
другу деоницу (од улице Нова 1 до саме обале Дунава), која би била у режиму мешовитог
саобраћаја, чиме би се обезбедио колски приступ до садржаја у источном делу обухвата.
Објекат преко акваторије мора бити изведен на начин да се обезбеди слободан
профил за пролаз свих спортских пловила, независно од водног режима (мин. 2,5 m од
доње ивице конструкције моста до површине воденог огледала), са одговарајућом конструкцијом и носивошћу.
Ширина јединствене коловозне површине (од улице Дунавска обала до улице Нове
1) и на обjекту - мосту је 5,0 m (2,0+3,0), са одвајањем површина хоризонталном саобраћајном сигнализацијом (ознаке на коловозу) за пешачки и бициклистички саобраћај.
У другој деоници (од улице Нове 1 до Дунава), поред коловозне траке (5,5 m) за колски саобраћај, ова улица садржи и пешачке стазе са обе стране саобраћајнице. Ширина
пешачких стаза, од Улице нова 1 до саобраћајне површине испред постојећих платоа на
обали реке Дунав, износи 2,0 m.
На источној страни Улице Шеталиште Милана Јанића, испод Споменика браниоцима од поплаве, изграђен је нови паркинг простор, као самостална паркинг скупина
са 26 паркинг места.
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Планирана саобраћајница НОВА 3
Саобраћајница води од улице Шеталиште Милана Јанића, уз ножицу насипа у
небрањеном делу и у функцији је прилаза постојећим садржајима и планираним сојеницама, са одговарајућом окретницом на крају саобраћајнице. Ова саобраћајница је првенствено намењена пешачко-бициклистичком саобраћају ширине 3,0 m, уз режимски колски прилаз до смештајно-угоститељских садржаја који се планирају јужно од насипа, ка
акваторији Тикваре.
Планирана саобраћајница НОВА 4
Саобраћајница води од Улице Нова 1, у функцији је прилаза постојећим садржајима (спортска хала) и планираним смештајно-угоститељским садржајима са одговарајућом окретницом на крају саобраћајнице. Ова саобраћајница је намењена за двосмерни
моторни саобраћај ширине 6,0 m, уз колски прилаз до смештајно-угоститељских садржаја који се планирају.
Остале саобраћајне површине
Саобраћајна површина испред постојећих платоа на обали реке Дунав
На постојећим платоима на обали реке Дунав предвидети изградњу нових пешачких површина, водећи рачуна о заштићеним стаблима платана и осталом зеленилу (да се
не наруши виталност или опстанак). Из тог разлога тежити обради утабаних пешачких
стаза, које треба да послуже као траса за постављање нових поплочаних пешачких стаза.
Зона раскрснице Улице дунавска обала и Улице Веселина Маслеше и раскрснице
улице Дунавска обала и улице Шеталиште Милана Јанића
У кругу раскрснице улице Дунавска обала и улице Веселина Маслеше и раскрснице
улице Дунавска обала и улице Шеталиште Милана Јанића предвиђа се изградња пешачких површина, које је потребно нивелационо (ивичњацима) одвојити од површине за
проточни саобраћај.
Пешачка и бициклистичка стаза по круни насипа
По круни насипа од Улице Шеталиште Милана Јанића до моста „25. мај“ и даље
према радним зонама задржава се постојећа асфалтирана бициклистичка и пешачка
стаза. Предметна бициклистичка и пешачка површина је укључена у целокупну мрежу
бициклистичких и пешачких површина насеља, чиме приобална зона постаје доступна
из свих делова насеља. Ширина бициклистичке и пешачке стазе износи по 2,5 m (2 х 2,5).
Паркинг површине
Предвиђа се изградња три паркинг простора:
-- самостална паркинг површина уз сабирну саобраћајницу која се води уз
ножицу насипа;
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-- паркинг простор код планираних смештајних капацитета (источно од спортске
хале), за потребе хотела и регатног центра;
-- паркинг простор у оквиру шуме у зони Градске плаже.
Постојећи паркинг простор испред спортске хале у потпуности се задржава.
Поред ових површина, даје се могућност формирања паркинг површина у оквиру
регулације улице Дунавска обала, уз максимално искоришћење простора, оптималан
избор начина паркирања и обавезу израде пројектно-техничке документације.
Међународно путничко пристаниште
Планом вишег реда (ПГР насеља Бачка Паланка), утврђена је микролокација међународног путничког пристаништа на пловном путу Дунава (стационажа пловног пута
реке Дунав ~ km 1298+553). За реализацију овог саобраћајног терминала потребно је
извршити одговарајуће саобраћајно-економске анализе (израда транспортно-технолошког елабората), исходовати сагласност надлежног органа на исти (Агенција за управљање
лукама) и израдити одговарајућу техничку документацију.
Одбрамбени насип
Одбрамбени насип се протеже дуж целе површине обухваћене Планом и заузима
површину од 23,43 hа.
По круни насипа је уређена стаза за пешачка и бициклистичка кретања. За прелаз
саобраћајнице преко насипа, ради прилаза марини, обавезно је тражити посебне услове
од ЈВП „Воде Војводине“, односно институције у чијој је надлежности одржавање насипа.
2.5.2. Водопривредна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система насеља Бачка
Паланка. Постојећа водоводна мрежа је изведена по ободним улицама предметног подручја. Дуж улице Шеталиште Милана Јанића изграђен је водовод са источне стране улице
ПВЦ Ø 100 са изводима према отвореним спортским теренима, према спортској хали и
према угоститељским објектима које је потребно реконструисати. У улици Дунавска
обала изграђен је водовод са северне стране улице АЦ Ø 100, ПЕ Ø 60 и ПЕ Ø 50.
Хидротехничке инсталације које се планирају у приобаљу обухватају:
-- водовод (снабдевање објеката водом и противпожарна хидрантска мрежа);
-- фекалну канализацију;
-- кишну канализацију.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком
водом, као и заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска).
Сви новопланирани објекти ће се снабдевати водом прикључењем на насељски водоводни систем, према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа.
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Одвођење отпадних вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода у насељу Бачка Паланка решено је
помоћу канализационе мреже сепаратног типа. Одвођење отпадних вода обавља се преко
делимично изграђене канализационе мреже.
Постојећа канализациона мрежа отпадних вода је делимично изведена на предметном подручју. Постојећи улични цевовод отпадних вода у пречнику Ø300 mm од спортске хале „Тиквара“, па западном страном улице Шеталиште Милана Јанића и северном
страном улице Дунавска обала.
Фекалном канализацијом ће се омогућити одвођење употребљене санитарне воде
преко изграђене канализације под притиском Ø 50 mm у улици Шеталиште Милана
Јанића и преко постојећег гравитационог колектора фекалне канализације Ø 300 mm
у улици Дунавска обала до црпне станице канализације, одакле се вода потискује ка
постројењу за пречишћавање отпадних вода.
Одвођење атмосферских вода
Атмосферске воде се са грађевинског подручја пребацују у реципијент Реку Дунав
преко три црпне станице: ЦС Мост, ЦС Павловац, и ЦС Сајловац. Код све три црпне станице радни ниво воде је око коте 78,00 mАНВ.
Одвођење атмосферских вода се тренутно обавља преко делимично изграђене
атмосферске канализације и водених површина, које се налазе на предметном подручју,
и које су пријемници атмосферске канализације насеља Бачка Паланка.
Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са
саобраћајница, пешачких платоа, кровова и осталих површина до реципијената. Атмосферске воде, у зависности од порекла, ће се упустити у реципијент након адекватног
третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити преко изливних грађевина у
реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају (сепаратор, таложник). Места
излива у реципијент су следећа: испуст Ø 1000 mm из улице Славка Родића, испуст Ø
400 mm из улице Мичуринове, испуст Ø 1000 mm из улице Југ Богдана, испуст зидани из
улице Веселина Маслеше, испуст Ø 1000 mm из улице Жарка Зрењанина, испуст Ø 1000
mm из улице Шафарикова, испуст Ø 800 mm из улице Светозара Милетића, испуст Ø 600
mm из улице Сарајевске и испуст Ø 300 mm из улице Маровића бара.
Траса пројектованог канала за одвођење атмосферских вода почиње на локалитету познатим под називом Маровића бара. У зони најзападнијег излива на овом делу
трасе задржава се постојећи облик барског рукавца, све до простора између излива из
Сарајевске улице и улице Славка Родића. Од ове локације, која је наслоњена на регатну
стазу, започиње профилисани канал, и наставља се све до споја са постојећим каналом
у зони пропуста испод пута ка мосту Бачка Паланка – Илок. Канал је дубине 2,5 m, са
нагибом косина од 1:2. Ширина дна је променљива и зависи од деонице канала.
Траса атмосферског канала подељена је на следеће деонице:
-- Деоница I – дужине приближно 250 m, ширине дна корита 2,0m; У зони ове
деонице ретензиона површина је око 19000 m2, ретензија прими око 1080 m3
атмосферске воде и то узрокује надвишење нивоа воде од око 6 cm;
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-- Деоница II – дужине приближно 460 m, бетонски канал ширине 2,5 m и дубине
2,0 m; Канал има ретензиону површину 1150 m2, ретензија прими 145 m3
атмосферске воде и надвишење нивоа је око 13cm;
-- Деоница III – дужине приближно 590 m, ширине дна корита 3,0 m;
-- Деоница IV – дужине приближно 640 m, ширине дна корита 4,0 m.
-- Препумпавање воде зона приобаља у реку Дунав врши се путем ЦС Мост и
потиса Ø 400 mm.
-- Минимална ширина канала који примају атмосферске воде утврдиће се кроз
обавезну израду пројектно-техничке документације.
Зона насипа 1. одбрамбене линије од високих вода Дунава
Планом је обухваћено брањено и небрањено подручје леве инундације реке Дунав
као и сам насип који представља 1. одбрамбену линију за заштиту од високих вода
Дунава.
Одбрамбени насип има криволинијско простирање. Изграђен је 1968 г. са котом
круне 83,50 mАНВ ширине 6,0 m и нагибом косина 1:3 са небрањене стране и 1:7 са
брањене стране насипа. Насип је димензионисан на хиљадугодишњу воду, док је максималан стогодишњи водостај достигао коту 81,84 mАНВ. Код изградње насипа коришћени
су пловни багери који су ископавали песковити материјал и уграђивали га у тело насипа.
У зони насипа 1. одбрамбене линије је забрањено уграђивање комуналних подземних инсталација, као што су водовод, канализација и остале кабловске инсталације.
Зона шумско-заштитног појаса има заштитну функцију, односно штити насип од
ветра, леда и таласа и због тога се сматра саставним делом одбрамбеног насипа и не може
се отуђити. У зони обале и насипа морају се оставити радно-инспекционе стазе у ширини
од 10 m и омогућити њихова стална проходност. У зони насипа је могућа изградња у
складу са посебним условима прибављеним од стране надлежне институције.
Језеро Тиквара
Водостај у Тиквари је условљен хидролошким режимом Дунава. Циркулација у
Тиквари зависи од водостаја и протицаја Дунава.
Циркулација воде и ниво воде у Тиквари биће обезбеђени преко узводних и
низводних канала који ће се у случају ниског водостаја Дунава одржавати изградњом
„зечијих“ насипа на уливима и изливима из Тикваре.
Изградња зечијих насипа предвидела би се при најнижим водостајима Дунава на
доводним каналима да се ниво воде у Тиквари одржава на нивоу 75-77 mАНВ, а код
већих водостаја Дунава они би се склањали и део Тикваре би био изложен плављењу
према условима Завода за заштиту природе. Цео екосистем посматраног подручја је формиран и развијен у условима повременог плављења великим водама Дунава.
Денивелација Дунава између улива и излива износи 10-20 cm.
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На јужном ободу језера према Дунаву се налази водомерна станица Бачка Паланка
РХМЗ-а, на којој се константно мере нивои Дунава од 1920. године са котом „0“ на 73.97
mАНВ. Граница редовне одбране од поплава је на нивоу 530 cm (79.27 mАНВ), а ванредне на 650 cm (80.47 mАНВ).
Водене површине северно од насипа и Цврцина бара
На овом простору предвиђена је реализација регатне стазе која је планирана да
задовољи техничке критеријуме и захтеве светске веслачке и кајак/кану федерације
(FISA - Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron и ICF - International Canoe Federation)
за међународна такмичења и која је димензионисана у складу са Правилником о условима за обављање спортских делатности, „Службени гласник РС“, број 63/2013).
Димензије водене површине регатне стазе износе:
-- ширина 121.00 m;
-- дужина 2220.00 m;
-- дубина: мин. 2.50 m, макс. 3.00 m.
Површина воденог огледала: 268.499,00 m2=26.85 ha, а запремина воде регатне
стазе износи 751.778,6 m3. Нагиб бокова је 2:1 од дна регатне стазе до дубине од 1.0 m,
односно, 3:1 од дубине од 1.0 m до коте инспекционе стазе.
Димензија помоћне веслачке/кајак-кану стазе је:
-- ширина 54.00 m;
-- дужина 710.00 m;
-- дубина: мин. 1.50 m., макс. 2.00 m,
Површина воденог огледала: 42.660,00 m2=4.27 ha. Помоћна веслачка/кајак-кану
стаза је са регатном стазом спојена на два места – на свом почетку и крају са каналима
минималне ширине 13.50 m. Запремина воде помоћне веслачке/кајак-кану стазе износи
78.537,0 m3. Нагиб бокова је 2:1 од дна помоћне веслачке/кајак-кану стазе до коте инспекционе стазе.
У хидрограђевинском смислу, регатна стаза представља вештачку микроакумулацију. Како регатна стаза није повезана са водотоком осцилације нивоа воде се контролишу специјалним објектима – уставама и црпним станицама.
Пошто не постоји природни извор директног снабдевања водом регатне стазе,
предвиђа се изградња црпне станице која ће пунити регатну стазу латерално – са бока,
преко потисних цевовода. Предвиђена локација изградње пумне станице за снабдевање
водом је на обали „Тикваре“. Два потисна цевовода до регатне стазе се укопавају са надслојем од 1.0 m. Они се преко насипа прве одбрамбене линије воде надземно до круне
насипа где се врши додатно насипање и прекривање цевовода ради омогућавања вршења
инспекције насипа и одвијања саобраћаја.
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Предвиђена је изградња две уставе са по два табласта затварача унутар регатне
стазе. Уставе су АБ објекти опремљени са два табласта затварача ширине од по 3.0 m.
Ови објекти су снабдевени свом хидромашинском опремом која омогућава аутоматско
отварање и затварање затварача.
На основу анализе доступних геолошких истражних радова који су обављени у
близини предметне локације, дно регатне стазе „Цврцина бара“ усвојено је на коти 76,5
mnm. Ова кота омогућава да тело регатне стазе остане у слоју барских глина, који је
повољнији са становишта водопропусности средине, од слоја порозних пескова који се
налазе у подини простора. Утицај формирања акумулације на режим подземних вода у
насељу могуће је детаљније сагледати након израде документације којом ће се сагледати
утицај промене режима подземних вода на околни простор, а исто важи и за пројектоване елементе – дубина и запремине планиране акумулације.
Вода која се испушта из регатне стазе кроз уставе, у периодима када доток у
регатну стазу превазилази величину губитака воде – периоди високих водостаја Дунава,
интензивних падавина и високих нивоа подземних вода, уливају се у атмосферски канал
изграђен непосредно дуж регатне стазе и улице Дунавска обала.
Овај канал има двоструку улогу: служи за одвод воде из регатне стазе али обезбеђује и прихват и адекватно одвођење атмосферских вода из сливног подручја грађевинског реона насеља Бачка Паланка. Поред ове две улоге, значај атмосферског канала
се огледа и у току изградње регатне стазе.
Атмосферски канал се завршава испред улице Светозара Милетића. На овом
месту се предвиђа изградња црпне станице за пражњење атмосферског канала са кратким потисом изграђеним у постојећем пропусту на укрштању постојећег канала и наведене саобраћајнице.
Ова црпна станица ће празнити канал у случају да праг формиран на спајању
новоизграђеног атмосферског канала и постојећег канала ствара превелики губитак за
одвођење вода до постојеће црпне станице на одбрамбеном насипу реке Дунав, низводно
од „Цврцине баре“.
Брањени део Бачке Паланке у приобалном делу је испресецан воденим површинама које су међусобно повезане и гравитирају ка ЦС Мост, која је такође изграђена
када и одбрамбени насип 1968. године. Брањена инундација има основну функцију прихвата атмосферских и подземних вода и процедне воде из Дунава све од коте 77,7 до 78,2
mАНВ, које су регулисане радом ЦС Мост. Гранични ниво подземних вода је 78,0 mАНВ.
На постојећој источној инундацији треба повезати све водене површине до ЦС
Мост и поставити пропусте испод будућих и постојећих саобраћајница.
Инспекциона стаза ће се формирати око регатне стазе дуж улице Дунавска обала,
која ће се формирати при чишћењу и уређењу саме баре – регатне стазе. Постојеће прикључке атмосферске канализације који долазе до предметне баре потребно је уклопити
и уредити са планираном инспекционом стазом.
Акваторија реке Дунав
Акваторија реке Дунав на делу обухваћеним Планом између обале и матице реке
представља габарит пловног пута Дунава. Укупна ширина габарита је око 370 m.
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Ширина корита Дунава за средњу воду износи 400 m, што је условљено изграђеним наперима. На 1300 km потребно је извршити осигурање стабилности леве обале до
коте 77,0 mАНВ, изградњом напера или на други начин заштитити обалу од ерозије,
како би се обезбедила обала, смањило подлокавање насипа и испирање обале и повећала
обала погодна за плажу.
Објекат наутичког туризма, марина, смештена је у међунаперском пољу, у зони
моста преко Дунава. Улаз у марину је дефинисан на око 370 m од моста, у складу са
захтевима Дирекције за водне путеве.
За овакве хидротехничке радове потребно је урадити техничку документацију, уз
претходно прибављене предпројектне услове Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, Завода за заштиту природе и ЈВП Воде Војводине, Нови Сад.
Плажа
На основу свих анализа и сагледавања, потребу за плажама у летњим периодима
чини 1/6 или 1/7 укупног броја становника, тако да је број купача око 4500. Планирано је
насипање плаже шљунком од кота 74,00 до 78,00 mАНВ. Потребна површина за купање
је 1-2 m2 плаже и 1m2 водене површине по купачу.
2.5.3. Електроенергетска инфраструктура
На северној страни, у улици Дунавска обала, постоји изграђена дистрибутивна
трафостаница, као и трафостаница у склопу спортске хале. Постојећи капацитети нису
довољни за подмирење потреба за електричном енергијом. До саме спортске хале је
изграђен 20kV кабловски вод који напаја трафостаницу у склопу спортске хале.
За потребе напајања електричном енергијом потрошача у обухвату плана потребно
је, поред постојећих трафостаница и ТС „Платан“, изградити нову МБТС трафостаницу,
20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 630 kVA у комплексу хотела, са које ће се напајати
планирани садржаји.
Уколико дође до повећања потребне снаге на месту постојеће стубне трафостанице „Платан“ изградити монтажно бетонску трафостаницу снаге до 1000 kVA. Планирани потрошачи са већом ангажованом снагом од 200kV, снабдеваће се електричном
енергијом из трафостаница изграђених на сопственој парцели.
Прикључење нове трафостанице на 20 kV мрежу обезбедиће се са постојеће 20 kV
мреже, по условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду.
Од трафостанице ће се вршити развод нисконапонским кабловским водовима до
планираних потрошача. На простору који није брањен од поплава електроенергетска
мрежа ће се градити надземно, а трафостаница типа стубне. У брањеном делу простора
електроенергетска мрежа ће се градити подземно.
Дуж саобраћајница и пешачких стаза ће се изградити мрежа јавне расвете. Мрежа
јавног осветљења ће се каблирати. За расветна тела користити изворе светлости у складу
са новим технологијама развоја и мерама енергетске ефикасности.
Стуб јавне расвете у улици Дунавска обала треба да садржи расветна тела за осветљење саобраћајница и пешачких стаза.
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Тачне локације, тип и висина стуба, дефинисаће се главним електропројектима
спољашњег осветљења, у зависности од избора врсте расветних тела. Јавно осветљење у
улици Шеталиште Милана Јанића мора да буде у складу са еколошком функцијом локације, прилагођено условима добијеним од Покрајинског завода за заштиту природе. Исто
се односи и на постављање јавне расвете у оквиру осталих планираних садржаја.
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.
Соларни панели се могу постављати на кров објекта, а произведена енергија се
може користити за сопствене потребе или конекцију електричне енергије у јавну дистрибутивну мрежу.
2.5.4. Термоенергетска инфраструктура
У улици Дунавска обала постоји изграђена дистрибутивна гасна мрежа, која задовољава потребе садржаја планираних на нивоу насеља.
Гасоводна мрежа је изграђена и дуж улице Шеталиште Милана Јанића. До спортске хале изграђен је прикључни гасовод средњег притиска пречника DN50 за МРС која
снабдева спортску халу. Постоје услови за проширење постојеће гасоводне мреже и прикључење планираних садржаја на исту.
Планирана гасоводна мрежа градиће се у уличним коридорима до нових потрошача природног гаса, прикључење на гасоводну мрежу ће се извести према условима и
сагласности надлежног дистрибутера за гас.
2.5.5. Електронска комуникациона инфраструктура
У обухвату плана постоји изграђена електронска комуникациона мрежа за потребе постојећих корисника.
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску
комуникациону мрежу и приступни комутациони уређај до најближе централе, како би
се омогућили услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса, брзи приступ
интернету, као и мултимедијални сервиси. Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати. У траси постојећег међумесног кабла планиран је и нови оптички кабл.
У циљу обезбеђења потреба за новим ТТ прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области електронских комуникација потребно је обезбедити приступ свим
планираним објектима путем ТТ канализације, од планираног ТТ окна до просторије
планиране за смештај електронске комуникационе опреме унутар парцела корисника,
или до објекта УПС (МСАН) на јавној површини. Од приступних комутационих уређаја
до најближе телефонске централе у Бачкој Паланци изградиће се оптички кабл.
Електронска комуникациона мрежа на планском простору ће се градити у складу
са плановима развоја и условима надлежног предузећа.
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2.5.6. Зелене површине
Постојеће шуме, које се налазе у оквиру Парка природе „Тиквара“ и ван природног добра у источном делу комплекса, треба задржати у функцији заштите природног
добра и постојећих и планираних садржаја који су намењени различитим садржајима
спорта и рекреације.
У оквиру обухвата Плана (на простору Парка природе као и ван његових граница),
на површинама којима газдује ЈП „Војводинашуме“, газдоваће се на основу Основе за
газдовање.
На овим површинама је потребно газдовање шумама ускладити са Одлуком о
заштити Парка природе, фаворизовати садњу аутохтоних дендролошких врста и забранити унос инвазивних. Сачувати постојећу вегетацију и морфологију плавног подручја, а са обе

стране одбрамбеног насипа обезбедити континуитет природне вегетације у складу са потребама функционисања еколошког коридора реке Дунав.

према Плану управљања.

Заштита и развој Парка природе ће се спроводити

Планиране зелене површине у оквиру обухвата Плана биће уређене у оквиру
коридора саобраћајница и паркинг простора у виду линијског зеленила. Планирати озелењавање непосредне околине пролаза за животиње.
У оквиру осталих планираних садржаја (отворених спортских терена, угоститељских и рекреативних садржаја, спортске хале и базена, регатног центра и комплекса
хотела) зеленило ће бити уређено у пејсажном стилу.
На простору плаже, површине за рекреацију и камп простора потребно је све садржаје уклопити у природни амбијент шуме, уз неопходне хортикултурне интервенције.
На свим површинама је потребно формирати зелене површине применом аутохтоних
врста (високих лишћара и лишћара средње висине са спратом шибља), које одговарају
станишним условима и доприносе очувању заштићеног природног добра и његовог предеоног идентитета.
Потребно је, кроз планирано озелењавање, обезбедити заштиту структуре предела, несметано функционисање природних процеса и заштиту биодиверзитета.
2.6. ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
2.6.1. Заштићена природна добра
Подручје природног добра „Тиквара“ стављено је под заштиту као Парк природе Одлуком Скупштине општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 4/2015), а на предлог Покрајинског завода за заштиту природе.
Парк природе „Тиквара“ се ставља под заштиту ради очувања комплекса аутохтоних барско-мочварних и шумских екосистема, који у целини представљају значајни део
очуване природе и здраве животне средине.
На територији Парка природе „Тиквара“ успостављени су режими заштите II и III
степена и утврђене мере заштите.
На подручју Парка природе, забрањено je ширење грађевинског подручја, радови
који изазивају трајне негативне промене водног режима или квалитета воде влажних
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станишта и преграђивање водених миграторних праваца и друге активности у простору
које нису засноване на одрживом коришћењу природних ресурса.
Ha подручју Парка природе „Тиквара“ ограничава се:
-- промена намене површина на потребе ревитализације природних станишта и
унапређења стања подручја;
-- уређење купалишта, на подручје које je утврђено планским документима;
-- изградња хотелских објеката, на оне који испуњавају неки од важећих сертификата квалитета из области заштите животне средине, као и друге објекте који
су у функцији очувања, заштите и одговарајуће промоције природног добра.
Ha подручју режима заштите II степена у оквиру Парка природе „Тиквара“ се,
поред горе наведених ограничења, ограничава и:
-- изградња објеката на оне у функцији управљања заштићеним подручјем;
-- промена морфологије терена;
-- планска активност усмерена на побољшање еколошких услова станишта плитких вода и приобаља.
Прописане су и мере заштите локалитета „Четири стабла платана“ и „Вештачка
састојина мочварног чемпреса“ као мере очувања и унапређења вредности ових локалитета, који су претходном заштитом били Споменици природе, a ревизијом заштите се
налазе као локалитети у склопу заштићеног подручја.
Да би се могла реализовати планирана регатна стаза Покрајински завод за заштиту природе је издао Решење о условима заштите природе (број 03-1561/2 од 04.09.2015.
године) којим су прописани следећи услови везани за вештачку састојину мочварних
чемпреса:
-- планирати уклањање стабала мочварног чемпреса која се налазе на предложеној површини за регатну и инспекциону стазу. Уколико уређење постојеће
водене површине у циљу привођења намени за регатну стазу представља
„изградњу објекта3„ потребно је претходно утврдити општи интерес;
-- обезбедити простор за обнову и ширење ове семенске састојине у ширини од
50 m између семенске састојине и планиране помоћне стазе;
-- планирати моделовање терена на простору обезбеђеном за ширење састојине
мочварног чемпреса минимално до величине површине 0,64 ha, колико износи
површина постојеће састојине;
-- сеча стабала мочварног чемпреса се може извршити након дознаке од старне
ЈП „Војводинашуме“, ШУ „Бачка Паланка“;
-- помоћну стазу и канал који је повезује са планираном регатном стазом трасирати тако да не улази у семенску састојину мочварних чемпреса;

3

Према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) „објекат јесте грађевина спојена са тлом, која представља физичку, функционалну,
техничко технолошку или биотехничку целину (зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти,
објекти инфраструктуре електронских комуникација – кабловска канализација, објекти комуналне инфраструктуре,
индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и сл“.).
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-- радове на уклањању стабала планирати за фазу непосредно пре извођења
радова на измуљивању предметне регатне стазе. Није дозвољено уклањање
предметних стабала пре радова на изградњи регатне стазе.
Ha подручју режима заштите III степена у оквиру Парка природе „Тиквара“, поред
наведених општих ограничења ограничава се и:
-- уређење простора и изградња објеката за потребе развоја туристичких и спортско-рекреативних садржаја у складу са важећом просторно планском документацијом, уз примену законом предвиђених компензацијских мера;
-- паркирање возила, мотора и бицикала на за ту сврху назначене паркинг просторе; камповање и постављање мобилијара и објеката за камповање, на за ту
сврху предвиђене, назначене и уређене просторе;
-- изградња привезишта на језеру Тиквара, на плански утврђену локацију капацитета од 400 привеза, за потребе организованог привезивања чамаца корисника
простора, до изградње марине ван заштићеног подручја.
Ha подручју заштитне зоне Парка природе „Тиквара“ забрањује се:
-- подизање индустријских објеката, прерађивачких погона и других садржаја
као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет
подручја или су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или
узнемиравања живог света осветљавањем;
-- формирање новог грађевинског земљишта ван грађевинског подручја насеља
супротно циљевима заштите и одрживог коришћења природних вредности.
Ha подручју заштитне зоне Парка природе „Тиквара“ ограничава се:
-- уређење простора на планска-пројектна решења којима се обезбеђује континуитет влажних и шумских станишта еколошког коридора.
Приликом планирања и пројектовања марине, која се налази у заштитној зони
ПП „Тиквара“ и на подручју међународног еколошког коридора реке Дунав, утврђују се
следећи услови:
-- сачувати постојећу вегетацију и морфологију плавног подручја, односно обезбедити зелени nojac дуж небрањене ножице насипа (између насипа и Марине)
у складу са потребама функционисања еколошког коридора;
-- на местима изграђених приступних путева између насипа и марине (укрштање
саобраћајнице са зеленилом еколошког коридора), осигурати пролазе за ситне
животиње (минималне висине 0,8 m и ширине од 1-3 m);
-- због еколошког значаја, план озелењавања треба да буде саставни део пројекта који се спроводи паралелно са изградњом марине. Неопходно je обезбедити континуирани, вишеспратни зелени коридор ширине минимум 30 m уз
целу дужину водотока. Коридор пo могућности треба да сачува што већи део
постојеће травнате/мочварне површине уз обалу, a на вишим нивоима обалног
појаса треба формирати вишеспратно зеленило (дрвореди и жбунаста вегетација) са што већим учешћем аутохтоних врста. Током озелењавања забрањено
je користити инвазивне (агресивне алохтоне) врсте;
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-- избегавати директно осветљење обале, односно еколошког коридора. При
планирању осветљења објеката применити одговарајућа техничка решења у
складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних извора,
минимално осветљење у складу са потребама јавних површина, избор таласних дужина најповољнијих за живи свет). Обезбедити могућност смањења
интензитета светлости изван радног времена појединачних објеката, односно
током друге половине ноћи;
-- због еколошке осетљивости подручја, на простору еколошког коридора и у
зони утицаја на осетљиве екосистеме (нпр. у инундационој равни) није дозвољено складиштење опасних материја и нерегуларно одлагање отпада;
-- предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и
санација свих облика загађивања (неопходно je постављање пливајућих завеса
за спречавање ширења последица акцедента);
-- постављање резервоара за снабдевање горивом планирати ван зоне инундације уз Дунав.
За лоцирање нове приступне саобраћајнице која би остварила друмску везу
између простора код хале спортова и планиране кружне раскрснице код моста „'25 Maj“
и саобраћајнице која би обезбедила везу марине са градом преко круне насипа у правцу
истока испод моста до новопланираног прикључка на државни пут IIа реда бр. 108/Р-1194
и колско-пешачке саобраћајнице код сојеница утврђују се следећи услови:
-- приликом планирања приступне саобраћајнице, односно обнављања или
доградње постојећих саобраћајница као и током планирања саобраћајнице која
повезује марину са градом, обезбедити пролазе за ситне животиње, који одговарају потребама већине законом заштићених животињских врста. Планирати
озелењавање непосредне околине пролаза којим ће се обезбедити усмеравање
животиња према овим објектима. За пројектовање пролаза за животиње тражити услове надлежне институције за заштиту природе;
-- ради смањења вероватноће судара са врстама које користе коридор, ограничити брзину-моторних возила и поставити табле упозорења о потенцијалном
присуству ситних животиња на саобраћајницама.
Ради очувања континуитета и функционалности зеленог појаса еколошког коридора између насипа и сојеница, траса приступног пута према сојеницама треба да се
одвоји од сабирне саобраћајнице јужно од насипа на растојању од најмање 50 метара од
небрањене ножице насипа. Пут трасирати на што већој удаљености од еколошког коридора и од обале Тикваре.
Проширење спортско-рекреативног центра ка западу-изградњу помоћног фудбалског терена планирати на начин којим ће се обезбедити озелењавање рубних делова.
Правила уређења за смештајно-угоститељски комплекс и базене су:
-- објекте прикључити на постојећу канализациону мрежу;
-- осталу инфраструктуру (гасовод, електровод и сл.) која je потребна за планиране објекте спровести подземно;
4

Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је

направљена паралела са постојећим ДП: Р-119 је ДП II

а реда бр.108
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-- решење инфраструктуре усагласити са свим актуелним прописима, како би се
обезбедила и заштита земљишта, воде и ваздуха.
Са обе стране одбрамбеног насипа (за одбрану од поплава) обезбедити континуитет природне вегетације еколошког коридора у облику појаса ширине минимум 20,0 m
од ножице насипа.
Приликом пројектовања и изградње регатне стазе, регатног центра, судијске стазе,
туристичко-угоститељских објеката и сојеница, као и уређења/обнављања паркинга и
саобраћајница тражити услове заштите надлежне институције за заштиту природе.
2.6.2. Заштићена културна добра
На предметном подручју нису евидентирана непокретна културна добра.
2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ
Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди
удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава
данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље
своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи. Одржива градња подразумева правилан избор локације и добру орјентацију објекта, употребу грађевинских материјала
који нису штетни по окружење (еколошких материјала), енергетску ефикасност објеката
(добра изолација, уградња квалитетних прозора и других отвора на фасади). Одржива
градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз
финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
Планирани објекти у приобалној зони су сви правилно орјентисани – главне
фасаде су орјентисане претежно ка југу, што је један од основних захтева при избору
орјентације.
Већину објеката окружује постојеће или планирано високо зеленило, чиме се
обезбеђује заштита од сунца у летњем периоду. Изузетак су објекти који су у непосредној близини воде, било да се ради о постојећем објекту, или је локација условљена функцијом (регатни центар).
Одржива градња се заснива на пет принципа: паметно пројектовање, употреба
еколошких материјала, енергетска ефикасност, рационална потрошња воде и здрава
животна средина.
2.8. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Приликом планирања и пројектовања јавних, саобраћајних и пешачких површина
(тротоара и пешачких стаза, пешачких прелаза, паркинга, стајалишта јавног превоза,
прилаза до објеката, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима) морају се
обезбедити услови за несметано кретање деце, старих и инвалидних лица, у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
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старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15), као и осталим важећим прописима
и стандардима који регулишу ову област.
Предвидети пешачке стазе са рампама, на местима денивелације између разних
категорија саобраћајних површина, чиме би били обезбеђени услови за несметано кретање лица са посебним потребама. Из истих разлога, код грађевинских објеката, чија
је кота пода денивелисана у односу на коте околних тротоара, треба предвидети, поред
степеника, и рампе преко којих би се омогућило несметано кретање ових лица.
На планираним паркинг површинама потребно је обезбедити одређен број паркинг места за инвалидна лица.
2.9. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Број и врста посуда за одлагање комуналног отпада одређује се у зависности од
предвиђене количине отпада који настаје за седам дана. За ове намене потребно је обезбедити по 3,0 m2 површине за држање типских посуда на сваких 1000,0 m2 корисне површине.
Површина за држање типских посуда мора бити носива и глатка, на нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 2,0 m од
прилазног пута за специјално возило за одвожење смећа. Површину оградити зиданом
оградом од 1,5 m и визуелно заклонити живицом.
Корпе за отпатке постављају се на тротоарима и пешачким стазама/површинама
мин. на сваких 100,0 m. Посебну пажњу обратити на постављање корпи за отпатке на
плажама, а контејнера у оквиру свих садржаја у обухвату Плана.
2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ,
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
2.10.1. Заштита животне средине
У циљу обезбеђења функционалности простора у складу са потребама, а при том
и ублажавања или спречавања негативних последица на животну средину предметног
Плана, у контексту конкретних решења, предвиђено је:
-- снабдевање санитарном водом за пиће свих потрошача прикључењем на
насељску водоводну мрежу;
-- одвођење отпадних вода упуштањем у насељску канализациону мрежу, преко
уређаја за пречишћавање;
-- одвођење атмосферских вода зацевљеном мрежом и отвореним каналима, уз
третман пречишћавања пре упуштања у реципијент;
-- озелењавање простора у обухвату Плана формирањем планираних категорија,
које ће бити у функцији заштите и очувања заштићеног природног добра;
-- због еколошког значаја, план озелењавања треба да буде саставни део пројекта
који се спроводи паралелно са изградњом марине;
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-- обезбеђење природног гаса за објекте у комплексу прикључењем на дистрибутивну гасну мрежу;
-- одлагање комуналног отпада у контејнере;
-- обезбеђење мера заштите од пожара, као и заштите људи и материјалних
добара од елементарних непогода;
-- уважавање прописаних мера заштите природних добара;
-- с обзиром да је река Дунав еколошки коридор од међународног значаја,
потребно је уз водоток обезбедити зелени појас. Ради заштите биодиверзитета
укупног простора, потребно је спречити ширење инвазивних врста;
-- на простору еколошког коридора и у зони утицаја на осетљиве екосистеме
(нпр. у инундационој равни) није дозвољено складиштење опасних материја и
нерегуларно одлагање отпада;
-- у циљу спречавања, односно смањења, контроле и санације свих облика загађивања, неопходно je постављање пливајућих завеса за спречавање ширења
последица акцидента;
-- постављање резервоара за снабдевање горивом планирати ван зоне инундације уз Дунав.
За потребе дефинисања прецизне локације за одлагање муља неопходно је:
-- техничком документацијом утврдити састав и количине муља, који се мора
извадити из Цврцине баре пре изградње регатне стазе, с обзиром да је барска
вода загађена;
-- у складу са добијеним подацима и условима надлежних органа и организација,
дати предлог локације;
-- предлог локације преиспитати израдом Студије процене утицаја на животну
средину.
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину надлежни орган може
прописати обавезу 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, 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.
2.10.2. Правила уређења простора од интереса за одбрану земље
За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова
и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за
одбрану земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe становништва.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних
непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга
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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.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
2.10.3. Правила уређења и заштите од елементарних
непогода и других већих опасности
Земљотрес
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за VI-VII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98).
Ради заштите од могућег земљотреса обавезна је, код изградње нових и реконструкције постојећих објеката, строга примена важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката на сеизмичким подручјима.
Пожари
При пројектовању и изградњи објеката обавезно је примењивати прописе везане за
заштиту од пожара, а који се односе на врсту материјала који ће се користити за градњу,
обезбеђење довољног капацитета водоводне мреже који обезбеђује потребне количине
воде за гашење пожара и др.
Поплаве
Насеље Бачка Паланка заштићено је од великих вода Дунава изграђеним насипом. Заштита од поплава подразумева да се и у наредном периоду редовно одржавају
изграђени насипи, изврши њихова реконструкција на деловима где је то потребно, као и
поштовање услова водопривредних организација који се односе на изградњу објеката у
заштитном појасу насипа.
Ветрови
Ветрови на овом простору нису снажни. Брзине су мале, а најзначајнији ветар је
из југоисточног правца (кошава), који дува у зимској половини године. Основна мера
заштите је планирање заштитног зеленила, које је на предметном простору у значајној
мери заступљено.
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације Плана неопходно је одредити урбанистичке
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја Плана.
Општа правила грађења су:
-- конструкција објеката мора бити прилагођена осцилацијама изазваним земљотресом јачине VI-VII степена сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98),
-- при пројектовању и изградњи неопходно је придржавати се одредби Закона о
заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
-- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
-- 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 планирања и пројектовања јавних саобраћајних и пешачких
површина (тротоара, пешачких стаза и прелаза, паркинга, стајалишта јавног
превоза, прилаза објектима и сл.) неопходно је обезбедити услове за неометано
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица;
-- пројектовање јавних саобраћајних и пешачких површина неопходно је вршити
у складу са важећим законским и подзаконским актима, нормативима и стандардима из ове области;
-- за потребе парцелације и препарцелације израђује се пројекат парцелације и
препарцелације;
-- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се може претпостави
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
број 36/09) обавеза је власника-носиоца права коришћења да прибави дозволу надлежног
Завода за заштиту природе.
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.2.1. Саобраћајна инфраструктура
Коридори постојећих и планираних саобраћајница

230 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је обавезна израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете, уз придржавање одредби:
-- Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/05,
123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);
-- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14);
-- 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“, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
-- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
-- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима;
-- Услова Покрајинског завода за заштиту природе.
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и
објеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе:
-- сабирну саобраћајницу полагати у утврђени коридор, са носивошћу коловозне
конструкције за средњи или лак саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
-- једностраним нагибом коловоза, ширином од 6,0 m и осталим припадајућим
елементима;
-- приступне саобраћајнице полагати у утврђене коридоре, са носивошћу коловозне конструкције за лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини) једностраним нагибом коловоза, ширином од 3,0- 5,5 m и осталим припадајућим елементима;
-- саобраћајно-манипулативне површине-платое извести са коловозном конструкцијом одговарајуће носивисти, одговарајућим нагибом и осталим припадајућим елементима;
-- све раскрснице - прикључке изградити са одговарајућим радијусима, уз обезбеђење потребне прегледности и обавезно опремање хоризонталном (ознаке на
коловозу) и вертикалном сигнализацијом ( саобраћајним знацима);
-- пешачке стазе (у оквиру сабирних и приступних саобраћајница) извести од
бетонских-бехатон плоча са ширином од 2,0 m, осим у оквиру Улице дунавска
обала, где је планирана већа ширина пешачких стаза;
-- одводњавање са коловозних површина решавати путем попречних и подужних падова до сливника и даље до реципијента;
-- пешачке стазе-платое пројектовати и градити тако да се обезбеди несметано
кретање лица са посебним потребама, у складу са Правилником техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигу-
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рава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС“, број 22/15);
-- пешачке стазе-платое градити применом бетонских елемената, при чему је
потребно ускладити боје и облике примењених елемената са околним амбијентом. Ово, поред визуелног значаја, има и практичну сврху при изградњи и
реконструкцији подземних инсталација;
-- бициклистичке стазе пројектовати и градити ширином од 2,5 m, организоване
као двосмерне и од пешачке површине одвојене ивичњаком који је издигнут
највише 5,0 cm у односу на бициклистичку површину, док је, у зони коловозних површина (заједно са динамичким саобраћајем), потребно траку за кретање бицикала ширине 1,0 m одвојити хоризонталном сигнализацијом (ознаке
на коловозу) различите боје.
Карактеристични елементи попречног профила свих саобраћајница дати су у графичком прилогу бр. 7а.
Целокупну саобраћајну површину испред постојећих платоа на обали реке Дунав
под гранитном коцком треба задржати.
У источном делу брањеног подручја приобаља предвиђена је изградња пешачких
стаза на подручју шуме и забарених површина. Стазе пројектовати тако да се у што
већој мери задрже постојећи шумски засади. Шематски приказ пешачких стаза дат је
у графичком прилогу, док ће њихов прецизан положај бити дефинисан одговарајућом
пројектном документацијом, а на основу услова надлежних институција.
Паркинг простори
При пројектовању саобраћајних површина потребно је обезбедити следеће просторно полазне основе:
-- паркинг површине у оквиру парцела за путничка возила извести у нивоу са препоруком да се примени управна шема паркирања. Димензије паркинг места су
(4,75) 5,0 х (2,25) 2,5 m са застором од асфалт бетона или поплочавање извести
префабрикованим бетонским елементима или елементима бетон-трава;
-- потребно је предвидети да се у једном низу налази 3 паркинг места, како би
се обезбедио простор за високо зеленило. Такође, при пројектовању паркиралишта неопходно је обезбедити и просторе за стубове за осветљење и контејнере за смеће;
-- обезбедити потребан број паркинг места за особе са посебним потребама (5%
ПМ од укупног броја ПМ, тј. 1 ПМ на 20 ПМ) са минималном ширинама 3,7 х
4,8 m неопходном за комфоран и безбедан улазак/излазак из возила;
-- одводњавање са манипулативних површина унутар парцела извести путем
попречних и подужних падова до сливника и даље у атмосферску канализацију.
Објекат - мост преко акваторије Цврцине баре
При пројектовању и изградњи објекта преко акваторије потребно је обезбедити
следеће просторно полазне основе:
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-- намена моста за немоторни саобраћај,
-- јединствена површина за кретање пешака и бициклиста ширине 5,0 m (2,0+3,0),
са одвајањем површина хоризонталном саобраћајном сигнализацијом (ознаке
на коловозу) за пешачки и бициклистички саобраћај,
-- постављање заштитне ограде минималне висине 1,2 m,
-- обезбеђење квалитетног осветљења у свим условима, применом савремених
еколошких система (соларне плоче, LED технологија и слично),
-- одводњавање са објекта обезбедити одговарајућим (попречним и уздужним)
падовима кроз затворени систем атмосферске канализације (сливници 
колектор  реципијент),
-- мост димензионисати за пролазак интервентних возила.
За прецизније дефинисање објекта преко акваторије обавезна је израда пројектнотехничке документације, која ће спецификовати врсту, избор типа објекта као и материјале за његову изградњу.
3.2.2. Водопривредна инфраструктура
Снабдевање водом
-- Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити искључиво са изворишта. Капацитет изворишта обезбедити бушењем потребног броја бунара;
-- планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну
мрежу, према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране
надлежног комуналног предузећа;
-- на мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни испуст;
-- дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова;
-- цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и
стандардима;
-- трасе водовода водити у зеленој површини, где год расположива ширина уличног профила то дозвољава;
-- пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама
обезбедити челичном заштитном цеви;
-- дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена,
због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
-- Канализацију радити по сепаратном систему;
-- системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и
обезбедити прикључке за све субјекте;
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-- пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ);
-- реципијент је река Дунав;
-- трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила;
-- минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од Æ200 mm;
-- минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал,
према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви);
-- дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза;
-- у канализацију се може одводити сва нечиста и употребљена вода и помије
које се могу лако испирати, фекалије које су водом толико разређене да их вода
може спирати, а по нарочитом одобрењу и атмосферска и подземна вода;
-- у канализацију је забрањено испуштати или убацивати: ђубре, пепео, крпе,
песак, отпатке од кухиње или од јела, лед, снег, кости и уопште предмете и
материје, запаљиве материје и оне које могу изазвати пожар, експлозију или
оштетити канале и њихово функционисање, као и воде и друге течности са
температуром већом од 35°С или са шкодљивим киселинама, алкалијама и
солима;
-- квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање
отпадних вода у градску канализацију.
Водни објекти и системи
-- Границе и намена земљишта чији је корисник-власник ЈВП Воде Војводине не
могу се мењати без посебне сагласности;
-- забрањено је садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундационом појасу
ширине најмање 10 метара од небрањене ножице насипа ка водотоку и у брањеној зони на удаљености до 50 метара од унутрашње ножице насипа;
-- забрањено је градити објекте, копати бунаре, ровове или канале 10 метара од
небрањене ножице насипа ка водотоку, односно на 50 метара према брањеном
подручју, осим ако је њихова функција заштита од штетног дејства вода;
-- забрањен је било какав саобраћај круном, косином или ножицом насипа у
постојећем стању;
-- забрањена је изградња у поплавном (инундационом) подручју на начин којим
се омета протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном подручју;
-- у случају планирања укрштања саобраћајнице са круном насипа предвидети
навозну рампу под прописаним условима;
-- за евентуални пролаз инсталација преко одбрамбеног насипа потребно је прибавити посебне водне услове;
-- уважавати коту рачунске 1% велике воде Дунава која износи 82,15 mАНВ;
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-- уважавати коту круне насипа прве одбрамбене линије за одбрану од великих
вода реке Дунав која износи 83,44 mАНВ на стационажи km 22+750 (код отворених спортских терена);
-- у реку Дунав и друге отворене токове забрањено је испуштање било каквих
вода осим условно чистих атмосферских и пречишћених вода које по Уредби
о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11) задовољавају прописане вредности;
-- уређење обала и канала изводити уз претходно прибављене услове и сагласности надлежне институције;
-- у зони одбрамбеног насипа, приликом израде пројектне документације, морају
се испунити услови прописани од стране надлежне институције, а који су приложени у документацији Плана.
3.2.3. Електренергетска инфраструктура
Услови грађења подземне електроенергетске мреже
-- Електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно, а по потреби у небрањеним деловима и надземно на бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима;
-- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
1 kV do 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број
18/92);
-- електроенергетске каблове полагати у зеленим површинама поред саобраћајница и пешачких стаза;
-- дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 m;
-- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,50 m од темеља објеката и 1,0 m
од саобраћајница;
-- при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а
угао укрштања треба да буде око 90°;
-- при паралелном вођењу енергетских и електронских комуникационих каблова
најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m
за каблове напона преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90°;
-- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање
мора бити веће од 0,50 m;
-- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације;
-- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,30m,а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 m;
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-- светиљке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове поред саобраћајнице на минималном растојању од 1,0 m од коловоза, међусобном растојању до
40,0 m и ван колских прилаза објектима;
-- за јавно осветљење користити расветна тела у складу са новим технологијама
развоја и принципима енергетске ефикасности;
-- тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се главним пројектом, у складу са условима уређења из овог Плана.
Услови за изградњу jавног осветљењa
-- Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајница и
пешачких стаза или на стубове електроенергетске мреже;
-- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.
Услови за изградњу трафостаница 20/0,4 kV
-- Дистрибутивне трафостанице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном коридору градити као монтажно-бетонске или стубне, а на осталим површинама
типа стубне, монтажно-бетонске, зидане или узидане, у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа;
-- минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
-- монтажно-бетонске трафостанице 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 монтажно-бетонске ТС потребно је обезбедити слободан простор
макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 m х 6,3 m за
изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице;
-- за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне ТС се мора обезбедити слободан простор димензија 4,2 m х 2,75 m за изградњу темеља портала и
постављање заштитног уземљења;
-- поред објеката трафостаница на јавним површинама обавезно предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења.
Услови за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката ТС 20/04 kV
-- Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу
овог Плана и услова надлежног оператера дистрибутивног система електричне
енергије, а подразумева замену стубова, проводника или уређаја и опреме за
уземљење и заштиту и др, трансформацију напона, поштујући постојећу трасу
вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
-- За прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије
потребно је изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и
ормана мерног места (ОММ);
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-- електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити подземно у
складу са датим условима за изградњу подземне електроенергетске мреже.
3.2.4. Гасоводна инфраструктура
Гасовод средњег притиска
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
-- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. Изузетно дубина укопавања
може бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима
где нема опасности од великих оптерећења;
-- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m;
-- при укрштању са улицама је 1,3 m.
-- Када се гасовод средњег и ниског притиска води паралелно са саобраћајницама
његово растојање од спољне ивице одводног канала мора бити минимално 0,5 m.
Удаљеност укопаног гасовода средњег и ниског од стубова електричне расвете,
ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност
стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода
средњег притиска са другим подземним инсталацијама је:
Минимална дозвољена растојања

паралелно вођење (m)

укрштање (m)

гасовод

0,5

0,3

водовод

0,5

0,3

вреловод или топловод

0,7

0,3

канализација од бетонских цеви

0,7

0,3

ПТТ инсталације

0,6

0,3

ТВ и комуникациони кабели

0,5

0,3

високонапопски водови

0,5

0,5

нисконапонски водови

0,5

0,3

вишегодишње дрвенасто растиње

1,0

HE

шахтови

0,3

HE

Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице
темеља објекта је:
-- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar;
-- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1
m за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта.
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Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе
препреке и осе гасовода може бити од 60 до 90°.
Гасовод ниског притиска
Дубина полагања гасовода је мин. 0,6 до макс. 1,0 m од његове горње ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m. Изузетно је дозвољена дубина 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на изразито тешком терену, уз примену додатних
техничких мера заштите.
Локација ровова по могућности треба бити у зеленом појасу. На локацији где нема
зеленог појаса гасовод се води испод тротоара, бетонираних платоа и површина или
испод канала за одвод атмосферске воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола.
Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
Вредности минималних прописаних растојања гасовода ниског притиска у односу
на укопане инсталације су:
паралелно вођење (m)

укрштање (m)

други гасовод

0,3

0,2

водовод, канализација

1,0

0,5

ниско и високо-напонски електро каблови

0,5

0,5

телефонски каблови

1,0

0,5

технолошка канализација

1,0

0,5

бетонски шахтови и канали

1,0

0,5

високо зеленило

1,5

-

темељ грађевинских објеката

1,0

-

путеви и улице

0,5

1,0

Минимална дозвољена растојања

Удаљеност гасовода стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити min 0,5 m.
3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура
Површине јавне намене (улични коридори)
-- Целокупну ЕК мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет, и др.) градити у
складу са важећим законским прописима и техничким условима;
-- ЕК мрежа ће се у потпуности градити подземно.
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Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже
-- Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 0,80 m, односно 1,0-1,2 m
(оптички кабл);
-- ЕК мрежу полагати поред коловоза на растојању најмање 1,0 m од коловоза,
или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ЕК каблове
полагати испод пешачких стаза;
-- при укрштању са коловозима каблови морају бити постављени у заштитне
цеви, а угао укрштања треба да буде 90°;
-- при паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове напона преко
10 kV;
-- при укрштању најмање растојање мора бити 0,50 m, а угао укрштања 90°;
-- при укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,50 m;
-- уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште-слободностојећи орман на јавној површини.
3.2.6. Озелењавање простора
У оквиру постојећих и планираних садржаја је потребно формирати следеће
зелене површине и то на следећи начин:
-- у оквиру уличних коридора формирати линијско зеленило. У ширим уличним
коридорима формирати дрвореде од високих или средњих и ниских лишћара,
а у ужим партерно зеленило од различитих врста шибља. Растојања стабала у
дрвореду зависе од њихове висине и износе од 5m до највише 15m. Потребно је
за сваку улицу изабрати аутохтону врсту;
-- озелењавање паркинг простора спровести формирањем линијског зеленила од
ниских и средњих лишћара које ће пружити заштиту од инсолације. Предвидети
могућност садње једног стабла после сваког трећег паркинга, уколико не постоји
могућност формирања адекватне зелене површине у оквиру комплекса.
Услови за озелењавање на јавном грађевинском земљишту
-- Обавезна израда техничке документације озелењавања за појединачне комплексе и површине, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и
заштите, предмер и предрачун;
-- озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Дрвеће и шибље садити на следећој удаљености од инсталација:
Дрвеће
Водовода

мах 1,5 m

Шибље
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Канализације

мах 1,5 m

Електрокаблова

мах 2,0 m

ТТ и КДС мреже

1,5 m

Гасовода

1,5 m
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0,5 m

дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m;
-- избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене врсте;
-- саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости.
3.2.7. Акваторија регатне стазе и стазе за загревање
Инспекциона стаза за потребе регатних такмичења је планирана дуж целе регатне
стазе. Формирање ове стазе треба извести у складу са прописаним условима за ову
намену, уз прибављено мишљење Покрајинског завода за заштиту природе.
Веслачка стаза за загревање мора бити повезана са главном стазом, што подразумева изградњу мостова у склопу инспекционе стазе, како би веслачи могли несметано
да пређу из једне стазе у другу. Обавезно обезбедити довољну висину за пролаз веслача
испод моста, што утиче на коту поставке укупне инспекционе стазе.
3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Архитектура свих планираних објеката из области спорта и рекреације, угоститељства и наутичког туризма треба да буде одраз савремених тенденција у свету,
довољно ексклузивна да привуче туристе који долазе Дунавом. То подразумева и да су
архитектонски изрази појединих објеката међусобно усклађени, о чему треба да воде
рачуна надлежне општинске службе.
3.3.1. Зона Парка природе
Спорт и рекреација
Отворени спортски терени
Уз главно фудбалско игралиште доградиће се трибине за око 5000 гледалаца, а
западно од њега се планира изградња помоћног фудбалског терена, истих димензија као
главни терен. Помоћно игралиште мора бити ограђено.
За потребе спортиста испод трибина изградити свлачионице, санитарни чвор и
друге пратеће садржаје у складу са потребама корисника (14). Садржаје поставити на 20
метара од насипа како би се испоштовали услови Покрајинског завода за заштиту природе.
Поред садржаја испод трибина, који су намењени задовољавању потреба корисника
фудбалских игралишта, у оквиру отворених спортских терена изградити и објекат (8) у
оквиру кога ће бити смештени помоћни садржаји намењени спортистима који користе
тениске, кошаркашке и терене за мали фудбал. Објекат изградити северно од тениских
терена, непосредно уз регатну стазу. Архитектура објекта треба да буде одраз функције објеката, једноставних линија без еклектичких украса. Објекат градити претежно

240 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

од природних материјала. Максимална спратност је П+Пк. Укупна заузетост површине
одређене за ову намену је максимално 5%.
Комплекс регатног центра чини главни објекат регатног центра са торњем, хангари за чамце (кајаке/кануе), трибине, паркинг, уређене слободне површине и део инспекционе стазе.
Главни објекат (9), који је лоциран јужно од регатне стазе у зони циља, може имати
највише три етаже, у коме су следећи садржаји: судијски торањ, канцеларије управе,
собе за тренере и спортисте, сала за састанке, кафе – ресторан са пратећим садржајима,
тераса, санитарни чвор са свлачионицама (мушки и женски), теретана и помоћне просторије.
Хангар за кајаке/кануе (10) се налази на источној страни стазе. Приземље објекта је намењено смештају пловила, а могуће је изградити и спрат, који би био намењен
смештају спортиста.
Трибине (11) димензионисати за максимално 1000 гледалаца. Простор испод трибина је могуће користити за туристичко - спортске садржаје, у складу са потребама.
Архитектура објеката треба да буде одраз функције објеката, једноставних линија
без еклектичких украса. Објекте градити претежно од природних материјала.
За потребе ископавања и уређења водене површине (регатне стазе) пре привођења
намени потребно је урадити геотехничка, хидролошка, инжењерскогеолошка и друга
испитивања, као и анализу ископа (муља), а пројектом припремних радова треба предвидети начин и место одлагања истог.
Висинске коте водене површине на регатној стази се крећу у распону од 78,0–78,5
mАНВ.
Координате којима је одређен положај регатне стазе, а које су дефинисане у графичком прилогу број 7. Саобраћајна инфраструктура, нивелација и регулација су прелиминарне. Тачна диспозиција регатне стазе ће се одредити током израде пројектно
техничке документације.
Прописана је обавезна израде студије утицаја предвиђених радова на стабилност насипа као и утицај таквог режима воде на стабилност насипа у току високих вода
Дунава, и обавеза израде потребног прорачуна утицаја високих вода реке Дунав на ниво
воде у бари, уколико дефинисана диспозиција објекта регатне стазе буде на удаљености
мањој од прописане од брањене ножице насипа.
На површини намењеној садржајима везаним за спортове на води на језеру Тиквара
постојећи објекти Дома спортова (7) се могу адаптирати, реконструисати и доградити у
хоризонталном габариту за садржаје везане за активности спортова на води или за угоститељске садржаје.
Могуће је градити и нови објекат са истом функцијом, максималне спратности
П+1. Укупна заузетост површне одређене за ову намену је максимално 30%. На слободној, неизграђеној површини се може одредити простор за чување чамаца на отвореном
и за физичке активности. Како је већи део површине под шумом, обавезно је водити
рачуна да се сачува што више постојеће вегетације.
Слободне површине у источном делу овог комплекса су намењене дечијем игралишту, приступним саобраћајницама и паркингу.
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Постојећа плажа према језеру се задржава, а пратећи садржаји треба да буду лоцирани у оквиру објеката у близини плаже. Уређење плаже треба да се односи само на постављање покретног мобилијара, као што су сунцобрани, корпе за отпатке, лежаљке и сл.
Смештајни и угоститељски капацитети
Постојећи објекти
Све постојеће објекте, који се налазе у делу између језера, Дунава и улице Шеталиште Милана Јанића повезати у целину у смислу јединственог естетског израза.
Фасаде обрадити савременим материјалима, у светлим, пастелним тоновима или
у белој боји. Могући су акценти на фасади у другој боји или фасаду решавати од различитих материјала, мирних и светлих тонова, како би природно окружење дошло до
изражаја.
Није дозвољено постављање клима уређаја на видљиво место на фасади објекта.
Није дозвољено ограђивање објеката, осим из безбедносних разлога према воденим површинама, уколико се покаже као неопходно.
Објекте опремити у складу са прописима и условима енергетске ефикасности.
Посебну пажњу обратити на енергенте, који морају задовољавати прописе заштите природе и животне средине.
Сви објекти, зависно од конкретне намене, могу да имају поплочану терасу –
башту, с тим да поплочавање мора бити у складу са уређењем пешачких стаза.
Зелене површине задржати и уредити их. Посебну пажњу посветити заштићеним
стаблима платана. У оквиру слободних површина обезбедити просторе за одмор, постављањем клупа на засенченим местима и уређене травњаке.
Пешачким стазама остварити везу са мостом и плажом и формирати правце ка
води, уз проширења у виду платформи над самом водом. Стазе извести од природног
или вештачког камена, одговарајуће носивости за меродавно – противпожарно возило,
обраде отпорне на клизање и хабање.
Читав овај потез опремити савременим урбаним мобилијаром и предвидети адекватно осветљење, које омогућава коришћење простора, а не ремети природно окружење.
С обзиром да се укупан простор налази у оквиру Парка природе, није дозвољено сећи
дрвеће без сагласности надлежне институције (Покрајински завод за заштиту природе).
Забрањено је упуштати било какве отпадне или атмосферске воде у језеро
„Тиквара“.
Постојећи угоститељски објекат „Чарда“ (1) задржати у постојећем габариту и
изгледу.
Дозвољена је доградња према језеру (данашња затворена тераса):
габарит – постојећа тераса;
-- висина – приземље, у складу са прописима за угоститељске објекте;
-- кров – покривање црепом, као и главни објекат;
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-- зидови према језеру – стаклени, конструкција дрвена (или слично);
-- веза са главним објектом – наткривена равним кровом, стаклени зид према
језеру.
Отворена тераса испред главног објекта:
-- део уз објекат је могуће наткрити црепом, као наставак постојећег крова;
-- део терасе ван објекта – заштита од сунца тршчаним сунцобранима;
-- поплочавање истим материјалом као и пешачке стазе (природни или вештачки
камен), који може да се разликује у боји и у носивости.
Новоизграђени спратни објекат (П+2) (2) наменити угоститељским и туристичким садржајима. Могуће је део објекта наменити административним садржајима у функцији туризма.
Објекат задржати у постојећем габариту, без доградње и надградње. Дозвољена је
санација, адаптација или реконструкција.
Изглед објекта: фасаду обрадити тако да се уклопе савремени материјали са класичним, како би се успоставила веза са „Чардом“, комбиновањем различитих материјала.
Обавезна је пренамена постојећег стамбеног објекта (3) у објекат са угоститељским
и туристичким садржајима. Дозвољена је изградња потпуно новог објекта, спратности
до П+2, с тим да висина не може бити већа од висине постојећег спратног објекта у непосредној близини.
Кров је обавезно кос, нагибе ускладити са постојећим спратним објектом. Кровни
покривач исти као на суседном објекту.
Изглед објекта: примена савремених и класичних материјала ради уклапања са
објектима у непосредном окружењу.
Објекат поред воде (4) је могуће задржати, са угоститељском наменом. Дозвољена
је санација, адаптација или реконструкција. На фасади комбиновати класичне и савремене материјале. Испред објекта уредити терасу, а дозвољено је и проширење и пружање
терасе (отворене или затворене) изнад воде, на постојећим стубовима.
Објекти типа сојеница предвиђени су са северне стране језера, између воде и
насипа.
Смештајне јединице формирати у групацију од по четири објекта са заједничким
мокрим чвором и кухињом, са две вертикалне и једном хоризонталном комуникацијом.
Орјентација објеката треба да је у правцу север-југ, због што веће енергетске искоришћености.
Читаву структуру поставити на стубове. Због велике воде која на том месту износи
82,14 mnm, неопходно је да се кота пода налази на 82,50 mnm. У циљу несметаног протока воде при високим водостајима, забрањено је било шта постављати и градити испод
објеката - сојеница.
Како би се објекти уклопили у јединствени амбијент зеленог појаса око језера,
потребно је да материјализација буде од дрвета, са кровном облогом од трске.
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До сојеница се долази преко приступне режимске саобраћајнице. Такође, планиране су и стазе између објеката, постављене нормално у односу на приступну саобраћајницу.
Материјализацију стаза урадити у природном материјалу (камен, дрво, опека) у
циљу постизања минималног негативног утицаја на природну околину.
3.3.2. Зона изван Парка природе
Спорт и рекреација
Спортска хала (5) се задржава у постојећем габариту и изгледу. Уколико се укаже
потреба за доградњом објекта обавезно је поштовати постојећи архитектонски израз,
односно потпуно уклопити у постојећи објекат. Заузетост парцеле не може да буде већа
од 40%, рачунајући укупан габарит објекта.
Комплекс отворених базена ће се изградити и уредити у складу са постојећом
пројектном документацијом.
Комплекс садржи:
-- базен олимпијских димензија 25 m х50 m;
-- трибине за око 300 гледалаца;
-- забавно-рекреативни отворени базен;
-- дечији базен;
-- уређен просто за сунчање;
-- објекат са административним делом, санитарним чвором и гардеробом, лекарском собом, техничким делом и другим садржајима у складу са основном
наменом комплекса (12).
Базен олимпијских димензија је могуће затворити постављањем монтажно-демонтажне конструкције.
Заузетост парцеле је максимално 20% (где се не подразумевају отворени базени).
У оквиру комплекса 50% површина мора бити под зеленилом, са делом површине за сунчање и шетњу купача.
Спратност објеката је Су + П (сутерен и приземље).
Рекреативне површине - Уређење рекреативних површина источно од хотелских
објеката подразумева дефинисање пешачких – трим стаза и опремање простора за постављање кампа. Стазе пројектовати тако да се у што већој мери задрже постојећи шумски
засади.
Основни услов је максимално очување природе. За све активности у смислу
уређења простора обавезно је прибављање услова Завода за заштиту природе Србије.
На графичком прилогу је дат шематски приказ стаза, док ће њихов прецизан
положај бити дефинисан одговарајућом пројектном документацијом, а на основу услова
надлежних институција.
Локација камп простора је изабрана тако да буде што ближе комуналним инсталацијама, које ће се постављати за друге садржаје (регатни центар, хотел). Камп треба
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да садржи, поред слободне површине за подизање шатора, објекат са просторијом за
портира/чувара, већи санитарни чвор за кампере (женски и мушки тоалети, тушеви...).
Објекат мора бити приземан, монтажни или грађен од природних материјала.
Површину испред објекта поплочати природним материјалом, опремити чесмом,
клупама, јавном расветом, постављеном у складу са захтевима Покрајинског завода за
заштиту споменика културе. Обавезно предвидети место за контејнер за комунални
отпад, које мора бити уређено у складу са прописима и условима датим у овом Плану.
Градска плажа- У оквиру површине „Градске плаже“ потребно је постојеће објекте
(6) привести функцији којој су првобитно намењени. Потребно је изградити кабине и
санитарни чвор (13), који мора бити прикључен на насељску инфраструктуру.
Санитарни чвор:
-- тоалети - мин. 8 тоалета за жене и 4+4 за мушкарце;
-- тушеви - 2 за жене и 2 за мушкарце.
Тушеве треба предвидети и на отвореном простору, мин. 2 јединице по 4 туша.
Пешачке стазе и површине у оквиру плаже (до кабина, санитарног чвора и сл.),
као и испред плаже извести од природног или вештачког камена, обрадом која обезбеђује
отпорност на клизање.
Kористити природне материјале на основу услова Завода за заштиту природе.
Смештајни и угоститељски капацитети
Планом су дефинисане површине за изградњу смештајних и угоститељских капацитета.
Могуће је изградити два хотела са пратећим садржајима.
На површини источно од спортске хале препоручује се изградња хотела са апартманским насељем, као саставног дела хотелског смештаја. Обавезно је уредити зелене
површине на парцелама које су дефинисане за изградњу. Зелене површине уредити у
пејзажном стилу применом аутохтоне вегетације, уз коришћење декоративних стабала
лишћарског порекла који одговарају станишним условима.
Степен заузетости: макс. 10%
Спратност хотела: макс. П+3 (приземље и три етаже)
Спратност апартмана: маск. П+1
Објекте градити са равним кровом, максималног нагиба 10˚. Дозвољени су акценти
у архитектонском обликовању објеката, у смислу вертикалне регулације, на мах. 10%
површине објекта, чија висина неће прелазити 1/4 основне висине објекта.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама успоставити
јединствену целину. Савременом, а ненаметљивом архитектуром уклопити се у природно
окружење, са тенденцијом да овај простор постане најатрактивнији део Бачке Паланке.
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Објекти морају да задовољавају услове енергетске ефикасности. За главни објекат
хотела се препоручује уградња централне климе, како би се избегли појединачни уређаји
на фасади објекта.
Објекат у улици Дунавска обала се задржава, с тим да се може мењати намена.
Препоручује се намена везана за туристичку понуду (продавница, угоститељски садржај, садржаји из области услужног занатства и сл.). На објекту се може вршити санација,
адаптација и реконструкција, у циљу прилагођавања новој намени.
Садржаји наутичког туризма - марина
1. Објекте у марини, у небрањеној зони, градити на коти круне насипа.
2. У оквиру главног објекта (управне зграде) обезбедити канцеларију са пратећом
инфраструктуром за потребе рада царинске службе.
3. Спратност: макс. П+1 (приземље + спрат).
4. Објекте градити од савремених материјала, прикладних за планирану намену.
Архитектура треба да одражава савремене тенденције и да буде у складу са
осталим објектима планираним на подручју приобаља.
3.3.3. Саобраћајна и комунална инфраструктура на површинама остале намене
Саобраћајна инфраструктура
Основни урбанистички услов за саобраћајну инфраструктуру (површине остале
намене) била би обавезна израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу
према Закону о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/07 101/11,
93/12 и 104/13) и Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број
50/11), а према приложеној ситуацији:
-- интерне саобраћајнице унутар парцела извести у зависности од расположивог
простора, у складу са меродавним возилом (ПА/ЛТВ), са стабилисаним и/или
савременим застором;
-- паркирање унутар парцела организовати на слободним површинама (у нивоу,
у гаражама), са савременим застором и димензијама у складу са меродавним
возилом (ПА/ЛТВ);
-- одводњавање са манипулативних површина унутар парцела извести путем
попречних и подужних падова до сливника и даље у атмосферску канализацију;
-- пешачке стазе извести од стабилисаног или савременог застора са минималном ширином од 1,2 m.
Водопривредна инфраструктура
Снабдевање водом осталих садржаја
-- За потребе хидрантске мреже могуће је бушење бунара, који ће захватати воду
из првог водоносног слоја;
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-- прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројeктовати искључиво
у правој линији, управно на уличну цев;
-- водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,0 m од регулационе
линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који
је смештен са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер (1/2“) су 1,00 m x 1,20 m (1,0 m). Водомер
се поставља на мин. 0,30 m од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за
два или више водомера зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера. Уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа,
топлотна подстаница и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно. Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна;
-- шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне
прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови),
-- унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним малтером
1:3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде
за бетонске зидове;
-- шахтове који леже у зони подземних вода треба заштитити од продора воде
одговарајућом изолацијом;
-- изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт;
-- обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин.
10,0 cm изнад коте терена или на други начин;
-- кућни прикључак извести у слоју (мин. 5,0 cm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице затварање рова предвидети шљунком;
-- уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири
потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање
притиска.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
-- Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник цеви не може бити мањи од ø150 mm;
-- главне одводнике из објекта где год је могуће што пре и по правој линији
одвести из објекта ка уличној канализацији;
-- промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу
колена;
-- изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1,0 m испод терена;
-- гранично ревизионо окно извести 1,0 m унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6 m,
а максимална 3,0 m). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе
мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији, без хоризонталних и вертикалних ломова;
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-- ревизиона окна морају се још изградити на местима: где се спајају главни
хоризонтални одводници са вертикалним, ако је вертикални одводник од тога
места удаљен више од 1,0 m, на местима где су каскаде, на местима где се мења
правац одводника који спроводи фекалну воду и код правих одводника на растојању највише 24,0 m за ø150 mm.
-- у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из
шире цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка
мањем осим код каскаде;
-- сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може
пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом, ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче;
-- где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима
у спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на
највећим размацима ребара од 15mm;
-- резервоари за лед, рибу и томе сл., не смеју бити директно спојени са канализациjом;
-- на катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати
један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници
објеката;
-- прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти
и уља;
-- уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у армиранобетонску 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. 5,0 m од објекта, мин. 2,0 m од ограде комплекса, мин. 10,0 m од регулационе линије и мин. 20,0 m од бунара;
-- изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са сливницима и
системом ригола и канелета;
-- сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак
пре улива у сепаратор масти и уља;
-- трасе водити или у зеленом појасу дуж улице, или испод коловоза по осовини
коловозне траке;
-- коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна
канала у који се уливају;
-- све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног
комуналног предузећа.
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Електренергетска инфраструктура
-- Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са
важећим законским прописима и техничким условима;
-- трафостанице градити као зидане, монтажно бетонске или у склопу објеката,
за рад на 20 kV напонском нивоу;
-- минимална удаљеност од других објеката треба да буде 3,0 m;
-- средњенапонску 20 kV и нисконапонску мрежу градити подземно, по условима;
-- грађења подземне електроенергетске мреже;
-- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским
инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са „Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката
од атмосферског пражњења“ („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
-- прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести подземним
каблом или надземним прикључком, по условима надлежне Електродистрибуције у Новом Саду.
Гасоводна инфраструктура
Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода ниског притиска који спаја
уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом.
При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа:
-- цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 0,8 m;
-- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m;
-- траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна;
-- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски;
-- гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја;
-- гасни прикључак завршава се на приступачном месту главним запорним цевним затварачем, који може да се угради непосредно по уласку у објекат или ван
њега (у прикључном ормарићу или у зидном ормарићу);
-- мерно-регулациони сет не сме се постављати унутар објекта, на места где нема
природне вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално
1,0 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m, мерено по
хоризонтали.
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се Правилника о
техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90).
-- Вентилацију котларнице извести природним путем, преко доводне вентилационе решетке у спољашњим вратима, и одводне вентилационе решетке, која
се уграђује на наспрамном зиду котларнице (при врху зида);
-- Одвод продуката сагоревања се врши преко димњака са димњачком цеви. Не
постоји опасност од прескока пламена;
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-- Код улазних врата котларнице предвидети тастер за нужно искључење комплетне електро инсталације у котларнице;
-- Изградити АБ постоље за котао.
Електронска комуникациона инфраструктура
-- Подземну телекомуникациону мрежу градити по условима грађења подземне
телекомуникационе мреже на јавном земљишту;
-- објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе
мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, као
и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, у објекту у
оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника
или на засебном стубу унутар комплекса;
-- објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни;
-- комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити
ограђени;
-- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
-- до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m;
-- прикључење корисника на телекомуникациону мрежу извести подземним
прикључком по условима надлежног предузећа у Новом Саду.
Озелењавање простора
У оквиру постојећих и планираних садржаја је потребно формирати следеће
зелене површине:
-- у оквиру отворених спортских терена, комплекса хале, базена, угоститељских
и рекреативних садржаја, регатног центра и комплекса хотела, потребно је на
мин 40% површина комплекса предвидети зеленило. Поред аутохтоних врста
лишћарског порекла, могућа је примена декоративних врста и четинара (1020%);
-- плажу и камп простор максимално уклопити у постојећи природни амбијент
шума, уз садњу солитерних аутохтоних врста у функцији стварање засене,
орјентира у простору и сл.;
-- на свим површинама за озелењавање, формирати травњаке отпорне на гажење.
4. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног планирања и
вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности
геолошке средине као простора за градњу објеката.
Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради
утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких
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услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и
заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских
и других објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа,
санације и рекултивације терена, укључујући и подземна складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта
минералних сировина за складиштење природног гаса и/или CO2.
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 геолошкој грађи зоне приобаља, као и ширег подручја, доминирају седиментне
стене неогене старости. На површини терена су најзаступљеније квартарне творевине
– холоценске док њихову непосредну подину чине седименти плеистоцена. Квартарне
творевине су представљене дилувијалним и алувијалним седиментима (шљунковити и
глиновити песак).
У геоморфолошком погледу, обухваћени простор се налази у алувијалној равни
Дунава, који је на формирање рељефа имао кључну улогу. Његов утицај у формирању
рељефа у небрањеном делу – инудационој равни и данас је усмерен ка новим променама
површинског рељефа. Алувијалну раван Дунава у посматраном подручју чине два морфолошка члана: нижа инудациона раван и виша алувијална тераса.
Надморска висина инундационе равни на којој се налази локалитет износи између
76 и 80 m. Алувијална тераса је за 3-4 m виша од инундационе равни. Поједини делови
имају и мању надморску висину од 76 m (дно неких бара), односно, вишу од 80 m (обалске
греде уз сам Дунав).
Дунав на овом подручју ствара различите рељефне облике, пре свега ерозивне и
акумулативне творевине. Од ерозивних творевина су то меандри, рукавци односно стари
речни токови, а од акумулативних плићаци и обалске греде. На локалитету „Тикварa“,
односно алувијалној равни Дунава изражене су баре и мочваре у којима се и данас стварају органогено-барски седименти.
На простору обухвата Плана није евидентирана појава клизишта. Према расположивим сазнањима предметно подручје не располаже минералним богатством значајним за експлоатацију и истовремено представља недовољно истражено подручје,
и у том контексту нема ограничења за изградњу објеката.
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију
објеката обавезно је уважити могуће ефекте за VI-VII степен сеизмичког интензитета
према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), како би се максимално предупредиле
могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.
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5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
5.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Имајући у виду значај подручја приобаља, као и планираних објеката и комплекса, прописује се обавеза израде урбанистичких пројеката.
У оквиру Парка природе:
1. сојенице;
2. садржаји везани за спортове на води;
3. уређење површине са изграђеним објектима у јужном делу (смештајни и угоститељски капацитети);
4. плажа на Тиквари.
Ван парка природе:
1. смештајни, угоститељски и туристички капацитети;
2. марина и
3. градска плажа.
Поред наведених локација за које је потребна израда урбанистичког пројекта, у
циљу реализације Плана обавезна је израда техничке документације неопходне за издавање грађевинске дозволе са посебних освртом на заштиту животне средине.
План детаљне регулације граничног прелаза „Бачка Паланка“ („Службени лист
општине Бачка Паланка“, број 21/2010) остаје на снази и примењује се у делу обухвата
Плана у оквиру кога се налази део граничног прелаза „Бачка Паланка“.
НАПОМЕНА:
Промена намене шумског у грађевинско земљиште, ван Парка природе „Тиквара“,
дефинисана је ранијом урбанистичком и просторно-планском документацијом и спроведена у РГЗ. У складу са чл. 89 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС
и 98/13-УС, 132/2014 и 145/14), орган надлежан за доношење плана дужан је да, акт који
садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена, достави надлежном
министарству за послове шумарства.
Реализација планског документа може се вршити фазно.
Такође, предвиђено је да регатна стаза буде изведена у две фазе и то на начин да
би у првој фази била изведена стаза за кајак и кану дужине 1000 m, док би у другој фази
била формирана стаза за веслаче потребне дужине од 2000 m. Предуслов за реализацију
регатне стазе је изградња саобраћајне везе града и приобалне зоне с обзиром на то да се
укида постојећа саобраћајна веза и планира мост за пешачко-бициклистички саобраћај.

252 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

6. ПОТРЕБАН СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Локацијски услови за све објекте се могу издати након:
-- урађене парцелације/препарцелације ради прибављања јавног земљишта за
формирање коридора планираних улица;
-- урађеног урбанистичког пројекта и прибављених сагласности на исти од
надлежних институција;
-- изграђене саобраћајне инфраструктуре;
-- изграђене водоводне и канализационе инфраструктуре;
-- обезбеђеног снабдевања електричном енергијом.
За објекте хотела и марине обавезно је обезбеђење и електронске комуникационе
инфраструктуре.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

В) АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка и
Решење о изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка на животну средину („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 22/09)
2. Изводи из планских докумената вишег реда
3. Списак коришћене документације
4. Прибављени подаци и услови за израду планског документа
5. Прибављене и коришћене подлоге и карте
6. Записник о обављеној стручној контроли Концепта плана, Извештаји о обављеној стручној контроли Нацрта плана, Извештај о обављеном јавном увиду
7. Сагласности и мишљења надлежних органа и институција
РУКОВОДИЛАЦ ТИМА: Мр Љубица Протић Еремић
СТРУЧНИ ТИМ: Весна Просеница, дипл.инж.арх. Mина Миличић, дипл.инж.
арх. Љиљана Јовичић-Малешевић, дипл.екон. Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. Бранко
Миловановић, дипл.инж.мелио. Теодора Томин Рутар, дипл.правник Зорица Санадер,
дипл.инж.елек. Милан Жижић, дипл.инж.маш. Славица Пивнички, дипл.инж.пејс.арх.
Драгана Матовић, оператер Аљоша Дабић, копирант
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ДЕГРАДАЦИОНИ ПУНКТОВИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена утицаја на животну
средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког планирања. Законом
су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и
усвајања плана.
У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj 22/09), коју је донела Скупштина
општине Бачка Паланка, односно Решењем о изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка на животну средину
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj 22/09), приступило се изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка на
животну средину (у даљем тексту: Извештај).
За носиоца израде Извештаја одређен је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови
Сад, Железничка 6/III.
Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина
рада, вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих
може доћи имплементацијом плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја
на животну средину.
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних
утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна добра и
друге створене вредности.
Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза произашла из Одлуке о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj 22/09), односно Решењем о
изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације приобалне
зоне Бачка Паланка на животну средину („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
брoj 22/09.
У складу са законским одредбама и праксом Стратешке процене у Европи, Извештај
о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину структурално обрађује:
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1. полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене);
2. циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу
стања, дефинисања проблема и проналажења решења);
3. стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у
ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене);
4. смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и
хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Плана);
5. програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење
спровођења Плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и новог
стања на планском подручју);
6. коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки
оквир коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су утицале на стратешку процену);
7. начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку стратешке процене);
8. закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са
визијом за спровођење и унапређења стратешке процене).
Основни циљ израде Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка
(у даљем тексту: План) је обезбеђивање услова за уређење, организацију и коришћење
простора, изградњу објеката и коришћења грађевинског земљишта.
Планом се утврђују намене површина, инфраструктурни правци и коридори, зоне
и целине са истим правилима уређења и грађења, као и правила и услови заштите простора са посебним особеностима и ограничењима.
Као основно опредељење, испоштоване су одреднице просторно -планске документације вишег реда.
За потребе израде Плана коришћена је и релевантна планска, информациона и
техничка документација, као и подаци добијени од надлежних органа и институција.
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj 22/09) и Решењем о изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације приобалне зоне
Бачка Паланка на животну средину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj
22/09, приступило се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци на животну средину.
Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације Бачке
Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 16/11) и Измене и допуне Плана
генералне регулације Бачке Паланке („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
22/12).
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ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада је План израдио у сарадњи са
представницима Општинске управе Бачка Паланка. У План су уграђени подаци и услови
добијени од надлежних органа, јавних предузећа и других заитересованих институција.
Планом је обухваћен простор површине 387,71 ha.
Стратешка процена предметног Плана је процес којим се интегришу циљеви и
принципи одрживог развоја у плану, с циљем спречавања или ограничења негативних
утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга
створена добра.
Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза произашла из Решења о изради стратешке процене утицаја предметног Плана на
животну средину.
Планска решења и Извештај о стратешкој процени, усклађени су са прописима,
који посредно или непосредно регулишу ову област:
•

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

•

Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15);

•

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени
гласник СРЈ.

•

Међународни уговори“, број 11/01);

•

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне
и природних станишта („Службени гласник РС-Међународни уговори“,
број 102/07);

•

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04,
36/09, 36/09¬др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16);

•

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10); • Закон о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

•

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);

•

Закон о 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, 88/10);

•

Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08-др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17);

•

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

•

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

•

др.закон, 48/94-др.закон,54/96, 101/05-др.закон, престао да важи осим одредаба чл. 81 до 96.);

•

Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13);
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•

Закон о железници („Службени гласник РС“, број 45/13 и 91/15);

•

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

•

Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС,
(„Службени лист СРЈ“, бр. 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и
55/13-УС);

•

Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон,
104/09¬др.закон и 10/15);

•

Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“,
број 101/15);

•

Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10,
60/13-УС и 62/14);

•

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

•

Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12
и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2.
у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);

•

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

•

Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др.
закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон);

•

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

•

Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон,
54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон,
престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.);

•

Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10);

•

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14);

•

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

•

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

•

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 8/05 и 41/09);

•

Закон 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);

•

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
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•

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10
и 47/11);

•

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

•

Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10);

•

Уредба 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);

•

као и други закони и прописи који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА
2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА
Текстуални део Нацрта плана детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој
Паланци садржи следеће елементе (преглед основних поглавља Нацрта), усклађене са
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15):
A) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА
2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ
И ЗОНЕ
2.1.1. ЗОНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“
2.1.2. ЗОНА ИЗВАН ПАРКА ПРИРОДЕ
2.1.3. ШУМЕ И ЗАБАРЕНО ЗЕМЉИШТЕ
2.1.4. ПАШАЧКЕ СТАЗЕ
2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
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2.2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.2.2. ЗЕМЉИШТЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА
2.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
2.4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ
2.4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
2.4.2. НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
2.5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
2.5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.5.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
2.5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.5.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
2.6. ЗАШТИЋЕНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
2.6.1. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
2.6.2. ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА
2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ
2.8. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЧИНЕ 				
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
2.9. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
2.10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 		
СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ 			
НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
2.10.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.10.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
2.10.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И ДРУГИХ ВЕЋИХ ОПАСНОСТИ
2.11 ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
3.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
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3.2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.2.6. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА
3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
3.3.1. ЗОНА ПАРКА ПРИРОДЕ
3.3.2. ЗОНА ИЗВАН ПАРКА ПРИРОДЕ
3.3.3. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
3.3.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.3.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.3.6. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
3.3.7. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.3.8. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА
4. ПОТРЕБАН СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
2.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА
Циљеви уређења и изградње приобаља у Бачкој Паланци су:
-- спровођење одредби Плана генералне регулације којим је дефинисано да се део
Парка природе „Тиквара“, који се налази у оквиру грађевинског рејона насеља,
намењује спорту и рекреацији;
-- усклађивање планираних решења са ситуацијом на терену;
-- дефинисање саобраћајних коридора, пешачких и бициклистичких токова,
мирујућег саобраћаја и регулација саобраћајних токова; -дефинисање саобраћајних прикључака до планираних комплекса; -дефинисање јавне комуналне
инфраструктуре -снабдевање водом, струјом, гасом, атмосферска и фекална
канализација; -дефинисање начина уређења и утврђивање правила градње;
-- заштита животне средине и природних целина.

3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА
3.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
У геоморфолошком погледу приобална зона је алувијална раван реке Дунав,
односно алувијално забарено земљиште. Насип прве одбрамбене линије, који штити
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град од великих вода Дунава, дели зону на брањени и небрањени део. Надморска висина
терена варира од 75,50 m – 81,00 m у небрањеном делу и 78,6 m – 82,50 m у брањеном
делу, док се кота одбрамбеног насипа креће од 83,50 m -83,90 m.
Клима насеља Бачка Паланка, па самим тим и приобаља које је обухваћено планом, има обележја умерено-континенталне климе.
Насеље Бачка Паланка се налази у зони максимално могућег трусног померања
тла од 7° MCS.
3.2. ПОСТОЈЕЋА ФУКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
-НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ
Према Плану генералне регулације насеља предметни простор намењен је спорту
и рекреацији и у функционалном смислу чини јединствену целину.

Слика бр. 1: Прегледна слика ширег окружења Планског подручја (Извор: Google
Earth)
Водене површине у приобаљу заузимају површину од 55,85 ha (језеро Тиквара
и ретензије-баре). Језеро Тиквара пружа погодности за такмичења у кајаку и осталим
спортовима на води.
Постојећи спортско-рекреативни садржаји смештени су уз улицу Бродарско
насеље. У блоку 60 налази се спортско-рекреативни центар са тереном за фудбал са трибинама, мали фудбал, кошарку, рукомет и тенис и спортски мотел са смештајним капацитетом од 25 лежаја. У непосредној близини налази се и објекат спортске дворане, на
којем су започети радови на доградњи, тј. проширењу и допуњавању садржаја у функцији спорта и рекреације.
Са северне стране језера се налази објекат Дома спортова, а поред пратећих објеката је уређено и дечје игралиште.
Испред Дома спортова су лоцирани привези за чамце.
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На самој обали Дунава смештени су објекти угоститељства и један стамбени објекат. На подручју приобаља се такође налазе и две уређене плаже, на обали Дунава и на
обали језера Тиквара.
Појас одбрамбеног насипа, дуж целе приобалне зоне, представља идеалну комуникацију за пешачки и бициклистички саобраћај. Остале површине у приобаљу чине
шуме и травњаци.
Поред спортско-рекреативних садржаја, територија приобалне зоне такође пружа
велики потенцијал у погледу развоја туризма и у том погледу је недовољно искоришћена.
3.3. СТАЊЕ МРЕЖЕ И КАПАЦИТЕТА САОБРАЋАЈНЕ И
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.3.1. Саобраћајна инфраструктура
Простор у границама Плана има повољне саобраћајне услове за прилаз постојећим
спортско-рекреативним површинама, као и за лоцирање нових садржаја који захтевају
добре везе са државном путном мрежом.
Све саобраћајнице у оквиру обухвата плана су изграђене савременим коловозним
застором.
На местима укрштања постојећих улица уређеност раскрсница и њихова прилагођеност савременим условима саобраћаја је незадовољавајућа и у том смислу су неопходне интервенције.
Свака од предметних улица као основни елемент попречног профила има и траке
за пешачки саобраћај. Овоме посебно доприноси већ изграђен и оформљен систем пешачких стаза.
Бициклистички саобраћај се одвија на коловозним тракама намењеним колском
саобраћају, јер не постоје изграђене бициклистичке стазе и траке, мада је то други по
реду облик кретања (одмах иза пешачког) по заступљености у овој зони.
Насип за одбрану од поплава, на левој обали Дунава, такође се користи као површина за одвијање пешачког и бициклистичког саобраћаја.
У оквиру коридора предметних саобраћајница није адекватно решен проблем
стационарног саобраћаја. На предметном простору постоји неколико паркинг скупина,
али изграђени капацитети не задовољавају потребе за паркирањем путничких возила,
посебно у летњим месецима.
Водни саобраћај је присутан преко међународног пловног пута Дунав. До изградње
планираног прихватног објекта наутичког туризма (марина, туристичко пристаниште,
привезиште) на Дунаву, користи се привез за чамце на Тиквари.
3.3.2. Водопривредна инфраструктура
Режим површинских вода
На деоници Дунава у широј зони Бачке Паланке (km 1301 до km 1294) одређена
је крива протицаја, као и крива трајања водостаја и протицаја на водомерној станици
Илок, а добијена је корелацијом података осматрања водостаја и протицаја из периода
1931/1990. Дефинисане су и карактеристичне коте и протицаји Дунава.
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Карактеристике Протицаја

Протицај Дунава Q (m3/s)

Кота нивоа на в.с.
Илок

Најмање у току зиме 1985. године

1020

73.90

Најнижи пловни

1500

74.94

Средњи вишегодишњи

2900

76.69

Пуно корито

4720

78.58

Стогодишња велика вода

8880

81.70

Табела 1: Карактеристични протицаји и коте нивоа на водомерној станици Илок
Режим подземних вода
Доминатне компоненте прихрањивања и пражњења издани су падавине и испаравање (у заобалном делу) и водоразмена са Дунавом (у приобалном делу).
Нивои подземних вода у издани осцилују претежно на дубинама 2-4 m испод
површине терена. Код изузетно високог водостаја Дунава, измерени нивои су варирали
од 0.53 до
1.66 m од површине терена, што потврђује изнету тезу о утицају нивоа воде у
Дунаву на режим приобалног дела плитке издани.
Стање мреже и капацитета водопривредне инфраструктуре
Цело насеље је покривено водоводном мрежом, која је на појединим деоницама
недовољног пречника, нарочито у новим условима повећане потрошње, те је неопходна
реконструкција на тим правцима, како би се избегло стварање уских грла потрошње.
Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система насеља Бачка
Паланка. Постојећа водоводна мрежа је изведена по ободним улицама предметног подручја.
Одвођење отпадних вода
Одвођење отпадних вода обавља се преко делимично изграђене канализационе
мреже.
Одвођење атмосферских вода
Атмосферске воде се са грађевинског подручја пребацују у реципијент Реку Дунав
преко три црпне станице.
Одвођење атмосферских вода се тренутно обавља преко делимично изграђене
атмосферске канализације и водених површина, које се налазе на предметном подручју
и које су пријемници атмосферске канализације насеља Бачка Паланка.
Зона насипа 1. одбрамбене линије од високих вода Дунава
Планом је обухваћено брањено и небрањено подручје леве инундације реке Дунав
као и сам насип који представља 1. одбрамбену линију за заштиту од високих вода
Дунава. На предметном подручју постоје и две водене површине које представљају подручје за прихват површинских вода и језеро Тиквара.
Акваторија реке Дунав
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Акваторија реке Дунав на делу обухваћеним Планом између обале и матице реке
представља габарит пловног пута Дунава. Укупна ширина габарита је око 370 m.
3.3.3. Електроенергетска инфраструктура
На северној страни, у Дунавској улици, постоји изграђена дистрибутивна трафостаница, као и трафостаница у склопу спортске хале. Постојећи капацитети нису
довољни за подмирење потреба за електричном енергијом, тако да је у току прибављање
потребне документације за изградњу дистрибутивне ТС „Платан“ на самој обали Дунава.
До саме спортске хале је постављен 20 kV кабловски вод који напаја ТС у склопу спортске хале.
3.3.4. Електронска комуникациона инфраструктура
У обухвату плана постоји изграђена телекомуникациона мрежа за потребе
постојећих корисника. За потребе нових садржаја потребно је изградити одговарајућу
телекомуникациону мрежу.
3.3.5. Термоенергетска инфраструктура
Гасоводна мрежа је изграђена дуж Улице Бродарског насеља и даље води до спортско-рекреативне хале.
3.3.6. Зелене површине
Зелене површине приобалне зоне чине: шуме и шумско земљиште Парка природе
„Тиквара“, дрвореди у уређеним уличним површинама, делимично уређене травнате
површине, хортикултурно уређена површина дечјег игралишта и висока вегетација у
форми шумског појаса уз водене површине.
3.4. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА
3.4.1. Заштићена природна добра
Подручје природног добра „Тиквара“ стављено је под заштиту као Парк природе Одлуком Скупштине општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 4/2015), а на предлог Завода за заштиту природе Србије. Парк природе
„Тиквара“ се ставља под заштиту ради очувања комплекса аутохтоних барско-мочварних и шумских екосистема, који у целини представљају значајни део очуване природе и
здраве животне средине.
На територији Парка природе „Тиквара“ успостављени су режими заштите II и
III степена и утврђене мере заштите. На подручју Парка природе, забрањено je ширење
грађевинског подручја, радови који изазивају трајне негативне промене водног режима
или квалитета воде влажних станишта и преграђивање водених миграторних праваца и
друге активности у простору које нису засноване на одрживом коришћењу природних
ресурса.
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Прописане су и мере заштите локалитета „Четири стабла платана“ и „Вештачка
састојина мочварног чемпреса“ као мере очувања и унапређења вредности ових локалитета, који су претходном заштитом били Споменици природе, a ревизијом заштите се
налазе као локалитети у склопу заштићеног подручја.
Одлукама су дефинисана подручја, односно заштитне зоне и режими заштите.
Планирани садржаји се налазе у приобалној зони еколошког коридора реке Дунав, за
коју су дата правила уређења, са мерама заштите природе од стране Завода за заштиту
природе Србије.
3.4.2. Заштићена културна добра
На предметном подручју је евидентиран објекат у улици Дунавска обала, као
непокретно културно добро од етнолошког значаја.
4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ
Уређење подручја приобаља у Бачкој Паланци је од велике важности за насеље
Бачка Паланка у погледу обезбеђења адекватних спортско-рекреативних површина за
становнике Бачке Паланке и развоја туризма.
У обухвату Плана дефинисане су две зоне:
-- зона Парка природе „Тиквара“ и
-- зона изван Парка природе.
4.1. ЗОНА ПАРКА ПРИРОДЕ „ТИКВАРА“
„Парк природе „Тиквара“ се ставља под заштиту са циљем очувања природних
вредности динамичког комплекса станишта алувијалног подручја, који је условљен
разноврсношћу морфолошких одлика и динамиком плављења Дунава, континуитета
међународног еколошког коридора реке Дунав, укупне геолошке, биолошке и предеоне
разноврсности, шумских и травних и водених станишта, као и задовољења естетских,
рекреативних и туристичких потреба (Из Одлуке о заштити Парка природе „Тиквара“).
Парк природе „Тиквара“, који заузима већи део површине обухваћене Планом, је
изузетан туристички потенцијал, где је могуће развијати туристичке и спортско-рекреативне активности, а у складу са Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“ („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 4/15).
У Парку природе „Тиквара“, на делу који се налази у оквиру грађевинског подручја насеља Бачка Паланка, је претежно успостављен режим заштите III степена, осим
мањих површина у западном делу парка у оквиру насеља. Највећи део другог степена
заштите се налази ван грађевинског подручја насеља.
У складу са Одлуком о заштити и условима за заштиту природе који су добијени
од Покрајинског завода за заштиту природе, на простору Парка природе се дозвољава
спортско-туристичка, рекреативна и информатичко-пропагандна активност, уређење
плавне зоне, уређење и изградња регатне стазе и помоћних објеката, кретање чамаца
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на весла и изградња туристичких и спортско-рекреативних објеката. Вожња моторних
чамаца је забрањена.
На подручју Парка природе „Тиквара“ је забрањено:
-- крчење шума и садња алохтоних врста дрвећа у приобалном појасу од 30 m
дуж Дунава;
-- подизање индустријских објеката, прерађивачких погона и других садржаја,
као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет
подручја, или су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или
узнемиравања живог света осветљењем;
-- радови који негативно утичу на водни режим заштићеног подручја или на квалитет воде влажних станишта;
-- хемијско и физичко загађивање, отварање депонија, одлагање опасних материја и формирање грађевинског земљишта ван грађевинског подручја насеља
супротно циљевима заштите и одрживог коришћења природних вредности;
-- привремено и трајно одлагање свих врста отпадних материја, као и транспорт
С обзиром да је река Дунав еколошки коридор од међународног значаја, потребно
је уз водоток обезбедити зелени појас. Ради заштите биодиверзитета укупног простора,
потребно је спречити ширење инвазивних врста.
Акваторија језера „Тиквара“ и Дунава заузимају 123,4 ha односно 31,83% површине у овом делу подручја обухваћеног Планом.
Спорт и рекреацијa
Спортско-рекреативне садржаје у овом делу приобаља чине отворени спортски
терени, регатни центар са регатном стазом, садржаји везани за спортове на води и плажа
на језеру „Тиквара“.
Регатна стаза, дужине потребне за одржавање такмичења веслача, са пратећим
садржајима (управна зграда, хангар за чамце, судијски торањ, угоститељски садржаји,
трибинама, инспекциона стаза) ће се формирати у северном делу планског подручја.
Укупна потребна дужина за формирање регатне стазе је 2300 m, а ширина 125 m (Правилник о условима за обављање спортских делатности, „Службени гласник РС“, број 63/13).
Димензија водене површине треба да износи 2220x121 m. Уз регатну стазу, у источном делу
предметног простора се планира формирање краћих веслачких стаза за загревање.
У западном делу се делом задржавају постојећи отворени спортски терени
(фудбалски, рукометни, кошаркашки, одбојкашки и тениски терени). Због изградње
регатне стазе смањиће се површина постојећих терена у северном делу, а планира се
изградња и уређење помоћног фудбалског терена. Уз постојећи фудбалски терен ће се
изградити трибине за око 7000 гледалаца и обавезни пратећи садржаји.
Плажа оријентисана ка језеру „Тиквара“ се задржава. Постојеће трибине у том
делу ће се реконструисати. Пратећи садржаји плаже – кафе и ресторан, објекат са „брзом
храном“, мање продавнице и слично, ће се лоцирати на јужном делу где су постојећи
објекти, у којима могу да се нађу сви набројани садржаји. Санитарни чвор је потребно
обезбедити у оквиру плаже, на минимум три локације, у складу са разуђеношћу плаже.
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Сви набројани спортски објекти треба да имају све пратеће садржаје у складу са
нормативима за одређену категорију спортских објеката, затим уређену, слободну зелену
површину, уређене прилазе и паркинг просторе, као и да су опремљени потребном комуналном инфраструктуром.
Површина намењена садржајима везаним за спортове на води се налази у западном
делу предметног простора, јужно од одбрамбеног насипа, уз језеро Тиквара. Постојећи
угоститељски објекат „Шаран“ у свом саставу има угоститељски део и део намењен кајакашима – оставу за чамце и пословне просторије, као и понтон са везовима за чамце. На
парцели коју данас користе могуће је извршити изградњу/доградњу потребних кабина за
чамце, уколико се за то укаже потреба.
Поред постојећих објеката, који су у функцији кајакашких и веслачких клубова и
који се задржавају, планирано је да се у наредном планском периоду изграде нови објекти
који ће својим капацитетом задовољити потребе корисника простора.
Смештајни и угоститељски капацитети
Између насипа и језера „Тиквара“ се планира уређење простора за постављање
монтажних објеката типа сојеница. Изградња предвиђених објеката мора бити у складу
са прописаним условима заштите.
За приступни пут треба формирати колско-пешачку стазу, поштујући услове
заштите природе. Уз пут ће се формирати инфраструктурни коридор, за сву потребну
инфраструктуру за планиране објекте (водовод, канализација, струја, телефон). Приступ
објектима ће бити обезбеђен изградњом приступне режимске саобраћајнице (Нова III).
У оквиру ове намене се не предвиђа уређење паркинг простора.
Обавезан услов је максимално очување постојеће, нарочито високе, вегетације.
На потезу између језера „Тиквара“ и Дунава је изграђено неколико објеката.
Најстарији међу њима је угоститељски објекат „Чарда“, који се задржава и даље као угоститељски објекат.
Новији спратни објекат, у близини „Чарде“, стари (стамбени) објекат у продужетку,
затим недовршени објекат изграђен у кориту Дунава, треба наменити садржајима везаним за туризам и угоститељство, у којима би се нашли и садржаји напред набројани, а
везани за потребе корисника простора.
Планом се задржава формирање привеза за везивање сплавова – угоститељских
објекта, западно од плаже на језеру (постојећи објекти).
Језеро „Тиквара“
Језеро се налази у оквиру Парка природе, па су прописани услови коришћења и
заштите што, пре свега, подразумева забрану загађења воде на било који начин, укључујући и коришћење моторних чамаца.
За уређење и одржавање језера „Тиквара“ потребно је урадити законом предвиђену документацију која треба да садржи: -прорачун транспорта наноса и стабилности
обале дуж посматране деонице, -хидраулички прорачун течења и проноса наноса који
обухвата водени простор – акваторију Тикваре, са снимком постојећег стања, -регула-
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цију обале Дунава дуж посматраног подручја (регулациони радови, напери...), -мере за
умањење наноса унутар акваторије.
4.2. ЗОНА ИЗВАН ПАРКА ПРИРОДЕ
У зони изван Парка природе предвиђена је изградња објеката и уређење површина
за следеће намене: -наутички туризам, -спорт и рекреација, -смештајни и угоститељски
капацитети.
Нове саобраћајнице се већим делом налазе у зони изван Парка природе. Планом
је обухваћена улица Дунавска обала, северно од парка природе, као и део комплекса граничног прелаза (за који је урађен план детаљне регулације). У близини раскрснице улица
Дунавска обала и Бродарско насеље се налази објекат који се задржава, а намена објекта
треба да буде прилагођена потребама туристичке понуде.
Наутички туризам
Објекат наутичког туризма је марина, чија је локација између два напера, узводно
од моста преко Дунава. Улаз у марину је дефинисан на око 370 m од моста.
Категорија и капацитет марине су дефинисани Студијом мреже марина на Дунаву
у АПВ (Завод за урбанизам Војводине, 2008. године). Планирана је изградња марине II
категорије, капацитета 250 привеза, са пратећим садржајима. Саобраћајни прилаз ће се
обезбедити преко планиране саобраћајнице поред ножице насипа (Нова II). Северно од
локације марине, а у брањеном делу подручја, предвиђа се формирање паркинг простора
за потребе марине.
Тачан садржај у оквиру марине ће се дефинисати кроз урбанистички пројекат,
а у складу са прописима за предвиђену категорију марине (Правилник о минималним
техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина „Службени гласник РС“, број 56/11).
Спорт и рекреација
Постојећа спортска хала се задржава, уз могућност доградње, у случају да се за то
укаже потреба.
Простор западно од хале намењен је комплексу отворених базена, у чијем саставу
је базен олимпијских димензија са трибинама за око 300 гледалаца и дечји базени. Трибине уз базен могу бити делом изграђене као стални објекат, од чврстог материјала,
а делом монтажне, што омогућава боље уређење и функционалнији начин коришћења
простора.
„Градска плажа“ се задржава на постојећој локацији. Планира се проширење површине намењене плажи за садржаје везане за активну рекреацију, као и за неопходне пратеће садржаје плаже (кабине, санитарни чвор, мањи угоститељски садржаји). Постојеће
објекте је потребно привести планираној намени у функцији плаже. Планирано је
уређење спортских -рекреативних терена на песку или на трави. Површину испред улаза
на плажу делом поплочати (формирати приступне пешачке стазе и мање површине за
седење) и озеленити у пејзажном стилу. У оквиру ове површине могуће је предвидети и
отворени угоститељски објекат (шанк на отвореном са баштом).
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У источном делу овог подручја се задржавају постојеће шуме и забарено земљиште
(брањени део), где је могуће уређење терена за активну и пасивну рекреацију (шетње,
трим стазе, боравак у природи), без мењања морфологије терена и уз максимално очување постојеће, нарочито високе, вегетације.
У оквиру шуме и забареног земљишта, односно рекреативне површине, предвиђа
се могућност формирања кампа у источном делу, где се планира и формирање трим
стазе. На простору који буде опредељен за камп потребно је изградити неопходне пратеће објекте (пријавница, продавница, одговарајуће опремљен санитарни чвор).
Услове за уређење кампа и вршење евентуалних других интервенција у простору
тражити од Покрајинског завода за заштиту природе.
Смештајни и угоститељски капацитети
Локација хотела са апартманским насељем је источно и јужно од спортске хале
и базена. Саобраћајни приступ хотелу ће се обезбедити изградњом нове саобраћајнице
(Нова I), која ће повезати Улицу бродарског насеља са улицом Светозара Милетића
(траса државног пута IIa реда бр. 108/Р-119, код граничног прелаза Бачка Паланка). Уз
ову саобраћајницу планира се формирање паркинг простора за потребе хотела и регате,
у време такмичења. Положај објеката у комплексу хотела и уређење комплекса се дефинише урбанистичким пројектом.
Шуме и забарено земљиште
ручја.

Шуме и забарено земљиште се налазе и у брањеном и у небрањеном делу под-

Могућа намена у брањеном делу је описана под насловом „Спорт и рекреација“ у
овом поглављу, док се у небрањеном делу задржавају у постојећем стању, како би и даље
била омогућена заштитна функција шума и заштита природе.
5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА
И РАЗМАТРАНИ ПРОБЛЕМИ У ОБУХВАТУ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА
ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА
ПРОЦЕНЕ
Квалитет животне средине у приобалној зони је у већој мери очуван, иако општина
Бачка Паланка, има у одређеној мери деградиран квалитет животне средине, због неконтролисаних активности које угрожавају природне ресурсе.
У контексту заштите животне средине односно карактеристика животне средине
простора који ће бити изложени негативном утицају, услед изградње планираних садржаја, неопходно је нагласити да се могу очекивати одређени негативни утицаји и промене у стању и квалитету природних ресурса, као и флоре и фауне.
Очекује се да ће квалитет ваздуха у марини у оквиру обухвата Плана и њиховој
околини претрпети одређени утицај присутног саобраћаја (чамци и јахте на моторни
погон и аутомобили). Утицаји могу бити изазвани следећим факторима:
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1. Емисијом издувних гасова (CO2, NОx, SО2, чађ): -из мотора пловила при маневрисању у оквиру акваторије; -из саобраћаја до и од зоне марине.
2. Емисијом испарења из лако испарљивих органских једињења, укључујући
средства за фарбање и одржавање пловила: -од вентилационих система пловила и покривених објеката у марини.
Појава буке и вибрација на подручју обухваћеном Планом може бити изазвана
привремено током изградње нових објеката у комплексу приобалне зоне и евентуално
повећаним обимом копненог транспорта, пре свега друмског унутар комплекса.
До које мере ће повећање нивоа буке и вибрација проузроковати значајне сметње
за околину, зависи од локалних услова.
Промене у квалитету воде у комплексу приобалне зоне могу бити изазване следећим факторима:
•

отпадом и отпадним водама из пловила:

•

комунални чврсти отпад;

•

чврсти отпад од текућег одржавања (метал, дрвна грађа, електричне компоненте, итд.);

•

комуналне отпадне воде;

•

уље и гориво које цури из пловила и резервоара пловила;

•

средствима за фарбање пловила:

•

премазна средства, органског хемијског састава, за заштиту металних површина од корозије;

•

антивегетативни премази за заштиту потопљених површина трупа пловила
од обрастања алгама и биљним растињем, који садрже цинк, бакар или нека
друга токсична једињења;

•

отпадном водом која потиче из објеката марине:

•

санитарне отпадне воде;

•

атмосферске воде које се сакупљају са асфалтних и бетонских површина,
које су оптерећене уљем и горивом од механизације,

•

отпадне воде које настају при чишћења и одржавању опреме.

Грађевински радови:
Током извођења грађевинских радова зоне марине и регатне стазе могу бити изложене негативном утицају. Изградња кеја и осталих објеката директно у води може значајно да угрози водену средину.
Стога се ископ и багеровање мора размотрити посебно од случаја до случаја.
На основу анализе доступних геолошких истражних радова који су обављени у
близини предметне локације, дно регатне стазе „Цврцина бара“ усвојено је на коти 76,5
mnm, која омогућава да тело регатне стазе остане у слоју барских глина, који је повољнији са становишта водопропусности средине, од слоја порозних пескова који се налазе
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у подини простора. Утицај формирања акумулације на режим подземних вода у насељу
могуће је детаљније сагледати након израде документације којом ће се сагледати утицај
промене режима подземних вода на околни простор, а исто важи и за пројектоване елементе – дубина и запремине планиране акумулације.
У појединим случајевима може се очекивати да ће се као последица таквих активности појавити повећан садржај органских материја, токсичних органских загађивача и
тешких метала, акумулираних у наносу лучког базена и земљишту постојеће копнене
зоне. С обзиром да одлагање ископаног и багерованог материјала изван зоне марине и
кајакашке стазе потенцијално може представљати пункт значајних негативних утицаја,
неопходно је извршити даљу квантификацију и опис утицаја таквих грађевинских активности, са детаљнијим описом радова. Потребни су и детаљни подаци о саставу и количини муља, који се мора извадити из Цврцине баре пре изградње регатне стазе, узимајући
у обзир да је барска вода загађена, што ће утицати на избор локације за одлагање муља.
Саобраћајни положај планираног спортско-рекреационог центра, узимајући у
обзир међународни пловни -водни пут – реку Дунав (Паневропски коридор VII), као
и постојеће садржаје, може се окарактерисати као врло повољан. Да би се задовољили
захтеви за уређењем, опремањем и новом изградњом на овом подручју, неопходна је
реконструкција постојећих улица и изградња нових, приступних, до новопланираних
садржаја.
На предметном простору су делимично изграђене инсталације водовода и канализације.
Нивои подземних вода у издани осцилују претежно на дубинама 2-4 m испод
површине терена. Код изузетно високог водостајa Дунава, измерени нивои су варирали
од 0.53 до 1.66 m од површине терена, што потврђује тезу о утицају нивоа воде у Дунаву
на режим приобалног дела плитке издани.
Одбрамбени насип представља 1. одбрамбену линију за заштиту од високих вода
Дунава. На предметном подручју постоје и две водене површине које представљају подручје за прихват површинских вода и језеро Тиквара.
6. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ
ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И
ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ
У току израде Плана, разматрани су постојећи и потенцијални проблеми предметног простора и предложена су адекватна решења која ће регулисати или пак ублажити
постојање истих.
Основни проблеми, карактеристични за планско подручје, настају услед промене
обима, учесталости и трајања плављења у плавном подручју, што изазива деградацију
квалитета станишта односно промене у расподели органске материје од које зависи акватична и семиакватична флора и фауна. С обзиром да услед измене режима вода може
доћи до дугорочног поремећаја еколошких процеса, што изазива трајно осиромашење
биолошке разноврсности, концепт заштите и развоја треба да обезбеди заштиту природних вредности и испуни услове за функционисање заштићеног подручја. Да би се остварила основна начела заштите природе у заштићеном подручју, забрањени су захвати који
имају негативан утицај на морфолошке и хидрографске карактеристике подручја. Могу
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се предузимати само оне активности које поспешују или усмеравају природне и друге
процесе. Из тих разлога прихватљиве активности су ограничене у обиму и садржају, или
се контролишу у њиховом спровођењу.
Полазећи од Закона о заштити природе, током 2012. године се приступило ревизији природних вредности Парка природе „Тиквара“ ради усаглашавања мера и режима
заштите са важећим прописима. Добро еколошко стање заштићеног подручја, а посебно
језера „Тиквара“, чије природне вредности представљају део туристичке понуде подручја, представљају основу за развој туризма, стога је било неопходно ускладити потребе заштите биодиверзитета са наменом простора и развојем одрживог туризма.
Полазећи од потребе заштите и очувања станишта приоритетних за заштиту, као
и присуства строго заштићених и заштићених врста, одређивање степена заштите унутар ПП „Тиквара“ је вршено на основу степена очуваности природних вредности, потреба за применом активних мера заштите и у складу са потребама развоја одрживог
туризма. На заштићеном подручју ПП „Тиквара“ успостављају се режими заштите II и
III степена, који су прописани чланом 35. Закона о заштити природе.
На територији Општине нема регистрованих извора загађивања у смислу локалног
регистра извора загађивања животне средине који је надлежни орган јединице локалне
самоуправе у обавези да води, у складу са Законом о заштити животне средине, као део
Националног регистра.
До сада нису регистрована постројења која подлежу Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, као ни севесо постројења на територији
насеља.
Поједина питања из области заштите животне средине нису била меродавна за
разматрање.
Реализација планиране електроенергетске инфраструктуре, уз поштовање свих
потребних мера са аспекта заштите животне средине неће довести до негативних утицаја, те проблеми у плану везано за електроенергетску инфраструктуру нису ни разматрани.
Проблеми из области заштите животне средине, везани за електронску комуникациону инфраструктуру нису разматрани у плану, с обзиром да изградња планиране и
експлоатација постојеће нема негативних утицаја на животну средину.
Изградња антенских система за потребе остваривања радио-релејних веза мобилних комуникација, кабловског дистрибутивног система, интернета, радија и телевизије,
који ће се у актуелном периоду реализовати, нису разматрани као објекти који ће допринети негативном утицају на животну средину, с обзиром да се негативан утицај огледа
у нејонизованом зрачењу који емитују антенски системи, на веома блиским растојањима
изворима зрачења од свега неколико метара. Узимајући у обзир да се приликом одређивања локација ових објеката, као и изградње, предузимају мере да се негативан утицај на
животну средину сведе на минимум (постављањем извора ових зрачења, антена, на веће
висине, на антенске стубове или друге више објекте, онемогућавањем приступа).
Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Службени гласник РС“
бр. 135/04 и 88/10), у Извештају о стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана
следећа питања:

276 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

1. Климатске промене и девастација озонског омотача -с обзиром да садашња
и очекивана продукција СО2 и других гасова са ефектом стаклене баште, или
са утицајем на озонски омотач, на планском подручју није меродавна у негативном или позитивном смислу са становишта обавеза према међународним
споразумима у вези климатских промена и заштите озонског омотача;
2. Нејонизујуће зрачење -с обзиром да утицај планом предвиђених објеката који
су извор таквог зрачења није идентификован као значајан на нивоу овог Плана
и стратешке процене;
3. Јонизујуће зрачење -с обзиром да досадашња истраживања и сазнања о природном и другом зрачењу, те врсте и садржају радионуклида не индикују опасност по здравље људи, уз поштовање прописа и обавеза из тих прописа у вези
постојања и руковања материјалима и опремом која је извор зрачења (планским решењима се не предвиђају мере и радови којима би се стање у овој области животне средине могло погоршати).
7. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА (НАЈПОВОЉНИЈЕ
ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПЛАНА)
Планом нису предвиђена варијантна решења. Усвојена решења која се на директан
и индиректан начин односе на заштиту животне средине, интерпретирана су у Плану, и
предметним елаборатом односно Извештајем о стратешкој процени утврђено је да су у
складу са основним принципима одрживог развоја у погледу свих даљих активности на
простору обухвата Плана.
У случају нереализовања Плана, досадашње негативне тенденције у уређењу и
коришћењу простора у обухвату Плана биле би усмерене у следећим правцима: -неће се
обезбедити услови за изградњу марине, тако да ће моторни чамци остати у оквиру језера
Тиквара, односно у оквиру парка природе; -Нереализовањем изградње и модернизације
инфраструктуре наставиће се сценарио
угрожавања животне средине и природних вредности предметног простора;
-Наставиће се деградација водних ресурса и земљишта услед неадекватног третмана
отпадних вода и нереализовања изградње капацитета инфраструктуре за одвођење
комуналних и атмосферских отпадних вода.
8. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Услед карактеристика подручја у обухвату Плана, непосредног и ширег окружења,
постојећих и планираних намена и функција, у поступку израде Плана обављене су
консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења. Услови и мере надлежних
органа, институција и предузећа су процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења и саставни су део Извештаја о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину.
Услови добијени од надлежних органа и институција су:
1. Дирекција за водне путеве (2008)
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2. ЈП „Војводинашуме“ (2009)
3. Лучка капетанија Нови Сад (2009)
4. Телеком Србија (2009)
5. ЈКП Комуналпројект (2009)
6. МУП, Сектор за заштиту и спасавање (2009)
7. Дирекција за водне путеве (2009)
8. Србијагас (2009)
9. ВИП (2009)
10. Електровојводина (2009)
11. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру (2009)
12. Министарство одбране, Управа за ванредне ситуације (2009)
13. ЈВП Воде Војводине (2009)
14. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа грани. полиције (2010)
15. Дирекција за водне путеве (2011)
16. Лучка капетанија Нови Сад (2011)
17. Министарство финансија, Управа царина (2011)
18. ЈВП Воде Војводине (2011)
19. ЈКП Комуналпројект (2012)
20. Покрајински завод за заштиту природе (2012)
21. Дирекција за водне путеве (2012)
22. ЈП „Војводинашуме“ (2012)
23. Лучка капетанија Нови Сад (2012)
24. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације (2012)
25. Министарство финансија, Управа царина (2012) -ЈП „Путеви Србије (2012)
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја врши се на основу
постојећег стања и капацитета простора, потреба за заштитом, као и на основу смерница
из планских докумената вишег хијерархијског нивоа. Општим циљевима Стратешке
процене утицаја поставља се оквир за њихову даљу разраду кроз дефинисање посебних
циљева и избор индикатора којима ће се мерити њихова оствареност, у циљу очувања
животне средине, као и спровођење принципа одрживог просторног развоја подручја
Плана. На овај начин, дефинисан је и један од основних циљева који указује да заштита
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животне средине представља интегрални део свих сегмената Плана. Осим тога, стратешки је постављен захтев за обавезним усклађивањем коришћења простора са капацитетом, потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и потребама
социоекономског развоја, што представља концепт и основни принцип одрживог развоја.
Општи циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину су:
-- очување и унапређење животне средине на подручју Плана;
-- заштита и очување постојећих екосистема, аутохтоности и разноврсности предела и пејзажа и целокупне биолошке и предеоне разноврсности на подручју
Плана;
-- обезбедити задовољавајући ниво квалитета ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта и њихова заштита од загађења;
-- рационално коришћење природних ресурса, обновљивих и нарочито необновљивих и делимично обновљивих (воде, земљиште);
-- поштовање свих предвиђених мера заштите од акцидената,
-- израда регистра извора загађивања и успостављање мониторинга квалитета
животне средине за предметно подручје;
-- комунално и инфраструктурно опремање подручја и реконструкција постојећих
мрежа и система.
2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђују
се на основу анализе стања животне средине, значајних и битних питања, проблема,
ограничења и потенцијала подручја Плана, као и приоритета за решавање еколошких
проблема у складу са општим циљевима и начелима заштите животне средине. Одрживо
планирање и коришћење простора у Плану, представља услов превентивне заштите и
побољшања стања у простору и животној средини и очувања природних вредности и
ресурса, природних и културних добара. На основу интегралне анализе стања животне
средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине,
дефинисани су посебни циљеви:
-- очување мозаичности станишта која су у нестајању и за њих везаних животних заједница и заштићених врста уз истовремено одрживо коришћење природних ресурса;
-- контрола квалитета ваздуха;
-- повећање нивоа комуналне опремљености подручја и реконструкција
постојећих мрежа и система;
-- снабдевање комплекса довољном количином квалитетне воде за пиће;
-- изградња сепаратне канализационе мреже на предметном простору, са уређајем
за пречишћавање;
-- формирање планираних категорија насељског зеленила;
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-- заштита земљишта од промене намене;
-- израда регистра извора загађивања и успостављање мониторинга квалитета
животне средине за предметно подручје.
3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Да би индикатори били поуздани и применљиви на свим нивоима планирања као
инструмент за компарацију, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева:
-- јединствене показатеље,
-- јединице мерења,
-- метод мерења,
-- период праћења,
-- начин обраде података,
-- приказивање резултата.
Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама: статистичким заводима, заводима за јавно здравље и здравствену заштиту, хидрометеоролошким
службама, геолошким и геодетским заводима, заводима за заштиту природе и споменика
културе. Приказ индикатора одрживог развоја (развоја усклађеног са захтевима заштите
животне средине) је лимитиран начином прикупљања и обраде статистичких података.
Индикатори одрживог развоја морају бити коришћени у контактима са међународним
организацијама и институцијама. Међутим, они траже дужи период обраде података, јер
су у већини случајева у Србији изведени показатељи, за које је неопходна статистичка
обрада, на основу постојеће статистичке документације.
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На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне средине, на предметном простору релевантни су следећи индикатори:
Општи циљеви СПУ
1. Очување и унапређење
животне средине на
подручју Плана

Посебни циљеви СПУ
Усклађивање намене и
коришћења простора
са утврђеним режимoм
заштите

Индикатори
Диверзитет врста
Заштићена подручја

Очување мозаичности
станишта која су у
нестајању и за њих везаних Угрожене и заштићене
врсте
животних заједница и
заштићених врста уз
истовремено одрживо
коришћење природних
ресурса
Емисија примарних
Контрола квалитета ваздуха суспендованих честица и
секундарних прекорсора,
суспендованих честица
3. Обезбедити
(PM10, NОx, NH3 i SO2)
задовољавајући ниво
Повећање нивоа комуналне Квалитет воде за пиће
квалитета ваздуха, воде
опремљености подручја и
и земљишта и њихова
реконструкција постојећих
заштита од загађења
мрежа и система снабдевање Присуство фекалних
бактерија у води за пиће (%)
комплекса довољном
количином воде за пиће
4. Рационално коришћење изградња сепаратне
% становника прикључен
природних ресурса,
на водовод и канализацију;
канализа¬ционе мреже на
обновљивих и нарочито
% отпадних вода које се
предметном простору, са
необновљивих, као и
уређајем за пречишћавање пречишћавају
делимично обновљивих
Постројење за
(воде, земљиште)
пречишћавање отпадних
вода
заштита водотока
Радови на одржавању
5. Израда Регистра извора
објеката заштите од
загађивања и успостављање
поплавних вода, интегрални
интегралног мониторинга
мониторинг
формирање планираних
Формиране површине
категорија насељског
зеленила
зеленила
Заштита земљишта
Промена намене коришћења
земљишта
Успостављање система
Формиран локални регистар
контроле над свим облицима извора загађивања
загађивања превентивним
Интегрални мониторинг
и санационим плановима
ваздуха, воде, земљишта и
и мерама заштите животне
буке
средине
2. Заштита и очување
постојећих екосистема,
аутохтоности и
разноврсности предела
и пејзажа и целокупне
биолошке и предеоне
разноврсности на подручју
обухвата Плана
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4. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА
ПЛАНА
Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања
и процеса израде стратешке процене утицаја на неопходност интеграције овог инструмента у процес планирања.
Стратешка процена утицаја може бити потпуно интегрисана у план ако се израђује
упоредо са процедуром израде плана. Принцип израде дат на Шеми 1. представља модел
по којем су се стручњаци ЈП Завода за урбанизам Војводине руководили при изради ова
два документа.
Шема 1. Везе између фаза израде Плана и стратешке процене утицаја за ПДР приобалне зоне у Бачкој Паланци

Израда плана или програма

Стратешка процена утицаја
Одлука о изради СПУ према
зантевима Протокола

Одлука о изради Плана

Одлука о изради Извештаја
СПУ

Извештаја СПУ
Израда Концепта Плана

Израда Нацрта Плана

-- Анализа садржаја и основне
документације

-- Предлог извештаја о СПУ

Плана

Доношење Плана

Мониторинг и
имплементација Извештаја

Спровођење Плана

Мониторинг и
имплементација Извештаја
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Циљеви стратешке процене су, с обзиром на паралелну израду ова два документа,
у потпуности били усаглашени са циљевима Нацрта Плана.
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА
ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Планом нису разматрана варијантна решења, али имајући у виду чињеницу да је
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину прописана обавеза разматрања варијантних решења, у Извештају су разматрана два могућа варијантна решења:
-Варијанта -I -да се План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци не
усвоји; -Варијанта -II – да се План детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци
усвoји и имплементира.
Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину
утврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења, ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или недоношења Плана.
1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Неусвајање Плана значи непостојање адекватних мера и услова за организовање активности
у простору.
Прихватањем Варијанте I одржало би се постојеће стање у простору који карактеришу:
-- Делимична угроженост стања животне средине;
-- Дотрајалост инсталација водоводног система, хаварије на системима, лош квалитет воде за пиће, неконтролиснао испуштање отпадних вода у реципијенте;
-- нестајање мозаичности станишта и за њих везаних животних заједница и заштићених врста.
Варијантно решење неусвајања Плана може за последицу имати:
-- нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких
смерница развоја насеља Бачка Паланка и Општине;
-- недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и одржив начин;
-- непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама,
зонама и целинама које не испуњавају претходне услове заштите простора и
животне средине;
-- угрожавање квалитета ваздуха, воде и земљишта;
-- неадекватна заштита и презентација природних добара;
-- непоштовање Планом предвиђених и систематизованих, обавезујућих смерница и мера за уређивање подручја;
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-- непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и
уређења;
-- непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине
из планова на вишем хијерархијском нивоу.
2. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И ИМПЛЕМЕНТИРАЊА
ПЛАНА
Циљ израде Плана је дефинисање планских решења за даљи одрживи развој
предметног простора, као саставног дела општине Бачка Паланка, заштиту природних вредности (ваздуха, воде, земљишта), оптимално коришћење природних ресурса,
посебно необновљивих и тешко обновљивих, заштиту животне средине, презентацију и
одрживо коришћење природних добара и заштиту простора у целини.
У Плану је извршена свеобухватна анализа подручја, положај и значај, стање
подлога, статус земљишта, постојеће структуре, стање инфраструктурне и комуналне
опремљености, предности, потенцијали, могући ограничавајући фактори и услови
надлежних институција. Дата је анализа и процена развојних могућности за основне
поставке Плана.
Прихватањем Варијанте II стварају се услови за побољшање квалитета живота
грађана, уз спровођење мера очувања животне средине прописаних Планом и Стратешком проценом утицаја.
Усвајање Плана представља варијантно решење којим се стварају услови за:
-- одрживи развој на основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и створених вредности и животне средине;
-- заштита и очување постојећих екосистема, аутохтоности и разноврсности предела и пејзажа и целокупне биолошке и предеоне разноврсности на подручју
Плана;
-- повећање нивоа комуналне опремљености подручја и реконструкција
постојећих мрежа и система;
-- снабдевање комплекса довољном количином воде за пиће;
-- изградња сепаратне канализационе мреже на предметном простору, са уређајем
за пречишћавање;
-- формирање планираних категорија насељског зеленила;
-- заштита земљишта од промене намене;
-- израда регистра извора загађивања и успостављање мониторинга квалитета
животне средине за предметно подручје.
3. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗБОРА
НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Поређење варијантних решења је извршено на основу позитивних и негативних
утицаја које би варијантна решења имала у датом простору. Позитивни ефекти вредновани су са аспекта утицаја на:
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-- Стање животне средине и природне вредности;
-- Створене вредности, стање и очуваност природног наслеђа и привредне активности;
-- Инфраструктурну и комуналну опремљеност подручја Плана;
-- Урбанистичке услове и могућност контролисаног управљања простором.
Најприхватљивије решење са аспекта заштите животне средине било би оно које
би омогућило примену мера за спречавање негативних утицаја, рационално коришћење
природних ресурса, спровођење контроле квалитета животне средине и поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја.
Усвајање Плана детаљне регулације приобалне зоне у Бачкој Паланци представља
најбоље решење са аспекта контролисаног управљања простором, заштите природних
ресурса и животне средине (квалитета ваздуха, вода, земљишта, заштићених подручја),
у складу са еколошким начелима и принципима одрживог развоја.
4. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
4.1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА
ВАЗДУХ
У току саме изградње као и током експлатационог периода планираних садржаја
у приобалној зони у Бачкој Паланци, очекује се да ће квалитет ваздуха бити у одређеној
мери изложен негативном утицају услед повећаног броја саобраћајних манифестација
(из мотора пловних објеката наутичког туризма, која се очекују на овом простору), емисије испарења лако испарљивих органских једињења и вентилационих система пловила
и покривених објеката у марини и комплекса регатног центра са регатном стазом.
Функционисање гасоводних инсталација неће утицати на квалитет ваздуха, јер
гасовод функционише у контролисаном затвореном систему.
Такође, у самом експлоатационом периоду објеката у комлексу приобалне зоне
(коришћења природног гаса за производњу топлотне енергије), односно сагоревања гаса,
у атмосферу се емитују димни гасови (угљенмоноксид и водена пара) чија емисија неће
прелазити дозвољене вредности. Емисије се појављују зими, код индивидуалних и комуналних корисника природног гаса, а код индустријских корисника током целе године.
Ови утицаји су слабијег интензитета.
4.2. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА ВОДУ
Током изградње планираних садржаја, копање и одлагање ископаног материјала
због изградње регатне стазе, може имати краткотрајне и дуготрајне утицаје на водене
системе.
Могући утицаји су:
-- ресуспензија и слегање тла;
-- уситњавање токсичних загађивача и поновно спајање са воденим стубом;
-- апсорпција загађивача и акумулација у рибама;
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-- повећано замућење проузрокује смањење продора светлости и фотосинтетичку активност;
-- краткотрајно смањење потрошње нивоа кисеоника;
-- модификовање дубине воде проузрокује промене у циркулацији;
-- промена различитости врста и структуре подводних заједница,
-- флуктуација у хемији воде;
-- промене у структури обале;
-- губитак станишта и рибарских ресурса.
У погледу коришћења простора, посебно водених тела односно акваторије Тикваре и планиране марине, концентрација већине загађујућих супстанци у води директно
зависе од трајања периода сувог времена пре кише и од саобраћајног оптерећења.
Значајан део представљају и чврсте материје различите структуре и карактеристика које се јављају у облику таложивих, суспендованих или пак растворених честица.
-- Највеће концентрације загађујућих супстанци могу се очекивати у водама,
које отичу са манипулативних површина и саобраћајницама, у току зимских
месеци када је најинтезивније посипање сољу;
-- Концентрација већине загађујућих супстанци директно зависе од трајања
периода сувог времена пре кише и од саобраћајног оптерећења. Највеће концентрације се постижу у првих 5-10 минута трајања кише, а затим нагло отпадају;
-- Количине суспендованих честица пропорционалне су интезитету кише;
-- Загађење површинских вода отицањем са површине је значајно и морају се
у зонама у којима се штите вулнерабилни објекти применити одговарајуће
техничке мере заштите.
Најсигурнија мера заштите је организовано сакупљање и одвођење свих површинских и отпадних вода прикључењем свих објеката на насељску канализациону мрежу и
ППОВ.
Пројектно-техничком документацијом предвиђена је изградња сепарационог
канализационог система којом би се посебно одводиле отпадне воде, посебно зауљене
воде и посебно сувишне атмосферске воде.
Могући негативни утицај на подземне и површинске воде смањиће се мерама
предвиђеним пројектом, у првом реду изградњом зацевљене канализације, како отпадних, тако и атмосферских вода. У сваком случају, потребно је осигурати континуирани
мониторинг квалитета оборинских и подземних вода.
Изградњом насељског постројења за пречишћавање отпадних вода, у потпуности
ће се елиминисати могућ негативан утицај и на подземне и површинске воде.
Пројектованим мерама, као и континуирани мониторинг квалитета испуштених
вода обезбедиће да ефлуент не буде ниже класе од реципијента у који се испушта.
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Функционисање гасоводних инсталација неће утицати на квалитет воде како
подземне тако и површинских вода (воде реке Дунав и акваторије Тикваре), јер гасовод
функционише у контролисаном затвореном систему.
Укрштања гасовода са објектима водопривредне инфраструктуре морају бити
изведена према условима од надлежне водопривредне организације, те се на тај начин
искључује било какав негативан утицај гасовода на воду и обратно.
4.3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА
ЗЕМЉИШТЕ
Простор предвиђен за формирање комплекса приобалне зоне у Бачкој Паланци је
делом у брањеном а делом у небрањеном делу Дунава.
Предложено техничко-технолошко решење предвиђа насипање планираног простора потребног за изградњу пратећих објеката марине до кота које неће угрожавати
високи водостаји Дунава и на тај начин се практично у потпуности мења изглед терена и
потпуно се мења састав земљишта.
Током изградње планираних садржаја односно извођења земљаних радова доћи
ће до промене физичких особина земљишта. Посебну пажњу треба обратити одлагању
ископане земље, приликом продубљивања кајакашке стазе. У зависности од физичког
и хемијског карактера ископаног материјала, одлагање може бити ограничено или неограничено, а у појединим случајевима, претходно и третирано, према потреби. Одлагалиште мора бити у сагласности са примењивим регулативама. Такође може бити тражено и трајно посматрање процеса ископавања и одлагања, због осетљивости природних
услова.
У оквиру обухвата Плана, обзиром на планирани обим саобраћаја, не очекује се
негативни утицај на земљиште у зони саобраћајница, који би могли бити изазвани емисијом продуката сагоревања, насталих радом мотора саобраћајних возила.
Негативан утицај дуж саобраћајница и манипулативних и паркинг површина и
платоа се јавља током зиме од материјала, који се сада користе у заштити путева од леда
и сл. (со, ризла, и сл.), али без сагледавања утицаја на окружење.
Током извођења земљаних радова -ископавања рова и затрпавања гасоводног прикључка у одређеној мери привремено док траје изградња гасоводног прикључка, нарушава се слојевита структура земљишта.
4.4. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА
ПРИРОДНА ДОБРА (ФЛОРА, ФАУНА И БИОДИВЕРЗИТЕТ)
У обухвату Плана налази се заштићено природно добро Парк природе „Тиквара“
и споменици природе „Вештачка састојина мочварног чемпреса“ и „Четири стабла платана“. Такође река Дунав представља природни еколошки коридор од међународног значаја и чини Паневропску еколошку мрежу заједно са реком Тисом. Појас вегетације уз
Дунав треба сачувати у виду заштитног зеленила у граничним деловима комплекса који
нису планирани за уређење у форми претоварних терминала и на свим слободним површинама. Вегетацију треба да чине врбе, аутохтоне тополе у виду заштитног зеленила.
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Планирана решења ће утицати на измену пејзажа делимично због изградње
марине уклањањем шума у небрањеном и брањеном подручју и градњом објеката и других садржаја.
Забрана активности које би негативно утицале на заштићена природна добра и
станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја ће бити и у
функцији њиховог очувања.
4.5. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА
СТАНОВНИШТВО
Планиране активности ће унапредити квалитет животне средине предметног
простора односно у функцији су смањења негативних утицаја постојећих деградационих
пунктова на здравље становника предметног простора.
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА
Основна мера за контролу квалитета ваздуха у оквиру локалитета приобалне
зоне Бачка Паланка је повремена контрола (у складу са Уредбом) квалитета ваздуха од
стране одговарајуће надлежне институције, као и евиденција потенцијалних загађивача
са утврђеним праћењем њиховог рада.
Мере за санирање штетних утицаја на земљиште превасходно се односе на
задовољење свих законских прописа и стандарда изградње, као и заштиту од евентуалних загађења (путем опремљености саобраћајних и манипулативних површина са
ивичњацима).
За потребе дефинисања прецизне локације за одлагање муља, који ће се појавити
током припремних радова за изградњу регатне стазе, неопходно је:
-- техничком документацијом утврдити састав и количине муља, који се мора
извадити из Цврцине баре пре изградње регатне стазе, с обзиром да је барска
вода загађена;
-- у складу са добијеним подацима и условима надлежних органа и организација,
дати предлог локације;
-- предлог локације преиспитати израдом Студије процене утицаја на животну
средину.
Значајна мера контроле је и континуирано праћење стања подземних вода (и
земљишта) пијезометрима на местима потенцијалних угрожавања подземних вода
(марина-бензинска станица).
У циљу заштите воде, као природног ресурса, на предметном подручју је предвиђено адекватно сепаратно одвођење вода, којим би се посебно одводиле отпадне воде,
посебно зауљене воде и посебно сувишне атмосферске воде, уз претходно пречишћавање.
Такође, Планом је предвиђено решавање проблема и примена одговарајућих мера
заштите заштићеног природног добра на нивоу целог насеља Бачка Паланка, како би се
решио проблем упуштања загађених отпадних вода у акваторију „Тикваре“ путем црпне
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станице „Сајловац“. Такође неопходно је као меру заштите квалитета воде у „Тиквари“
решити и одвођење отпадних вода из угоститељских објеката прикључењем на насељску
канализацију.
У зони насипа 1. одбрамбене линије међународног еколошког коридора Дунава је
забрањено уграђивање комуналних подземних инсталација, као што су водовод, канализација и остале кабловске инсталације.
За подручје насипа прве одбране од поплава потребно је уважити следеће карактеристике: -ширина круне насипа Л=6,0 m, -нагиб косине насипа са небрањене зоне 1:3,
-нагиб косине са брањене зоне 1:7, -ширина шумско-заштитног појаса на небрањеној
страни насипа износи 60 m.
Зона шумско-заштитног појаса има заштитну функцију, односно штити насип од
ветра, леда и таласа и због тога се сматра саставним делом одбрамбеног насипа и не
може се отуђити. У зони обале и насипа морају се оставити радно-инспекционе стазе
у ширини од 10 m и омогућити њихова стална проходност. У зони насипа је могућа
изградња у складу са посебним условима прибављеним од стране надлежног водопривредног предузећа.
Сви објекти у оквиру комплекса морају бити пројектовани узимајући у обзир дату
сеизмичност (7º MCS) са обезбеђењем одговарајућег степена сигурности како евентуални потреси не би утицали на настанак оштећења објеката и постројења и негативно
утицали на параметре одрживог развоја.
Планом је предвиђено уклапање постојеће вегетације у сва планска решења.
У оквиру планираних садржаја се планира садња нових зелених површина применом аутохтоних врста и врста које одговарају станишним условима, што ће позитивно
утицати на микроклиматске услове који владају на подручју обухваћеном Планом.
За све активности у заштићеном природном добру неопходно је тражити услове
заштите природе од надлежног Завода.
При полагању гасовода треба предузети одговарајуће мере заштите постојећих
инсталација у радном појасу.
У обухвату Плана електроенергетска мрежа, предвиђена је да се гради подземно у земљаном рову, у уличним коридорима. Ова мрежа неће допринети и утицати на
постојеће стање и квалитет животне средине.
Техничким мерама, уземљењем и громобранском заштитом објеката трафостаница и других планираних објеката, врши се заштита од могућег негативног утицаја
атмосферског пражњења. Могући пожар на трансформатору, услед преоптерећења или
кратких спојева, биће локализован у самом објекту, с обзиром да је објекат у коме се она
налази монтажно-бетонски.
Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и стандарде који се примењују при изградњи трафостаница, средњенапонске 20kV
и нисконапонске електроенергетске мреже, избору и димензионисању опреме и уређаја.
Овим мерама обухваћени су и услови надлежних органа и организација код издавања услова, одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу
објеката. При изградњи морају се поштовати сви технички прописи предвиђени Законом.
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Опрема треба да буде атестирана прописно заштићена, обележена и са свим упутствима
за безбедан рад.
Техничким мерама, уземљењем и громобранском заштитом објеката трафостаница и планираних објеката врши се заштита од могућег негативног утицаја атмосферског пражњења. Електронска комуникациона мрежа ће бити грађена подземно у
земљаним рововима или кабловској канализацији, те неће имати било какав негативан
утицај на животну средину.
Мере заштите природних добара
У циљу заштите природних добара у обухвату Плана предлажу се следеће мере:
Ha подручју Парка природе „Тиквара“ ограничава се:
-- промена намене површина на потребе ревитализације природних станишта и
унапређења стања подручја;
-- уређење купалишта, на подручје које je плански утврђено планским документима; изградња хотелских објеката, на оне који испуњавају неки од важећих
сертификата квалитета из области заштите животне средине, као и друге
објекте који су у функцији очувања, заштите и одговарајуће промоције природног добра.
Ha подручју режима заштите II степена у оквиру Парка природе „Тиквара“ се,
поред горе наведених ограничења, ограничава и:
-- изградња објеката на оне у функцији управљања заштићеним подручјем;
-- промена морфологије терена;
-- на планске активности усмерене на побољшање еколошких услова станишта
плитких вода и приобаља.
Прописане су и мере заштите локалитета „Четири стабла платана“ и „Вештачка
састојина мочварног чемпреса“ као мере очувања и унапређења вредности ових локалитета, који су претходном заштитом били Споменици природе, a ревизијом заштите се
налазе као локалитети у склопу заштићеног подручја.
Ha подручју режима заштите III степена у оквиру Парка природе „Тиквара“, поред
наведених општих ограничења ограничава се и:
-- уређење простора и изградња објеката за потребе развоја туристичких и спортско-рекреативних садржаја у складу са важећом просторно планском документацијом, уз примену законом предвиђених компензацијских мера;
-- паркирање возила, мотора и бицикала на за ту сврху назначене паркинг просторе; камповање и постављање мобилијара и објеката за камповање, на за ту
сврху предвиђене, назначене и уређене просторе;
-- изградња привезишта на језеру Тиквара, на плански утврђену локацију капацитета од 400 привеза, за потребе организованог привезивања чамаца корисника
простора, до изградње марине ван заштићеног подручја.
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Ha подручју заштитне зоне Парка природе „Тиквара“ забрањује се:
-- подизање индустријских објеката, прерађивачких погона и других садржаја
као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет
подручја или су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или
узнемиравања живог света осветљавањем;
-- формирање новог грађевинског земљишта ван грађевинског подручја насеља
супротно циљевима заштите и одрживог коришћења природних вредности.
Ha подручју заштитне зоне Парка природе „Тиквара“ ограничава се:
-- уређење простора на планска-пројектна решења којима се обезбеђује континуитет влажних и шумских станишта еколошког коридора.
Правила уређења приобалне зоне еколошког коридора реке Дунав у складу са
мерама заштите природе су:
1. Приликом планирања и пројектовања марине, која се налази у заштитној зони
ПП „Тиквара“ и на подручју међународног еколошког коридора реке Дунав,
утврђују се следећи услови:
-- Сачувати постојећу вегетацију и морфологију плавног подручја, односно
обезбедити зелени пojac дуж небрањене ножице насипа (између насипа и
Марине) у складу са потребама функционисања еколошког коридора;
-- На местима изграђених приступних путева између насипа и марине
(укрштање саобраћајнице са зеленилом еколошког коридора), осигурати
пролазе за ситне животиње (минималне висине 0,8 m и ширине од 1-3 m);
-- Због еколошког значаја, план озелењавања треба да буде саставни део пројекта који се спроводи паралелно са изградњом марине. Неопходно je обезбедити континуирани, вишеспратни зелени коридор ширине минимум 30 m
уз целу дужину водотока. Коридор пo могућности треба да сачува што већи
део постојеће травнате/мочварне површине уз обалу, a на вишим нивоима
обалног појаса треба формирати вишеспратно зеленило (дрвореди и жбунаста вегетација) са што већим учешћем аутохтоних врста. Током озелењавања забрањено je користити инвазивне (агресивне алохтоне) врсте;
-- Избегавати директно осветљење обале, односно еколошког коридора. При
планирању осветљења објеката применити одговарајућа техничка решења
у складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних
извора, минимално осветљење у складу са потребама јавних површина,
избор таласних дужина најповољнијих за живи свет). Обезбедити могућност смањења интензитета светлости изван радног времена појединачних
објеката, односно током друге половине ноћи;
-- Због еколошке осетљивости подручја, на простору еколошког коридора и
у зони утицаја на осетљиве екосистеме (нпр. у инундационој равни) није
дозвољено складиштење опасних материја и нерегуларно одлагање отпада;
-- Предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и санација свих облика загађивања (неопходно je постављање пливајућих завеса за спречавање ширења последица акцидента);
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-- Постављање резервоара за снабдевање горивом планирати ван зоне инундације уз Дунав.
2. За лоцирање нове приступне саобраћајнице која би остварила друмску везу
између простора код хале спортова и планиране кружне раскрснице код моста
„25 мaj“ и саобраћајнице која би обезбедила везу марине са градом преко
круне насипа у правцу истока испод моста до новопланираног прикључка на
државни пут IIа реда бр. 108/Р-1191 и колско-пешачке саобраћајнице код сојеница утврђују се следећи услови:
-- Приликом планирања приступне саобраћајнице, односно обнављања или
доградње постојећих саобраћајница као и током планирања саобраћајнице
која повезује марину са градом, обезбедити пролазе за ситне животиње,
који одговарају потребама већине законом заштићених животињских врста.
Планирати озелењавање
3. Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког
дела Уредбе, у складу са текстом је направљена паралела са постојећим ДП:
Р-119 је ДП IIа реда бр.108 непосредне околине пролаза којим ће се обезбедити усмеравање животиња према овим објектима. За пројектовање пролаза за
животиње тражити услове надлежне институције за заштиту природе;
-- Ради очувања континуитета и функционалности зеленог појаса еколошког
коридора између насипа и сојеница, траса приступног пута према сојеницама треба да се одвоји од сабирне саобраћајнице јужно од насипа на растојању од најмање 50 метара од небрањене ножице насипа. Пут трасирати на
што већој удаљености од еколошког коридора и од обале Тикваре;
-- Ради смањења вероватноће судара са врстама које користе коридор, ограничити брзину-моторних возила и поставити табле упозорења о потенцијалном присуству ситних животиња на саобраћајницама.
4. Проширење спортско-рекреативног центра ка западу -изградњу помоћног
фудбалског терена планирати на начин којим ће се обезбедити озелењавање
рубних делова.
5. Правила уређења за смештајно-угоститељски комплекс и базене су: -Објекте
прикључити на постојећу канализациону мрежу; -Осталу инфраструктуру
(гасовод, електровод и сл.) која je потребна за планиране објекте спровести
подземно; -Решење инфраструктуре усагласити са свим актуелним прописима,
како би се обезбедила и заштита земљишта, воде и ваздуха.
6. Са обе стране одбрамбеног насипа (за одбрану од поплава) обезбедити континуитет природне вегетације еколошког коридора у облику појаса ширине
минимум 20,0 m од ножице насипа.
7. Приликом пројектовања и изградње регатне стазе, регатног центра, судијске
стазе, туристичко-угоститељских објеката и сојеница, као и уређења/обнављања паркинга и саобраћајница тражити услове заштите надлежне институције за заштиту природе.
Мере заштите осталих природних вредности
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Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали
и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
5.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Планске активности и мере предвиђене Планом, које је неопходно континуално
спроводити, у потпуности су у складу са законском регулативом и стратегијама развоја
свих секторских политика на територији Републике, Покрајине, као и низа националних
програма и акционих планова.
Планиране активности позитивно ће утицати на квалитет животне средине
предметног простора тј. у функцији су смањења постојећих негативних утицаја на здравље становника насеља Бачка Паланка.
Као приоритетна мера истиче се адекватно управљање природним вредностима и
заштитом животне средине, који ће допринети интегралној заштити становништва.
При изградњи инфраструктурних објеката (електроенергетски водови, антенски
стубови са антенским електронским комуникационим системима и уређајима за пренос
сигнала итд.), неопходно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима инфраструктурних објеката од других објеката.
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, како је дефинисано Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу, у циљу заштите живота и здравља становништва, неопходно је стриктно поштовати урбанистичке и
друге услове и нормативе, дефинисане низом законских и подзаконских аката.
На основу: географских, морфолошких, хидролошких, демографских и других
карактеристика, констатује се да подручје обухвата Плана може бити угрожено од:
пожара, поплава и подземних вода, метеоролошких појава (атмосферског пражњења,
ветрова, града и снежних падавина), геолошких појава (земљотреса), техничко-технолошких несрећа (акцидената) и ратних дејстава.
На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, подручје Бачке Паланке налази се у зони интензитета
6ºMCS и 7ºMCS за повратне периоде од 100 и 200 година.
Ради заштите од могућег земљотреса обавезна је, код изградње нових и реконструкције постојећих објеката, строга примена важећих законских прописа за пројектовање и градњу објеката на сеизмичким подручјима.
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При пројектовању и изградњи објеката обавезно је примењивати прописе везане за
заштиту од пожара, а који се односе на врсту материјала који ће се користити за градњу,
обезбеђење довољног капацитета водоводне мреже који обезбеђује потребне количине
воде за гашење пожара и др.
Насеље Бачка Паланка заштићено је од великих вода Дунава изграђеним насипом. Заштита од поплава подразумева да се и у наредном периоду редовно одржавају
изграђени насипи, изврши њихова реконструкција на деловима где је то потребно, као и
поштовање услова водопривредних организација који се односе на изградњу објеката у
заштитном појасу насипа.
Ветрови на овом простору нису снажни. Брзине су мале, а најзначајнији ветар је
из југоисточног правца (кошава), који дува у зимској половини године. Основна мера
заштите је планирање заштитног зеленила, које је на предметном простору у значајној
мери заступљено.
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље (заштита људи и
материјалних добара) спроводиће се у складу са Одлуком о утврђивању степена угрожености насељених места у општини Бачка Паланка, са рејонима угрожености одређеном
врстом и обимом заштите у тим рејонима (ОШЦЗ 1992.г.). Пре изградње објеката инвеститори су у обавези да прибаве мишљење надлежног органа за одбрану у општини Бачка
Паланка о обавези изградње склоништа, врсти склоништа, обиму заштите и капацитету,
или о ослобађању од градње склоништа, уколико граде објекат који се налази у рејону у
коме није планирана изградња склоништа.
Акциденти
На простору обухвата Плана могуће је да наступе акцидентне ситуације, пре свега
у будућој марини, где се планира изградња станице за снабдевање горивом.
Настајање акцидената може се свести на најмању меру стриктном применом и
поштовањем превентивних мера и њиховим доследним спровођењем у свим фазама
рада. То подразумева правилан избор технологије рада, постројења, уградњу сигурносне
опреме и уређаја,одређивање зона опасности од пожара, у складу са важећим законским
прописима, као и вршење редовне контроле рада на постројењима.
Такође, неопходно је напоменути да су акцидентна стања у случају Дунава
у недавној прошлости била релативно честа и објективно, узнемиравала су јавност и
деградирала квалитет воде Дунава. Загађења нафтом или мазутом су била најчешћа, која
су угрозила квалитет воде, акватични живот и обалу облагала црним лепљивим уљаним
наслагама.
Нафта и нафтни деривати по приспећу у воду, за четири до шест часова се емулгују, чиме се загађује читаво водно тело. Загађења се такође акумулира у муљу тј. седименту, а нагомилана нафта и њени деривати се постепено убацују у водни ток и под
утицајем бактерија распадају у токсичне супстанце.
Код честих и поновљених загађења, развијају се микроорганизми, који продукују
бензопирен који спада у веома канцерогене супстанце.
Акцидентна стања могу се догодити и у летњем периоду чиме се дуже времена
Дунав искључује за рекреативне сврхе.
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Процена опасности од акцидената са предлогом мера заштите
Неколико већих хемијских акцидената у свету (Бопал, Севезо, Мексико Сити и др.)
био је доказ да технолошки процеси нису у потпуности сигурни и да се проблему удеса
мора посветити значајна пажња. Могуће последице хемијских удеса по живот и здравље
људи, квалитет животне средине и материјална и природна добра су императив који
стручњаци из разних области морају увек имати пред собом. Утолико пре што се према
подацима ОECD-а процењује да се у свету сваки дан догоди од 30-35 хемијских акцидената мањег или већег обима, што значи да се хемијски удеси по размерама и штетним
последицама могу сврстати међу веома опасне појаве које прете савременом свету. Важност проблематике је неспорна, јер су у нашој земљи многа индустријска постројења и
технолошки процеси застарели, или се пак одржавају и ремонтују на неадекватан начин,
па је самим тим повећана опасност од настанка удеса.
Према усвојеној Директиви Европске заједнице, акцидент представља појаву
велике емисије, пожара или експлозије, настале као резултат непланских догађаја у
оквиру неке привредне активности, која угрожава људе и животну средину, одмах или
након одређеног времена, у оквиру или ван граница привредног комплекса, и то укључујући једну или више опасних хемикалија. Сваки хемијски удес има одређене специфичности тако да се сваки мора појединачно посматрати у зависности од врсте, јачине тј.
просторног обухвата, обима последица и временског трајања.
Правилна процена удеса мора у односу на трајање и ток удеса дефинисати одређене
фазе што може бити од значаја приликом одговора на удес и активности које треба предузимати у циљу превазилажења негативних последица удеса.
То су:
-- четврта фаза представља време после удеса када се предузимају мере санације
и отклањања последица удеса. На основу анализе и процене ризика, могуће је
за сваки конкретан случај одредити зоне угрожености након настанка удеса.
Главне зоне су следеће:
-- прва зона је зона у којој је настао удес и у којој се пружање прве помоћи угроженом становништву своди на ефикасну примену заштитних средстава,
-- друга зона се може дефинисати временском категоријом у интервалу од 10-30
минута од момента настанка удеса и за које време долази до интензивног распростирања токсичних материја. Просторни обухват ове зоне зависи од обима
удеса, врсте опасних материја и услова који владају на том простору (метеоролошки, топографски и др.). У овој зони је могуће спровођење одређених мера
у циљу смањивања продора токсичних материја у просторије, уз истовремену
евакуацију угроженог становништва,
-- трећа зона је одређена територијом на којој ће се хемијске материје појавити
након 30 минута па све док се буде осећао њихов утицај. Ова зона представља
дефинитивну зону угрожености територије неким хемијским удесом. У њој
се такође предузимају мере заштите становништва, евакуација и друге мере и
поступци одређене плановима заштите.
Ризик од настанка удеса постоји током целог процеса производње, транспорта и
складиштења материја. Из овога произилази да се као место настанка удеса у обухвату
Плана може идентификовати комплекс марине.
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Према подацима Међународне организације за рад (ILO) у свету се, процентуално, око 40% од укупног броја удеса догоди у производним погонима, око 35% удеса се
дешава при транспорту, а око 25% се односи на удесе приликом складиштења.
Пратеће појаве се могу поделити на следеће категорије:
-- испуштање опасних полутаната у ваздух, воду или земљиште – токсични
гасови, запаљиве или експлозивне супстанце;
-- експлозије материја – којима се избацују у атмосферу велике количине токсичних, запаљивих и експлозивних материја;
-- пожари – који имају за последицу стварање облака опасних и безопасних
гасова, честица и других производа сагоревања.
Удеси везани за фиксне инсталације обухватају експлозије материја у процесу
производње и складиштења, пожаре опасних материја и испуштање токсичних материја
у животну средину.
Велики значај има и повезивање информационих система којим се постиже:
-- брза размена података (аутоматска),
-- тренутна доступност подацима 24 часа дневно и то најширем кругу корисника,
-- праћење концентрације опасних материја у реалном времену,
-- укључивање у локалне и глобалне рачунарске мреже (јавност податка).
Основни разлози за примену информационих технологија су:
-- потреба за обједињавањем информација о штетним утицајима хемикалија,
-- потреба да сви системи раде у реалном времену чиме се обезбеђује брзи одзив
и превенција,
-- потреба за оптимизацију управљачких акција система централни надзор
поузданости.
Обзиром да транспорт и руковање опасним материјалима (експлозиви и гасови
под притиском у станицама за снабдевање горивом), представљају ризик за здравље
људи и животну средину, неопходно је да се осигурају ефективне мере за надгледање и
руковање опасним материјама у марини.
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Одредбе овог Закона односе
се, поред осталог и на успостављање адекватних одговора на ванредне ситуације, које су
узроковане елементарним непогодама, техничко-технолошким несрећама – удесима и
катастрофама.
6.

ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ,
ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И
СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, вероватноћа, трајање, учесталост, понављање на локалном, регионалном и ширем нивоу, кумулативна и синергијска
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природа утицаја, могу се разматрати као могући утицаји у границама валоризованог
простора у обухвату Плана.
Проценом утицаја планираних активности на животну средину се закључује да је
извршено усклађивање просторног развоја са природним условима и потребама насеља
и општине Бачка Паланка.
Сви еколошки фактори су међусобно условљени и готово сви имају реверзибилни
карактер.
Предвиђене мере и активности, које ће бити у функцији одрживог развоја овог
подручја, имаће кумулативно дејство у контексту заштите природних ресурса.
Инфраструктурно опремање приобалне зоне у Бачкој Паланци и свих планираних
садржаја ће бити у функцији заштите воде, као природног ресурса, од деградације (адекватно одвођење санитарних и атмосферских вода), а истовремено и заштите земљишта
од потенцијалног загађења. Овај утицај има дуготрајан карактер и усмерен је не само на
предметни простор, већ и на ширу околину.
Потенцијано негативан утицај на земљиште, који може бити изражен током припреме терена за изградњу и саме изградње објеката марине, ће имати трајан карактер,
обзиром да ће се вршити насипање терена, а самим тим се врши и потпуна измена подлоге.
Сеча вегетације због потребе изградње планираних садржаја, у овом случају, има
такође трајан карактер, али је малог обима и у сагласности са садашњим корисницима
простора и Заводом за заштиту природе.
На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката
у простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских
решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на квалитет животне средине, живот локалног становништва и осталих корисника простора и
услуга.
Планирани мониторинг животне средине омогућиће и контролу утицаја планских
решења на животну средину.
IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Имајући у виду значај подручја приобаља, као и планираних објеката и комплекса, прописује се обавеза израде урбанистичких пројеката.
У оквиру Парка природе:
1. садржаји везани за спортове на води,
2. сојенице,
3. плажа на језеру,
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4. уређење површине са изграђеним објектима у јужном делу (смештајни и угоститељски капацитети). Ван парка природе:
5. смештајни, угоститељски и туристички капацитети,
6. градска плажа,
7. марина.
НАПОМЕНА:
Промена намене шумског у грађевинско земљиште, ван Парка природе „Тиквара“,
дефинисана је ранијом урбанистичком и просторно-планском документацијом и спроведена у РГЗ. У складу са чл. 89 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС
и 98/13-УС, 132/14 и 145/14), орган надлежан за доношење плана дужан је да, акт који
садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена, достави надлежном
министарству за послове шумарства.
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може
прописати обавезу 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, 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 складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе 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) инвеститори су
дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објеката
са Листе II, надлежном органу. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије
о Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби изради или
ослобађању од израде студије.
Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја,
како је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на
животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан обим и садржај
студије се одређује одговарајућим решењем од стране надлежног органа.
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА
Предложене мере заштите животне средине у Плану могу се успешно имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана
садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), следеће ставке: 1) Опис циљева Плана; 2) Индикаторе за
праћење стања животне средине; 3) Права и обавезе надлежних органа и 4) Поступање
у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.
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1. ОПИС ЦИЉЕВА ПЛАНА
Циљеви Плана дефинисани су и наведени у поглављу II предметног Извештаја.
2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата
праћење природних фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине.
Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора у изради стратешке процене, на основу којих се врши оцењивање планских решења,
са становишта могућих негативних утицаја на животну средину, и предлог минимизације или елиминација и утврђивање неповољних утицаја.
Предлог индикатора за праћење стања животне (који се односе на ваздух, воду,
земљиште, буку и биодиверзитет) предлаже се на основу Правилника о Националној
листи индикатора заштите животне средине и дефинисаних циљева стратешке процене:
1. Ваздух: Емисија примарних суспендованих честица и секундарних прекурсора, суспендованих честица (PM10, NОx, NH3 i SO2) на локалитету марине;
2. Вода: % становника прикључен на водовод и канализацију; % отпадних вода
које се пречишћавају; квалитет воде за пиће;присуство фекалних бактерија у
води за пиће (%),БПК5 у водотоку (mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана, на
константној температури од 20◦С);
3. Земљиште: промена намене земљишта (%);
4. Бука: основни индикатори буке на локалитету марине.;
5. Биодиверзитет: Угрожене и заштићене врсте (CSI 007), Заштићена подручја
(CSI 008), Диверзитет врста (CSI 009).
На подручју Плана детаљне регулације приобалне зоне Бачка Паланка не постоји
мониторинг систем за праћење квалитета ваздуха (постоји мониторинг станица у Бачкој
Паланци на локалитету ЈКП Комуналпројект), али постоји успостављен мониторинг
воде-локалитет „Тиквара“.
3. ЗАКОНСКИ ОКВИР
Програм праћења стања животне средине обухваћен је следећим правним актима:
-- Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16);
-- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
-- Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
-- Законом 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.);
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-- Законом о пољопривредни и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр.
41/09, 10/13-др. закон 101/16);
-- Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08-др. закон. 41/09, 112/15 и 80/17);
-- Законом о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација о промени
климе („Службени лист СРЈ-Међународни уговори“, број 2/97);
-- Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15,
96/15¬др. закон и 62/17);
-- Законом о потврђивању Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених
нација о промени климе („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број
88/07);
-- Законом о рaтификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на
великим удаљеностима („Службени лист СФРЈ-Међународни уговори“, број
11/86);
-- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр.
36/09 и 88/10);
-- Законом о потврђивању Базелске Конвенције и прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ -Међународни уговори“,
број 2/99);
-- Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10¬исправка и 14/16);
-- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
-- Законом 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.);
-- Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и
46/14-УС);
-- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број
36/09);
-- Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
14/16);
-- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
-- Уредбом о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне
средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Службени гласник РС“,
број 22/10);
-- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
(„Службени гласник РС“, бр. 71/10 и 6/11-испр);
-- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени
гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
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-- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16);
-- -Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68);
-- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, број 24/14);
-- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
-- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“, број 88/10);
-- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“, број 84/05);
-- Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање
интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, број 108/08);
-- Уредба 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);
-- -Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);
-- -Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10); -Уредба о
разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од
пожара („Службени гласник РС“, број 76/10); -Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и
-- 44/99); -Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“,
број 31/82); -Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за
-- наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број
23/94); -Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о
мерењу буке („Службени гласник РС“, број 72/10); -Правилник о методологији
за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС“, број 72/10);
-- Правилник о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења,
односно комплекса („Службени гласник РС“, бр. 41/10 и 51/15);
-- Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“,
број 41/10);
-- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Службени гласник РС“, број 92/10);
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-- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени
гласник РС“, број 41/10);
-- Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени гласник РС“, број 37/11);
-- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05) итд.
4. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ
УТИЦАЈА
Неочекивани негативни утицаји могу се јавити у виду следећих појава:
-- могућих негативних утицаја у случају неусвајања Плана;
-- могућих негативних утицаја при имплементацији Плана у фази реализације
планираних намена, објеката и садржаја, а при одступању од одредби Плана;
-- могућих негативних утицаја реализованих намена и објеката (у редовном раду
реализованих пројеката -објеката).
Неочекивани негативни утицаји у случају неусвајања Плана представљају потенцијалну опасност од непланског и неконтролисаног коришћења простора. Највећа опасност од појаве негативних, дугорочних, сложених, иреверзибилних утицаја и негативних ефеката, представља статус, стање и капацитет животне средине и здравље становништва.
У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Плана и
у фази реализације планираних намена, односно извођење радова без услова и сагласности надлежних органа и институција, потребно је, у складу са важећом законском
регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и минимизирања потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити мере ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.
Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду
реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити урбанистичким и техничким мерама заштите, мерама спречавања и отклањања насталих узрока,
санације последица и успостављање мониторинга животне средине. За предметни План,
од фазе припреме, израде концепта и нацрта Плана до коначног усвајања, укључен је
процес процене утицаја стратешког карактера, у коначном циљу безбедне реализације
планираних намена простора. У наведеном процесу утврђено је да постоји вероватноћа
појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по
животну средину, те је прописан и начин поступања у случају таквих појава.
У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација
неопходно је поступати у складу са важећом законском регулативом: Закон о заштити
животне средине, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о потврђивању Конвенције о
прекограничним ефектима индустријских удеса („Службени гласник РС-Међународни
уговори“, брoj 42/09), Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну
средину у прекограничном контексту („Службени гласник РС-Међународни уговори“,
брoj 102/07), Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима („Службени гласник СФРЈ-Међународни уговори“, брoj 11/86) и др.

302 страна - Број 9/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

20. април 2017. године

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне
средине, иста произилазе из Закона о заштити животне средине.
Обезбеђење мониторинга
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру
своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања
животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима.
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине.
Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм
мониторинга на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда.
Садржина и начин вршења мониторинга
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно
праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и
активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа
квалитета животне средине.
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу
мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин
достављања података, на основу посебних закона.
Овлашћена организација
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у
погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС
стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са
законом.
Мониторинг загађивача
Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:
1) прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности
на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције
настанка или смањења нивоа загађења;
2) обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте
од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу
локалне самоуправе.
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.
Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга,
методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу посебних закона.
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Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга,
као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.
Достављање података
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене
мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја одређен је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Стратешка
процена је израђена на основу просторно планске документације, расположивих статистичких података, као и података добијених за потребе израде Плана и Стратешке
процене, као и валоризације терена.
У Елаборату су анализиране све планом предвиђене активности, извршена је
синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима окружења на природне
ресурсе и живи свет, као и на животну средину, и на основу утврђених валидних параметара дат је предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне
средине у контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја.
Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања
процеса планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама
израде и спровођења планског документа. Методологија се базира на поштовању Закона
о заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих садржаја Плана на животну средину.
Фазе израде Стратешке процене утицаја на животну средину су:
-- одлучивање о изради стратешке процене утицаја на животну средину, односно
израда одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину као
саставног дела одлуке о изради планског документа;
-- одређивање садржаја стратешке процене утицаја на животну средину, односно
израда одговарајућег програмског основа за израду стратешке процене утицаја
на животну средину (тзв. „scoping report“) у оквиру Плана;
-- израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Општи методолошки поступак који се користи приликом израде стратешке процене и припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих фаза,
и то:
-- Дефинисања садржаја стратешке процене ¬„screening“ фаза
-- Дефинисања обима стратешке процене ¬„scoping“ фаза
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-- Дефинисање кључних (битних) промена
-- Процена у ужем смислу
-- Предвиђање (сагледавање) последица
-- Одређивање мера
-- Контрола и ревизија
Имплементација
Методолошки основ, за израду Стратешке процене утицаја, у ужем смислу
представљају методе научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод,
индукција и дедукција, статистички метод, картографски метод и др.), односно примењене методе праћења стања објеката, односно појава и процеса у простору, од извора
загађења, притисака, стања и одговора (планског решења). Истовремено са применом
метода научног истраживања коришћена су страна и домаћа искуства и упутства за примену „Стратешке директиве“, пре свега искуства из Европске Уније. Посебно су значајне
методе из „Практичног упутства за примену ЕУ Директиве 2001/42/ЕC на урбанистичке
и просторне планове“.
Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину, може се закључити да се он састоји, условно говорећи, из четири фазе:
-- полазне основе, анализа и оцена стања,
-- процена могућих утицаја на животну средину,
-- мере заштите животне средине и
-- програм праћења стања животне средине.
Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да
свака фаза има својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања животне средине.
Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег
стања је недостатак квантификованих података за поједине параметре животне средине
у обухвату Плана.
2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Током израде Стратешке процене услед специфичности Плана и карактеристика
постојећег стања животне средине на планском подручју, садржај предметног Извештаја
је у одређеној мери модификован, прилагођен основним карактеристикама Просторног
плана и обухвата процењивање стратешки значајних утицаја за развој подручја обухваћеног Просторним планом.
У процесу израде Стратешке процене утицаја Плана успостављена је сарадња са
заинтересованим органима и организацијама, овлашћеним институцијама и надлежним
органом Општине Бачка Паланка надлежним за послове животне средине, планирања и
урбанизма и сл.
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Уочена тешкоћа, значајна за квалитетну процену стања животне средине и ток
процене утицаја стратешког карактера је непостојање локалног регистра извора загађивања.
VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА
Процес процене утицаја планских решења на животну средину вршен је паралелно са поступком израде Нацрта плана.
Разраду предметног Плана пратиће обавеза или одлучивање о потреби израде
процене утицаја планираних садржаја на животну средину и мерама заштите на нивоу
појединачних пројеката.
VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Проблематика заштите животне средине у Плану детаљне регулације приобалне
зоне у Бачкој Паланци разматрана је у оквиру планског документа, али и Извештаја о
стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. Примењена методологија је
описана у претходном поглављу и сагласна је са Законoм о стратешкој процени утицаја
на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја о стратешкој процени утицаја.
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну
средину је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно
довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се
постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати постојеће стање животне
средине и планом предвиђене активности.
Стратешка процена утицаја Плана на животну средину интегрише еколошке,
социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и
процењује активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која
су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине.
Анализа и процена потенцијалних утицаја стратешког карактера превентивно
делује у смислу спречавања еколошке штете у простору. На нивоу Плана, процењени
су потенцијални утицаји планираних намена и ефекти на животну средину, укључена
је јавност и заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом доношења
коначне одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени у Извештај о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину.
На основу вредновања планских решења процењује се да планиране намене и
имплементација Плана неће импликовати битне неповољне, еколошки неприхватљиве
ефекте по природне вредности и животну средину, а који се не могу контролисати.
Предметни Извештај о стратешкој процени утицаја не може дати експлицитне
одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска решења морају
се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне документације и студија оправданости. Већи ниво детаљности, којим ће се анализирати појединачни објекти
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и њихови утицаји на животну средину, разматраће процене утицаја појединачних објеката на животну средину.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине
даје сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана,
сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
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