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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС”, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Oдлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Oдлука 
УС РС, 50/2013 – Oдлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014 и 145/2014) и члана 37. 
став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 
38. седници, одржаној дана 14. априла 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насеља Обровац

Члан 1.

Овом Одлуком доносе се измене и допуне Плана генералне регулације насеља 
Обровац (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ израде и доношења Плана је промена начина спровођења и даље разраде у 
блоковима за које је предвиђена израда планова детаљне регулације, односно укидање 
обавезе израде плана детаљне регулације у тим блоковима и стварање одговарајућег 
планског основа у смислу директног спровођења Плана, као и преиспитивање грађе-
винског подручја и планских решења важећег ПГР насеља Обровац („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 21/2010) и прилагођавање садржине важећој законској ре-
гулативи.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке je План, израђен од стране ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка, Трг братства и јединства 36 (у даљем тексту: 
Обрађивач планског документа), под бројем Е-31/13.

Члан 4.

План садржи текстуални и графички део.

SLU@BENI LIST
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Текстуални део садржи текст измена и допуна Плана генералне регулације на-
сеља Обровац, који је саставни део ове Одлуке о доношењу.

Графички део садржи:

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО:

БРОЈ НАЗИВ КАРТЕ РАЗМЕРА

1. Постојећа функционална организација у простору 1:5000

2. Граница обухвата Плана са основном наменом површина 1:10 000
3. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне 

за које није предвиђена израда плана детаљне регулације 1:5000

4. Границе плана и планираног грађевинског подручја 
са претежном планираном наменом површина 1:5000

5. Начин спровођења плана генералне регулације 1:10 000
6. Саобраћајно решење са регулационим линијама улица 

и површина јавне намене и нивелационим планом 1:5000

7. Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом 1:5000

8. Водопривредна инфраструктура - одвођење вода 1:5000

9. Енергетска и ТТ инфраструктура 1:5000

Саставни део ове Одлуке је графички прилог број 2: Граница обухвата Плана са 
основном наменом површина.

Члан 5.

По доношењу План се обајвљује 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 пет примерака у 
аналогном и 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.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План.

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана.

Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два 
примерка у дигиталном облику чувају се у ЈП „Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“, Бачка Паланка.
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Један примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру план-
ских 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-35-22/2016  
14. април 2016. године                              
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА ОБРОВАЦ
 

1. поднаслов УВОД – мења се и гласи:

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр. 47/03 и 34/06), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  
(''Сл. гласник РС'', бр. 135/04) и члана 34. тачка 4. Статута Општине Бачка Паланка (''Сл. 
лист Општине Бачка Паланка'', бр. 4/02), Скупштина општине Бачка Паланка, по при-
бављеном мишљењу Комисије за планове донела је Одлуку о изради Плана генералне 
регулације насеља Обровац (у даљем тексту План). Саставни део Одлуке о изради Плана 
је Програм за израду плана, број Е-2238-2/08. Саставни део ове Одлуке је решење Оде-
лења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка број: IV-03-501-6-3/08 од 
17.07.2008. године, да је за израду Плана потребно израдити стратешку процену утицаја 
на животну средину.

У складу са Одлуком о изради Плана ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог 
Сада приступио је његовој изради. 

Основни циљ израде Плана је стварање планског основа за утврђивање стратегије 
организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора 
као и стварање услова за уређење и изградњу насеља.

На основу Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насеља 
Обровац („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 23/14,)(у даљем тексту План), 
приступило се изради  Нацрта измена и допуна плана. У склопу одлуке о изради је и 
Решење Одељења за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, број IV-05-501-2-3/2013, од 11.6.2013. да за потребе измена и допуна Плана гене-
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ралне регулације насеља Обровац („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/10), 
није потребно радити нову стратешку процену утицаја Плана на животну средину.

Изменама Плана су обухваћени блокови 12, 42, 43 и 44 и делови блокова 3, 5, 11, 
20, 28, 30, 37 и 46 у којима се мења начин спровођења, односно укида се обавеза израде 
Плана детаљне регулације за формирање нових површина јавне намене – улица. Због 
потреба локалне самоуправе за краћим поступком формирања површина јавне намене 
односно издавања локацијаских дозвола у овим блоковима и деловима блокова, а на ос-
нову њиховог захтева број IV-35-службено/2013, План је допуњен графичким прилогом 
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена из-
рада плана детаљне регулације (члан 27. Правилника о садржини, начину и поступку из-
раде планских докумената). Овим се стварају услови за формирање планираних уличних 
коридора директно на основу Плана и одговарајућих пројеката парцелације и препарце-
лације. Како би се обезбедила детаљнија разрада подручја у којима је укинута обавеза 
израде плана детаљне регулације, предвиђена је израда урбанистичких пројеката као 
разраде локација кроз које ће се обезбедити квалитет решења, прибавити и испоштовати 
одговарајући услови и захтеви надлежних институција и спровести мере заштите прос-
тора, тамо где је то сврсисходно (новопланирана радна подручја, извориште, комплекс 
ватрогасног дома).

Као једина измена самих урбанистичких решења из плана је предвиђена промена 
намене напуштеног ромског насеља, из стамбеног у радно подручје у блоку број 2., на 
основу захтева Општинске управе општине Бачка Паланка број IV-05-35-2-44/2014 Нека-
дашње ромско насеље је порушено, од укупно 19 објеката (колико је постојало у моменту 
израде катастарске подлоге) на терену тренутно постоје 2 која су склона паду и у само 
једном од њих повремено бораве људи. Земљиште које мења намену је у власништву 
Републике Србије, односно Општине Бачка Паланка и промена намене се врши због пот-
реба проширења постојећег радног комплекса у оквиру блока 2.

Као основно опредељење, Планом су испоштоване одреднице просторно-планске 
документације вишег реда (Просторни план Републике Србије и Просторни план општи-
не Бачка Паланка).

Документом је утврђена концепција уређења и услови изградње насеља. Планом 
је дефинисана: граница подручја обухваћеног планом, граница грађевинског подручја 
насеља, претежна намена површина са поделом на површине јавне намене и остале на-
мене, регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије, трасе, 
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама из плана, мере заштите и др., 
а све у складу са Законом o планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 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 – у даљем тексту Закон). Саставни део Плана је 
и постојећи Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

2. поднаслов I КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА се мења у I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

3. поднаслов I-1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА СА ОС-
НОВНИМ ПРОГРАМСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА се мења у I-1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ 
ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА и гласи:
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Обровац је ушорено насеље, руралног типа, правилне ортогоналне шеме, са кућа-
ма приближно истог правилног облика. Старији објекти се могу поделити на два основна 
типа - куће са дужном основом и куће са основом у облику слова Г. Објекти грађени по-
следњих неколико деценија одступају од традиционалног типа и углавном су увучени у 
односу на регулациону линију улице.

У средишту села, на раскрсници две централне улице, су римокатоличка црква са 
жупним уредом и спомеником св. Тројства и зграда некадашње општине. Српска право-
славна црква, која је мањих габарита, смештена је у јужном краку главне улице.

Основни циљ је, да се планским мерама у планском периоду заустави негативна 
тенденција у кретању укупног броја становника насеља Обровац, спречи даље погорша-
вање виталних карактеристика популације стварањем услова за изградњу објеката (за 
задовољавање појединачних и заједничких потреба становника), са условима којим би 
се новоградње уклопиле у постојеће архитектонске и урбанистичке целине и уз очување 
постојећег фонда градитељског наслеђа), са обезбеђивањем услова за заштиту станов-
ништва и животне средине.

Пројекција будућег кретања становништва насеља Обровац извршена је на основу 
анализе досадашњег развоја и карактеристика популације, претпостављених друштве-
но-економских кретања у будућности, као и очекиваних ефеката мера демографске по-
литике. На основу тога утврђено је да ће у периоду 2002-2028. доћи до пораста укупног 
броја становника Обровца по веома благој просечној годишњој стопи од 0,03%. Просеч-
на величина домаћинства износиће 2,7 чланова по домаћинству а укупан број домаћин-
става биће 1180.

Табела  1.: Пројекција укупног броја становника

Насеље
Број становника

Просечна стопа раста
2002. године 2028. година

Обровац  3177  3200  0,03
Општина 60966 62776 0,12

Пописом из 2011. године је констатовано да у насељу Обровац живи 2944 станов-
ника, од чега становништво старије од 50 година чини преко 41% укупног броја (односно 
1223 лица). У општини Бачка Паланка је 2011. године пописано 55528 становника.1 На 
основу овог податка се може закључити да је број становника у насељу, у периоду 2002-
2011 година опао. Са обзиром на циљеве измена и допуна овог плана, њихов обим и пред-
мет разраде, може се само поуздати у пројекције из горње табеле и планско решење овог 
документа из 2010. године које предвиђа да ће до 2028 број становника у насељу ипак да 
се повећа. 

Сагледавањем досадашњих развојних тенденција и постојећих развојних поте-
цијала, као и на основу оцене могућности будућег развоја дата је глобална концепција 
привредног развоја насеља.

1  Податак преузет са интернет странице http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162, 
Републичког завода за статистику.
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Бржи привредни развој насеља Обровац омогућиће се стварањем просторних ус-
лова, у складу са природним потенцијалима и материјалном базом, изградњом и опре-
мањем мреже инфраструктуре, као и развојем мале привреде у циљу повећања степена 
запослености и прихода становништва.

Пољопривреда представља носиоца и основу будућег привредног развоја овог ру-
ралног насеља. Оријентисана је прилично једнострано, базирајући се у великој мери на 
ратарству, тј. гајењу претежно житарица, те у знатно мањем обиму индустријског биља, 
поврћа и крмног биља. Засниваће се на трајном очувању пољопривредног земљишта 
које је изузетног квалитета, затим интензивирању пољопривредне производње, измени у 
структури производње, као и потпуном искоришћењу производних потенцијала индиви-
дуалних газдинстава. Индустријских капацитета у насељу нема, али погодности постоје 
(просторни услови, понуда радне снаге, сировинско залеђе).

Индустрија у насељу је недовољно развијена па је планом предвиђено стварање 
услова за њен просторни развој. Терцијарне делатности (трговина, угоститељство, за-
натство) такође не задовољавају потребе становништва Обровца које је у тим аспектима 
оријантисано ка општинском центру, насељу Бачка Паланка. У планском периоду, лоци-
рање индустријских капацитета и капацитета мале привреде (индустријски оријентиса-
не) обавезно је у оквиру радне зоне у северозападном делу насеља. Капацитети мале при-
вреде могу се лоцирати на територији читавог насеља, под условом да просторне могућ-
ности парцеле то дозвољавају и да својом активношћу (буком, вибрацијама, загађењем 
воде, ваздуха и земљишта) не утичу негативно на животну средину. Развој терцијарних 
делатности зависиће од укупног привредног развоја насеља односно, биће у директној 
зависности од раста производње, животног стандарда као и куповне моћи становништва. 
Развој капацитета трговине и угоститељства пратиће просторну дистрибуцију станов-
ништва и с обзиром на карактер насеља развијаће се до нивоа који задовољава потребе 
становника насеља. У планском периоду капацитети услужног занатства могу се отвара-
ти у објектима породичног становања по целом насељу. Ограничавајући фактор у смислу 
локације занатских капацитета биће за занате који загађују околину или производе буку, 
вибрације, те се њихово лоцирање не препоручује у централној зони насеља (у близини 
школе, здравствене установе и сл.).

На основу прогнозираног броја становника и броја домаћинстава дефинисана је 
површина за зону становања, за задовољавање основних потреба становништва. На ос-
нову ових података и на основу затеченог стања дефинисани су инфраструктурни ка-
пацитети, потреба за њиховим ширењем, односно, потреба за изградњом нових инфра-
структурних капацитета. Сагледавањем старосне структуре становништва, евиденти-
рањем стања и капацитета јавних служби, евидентирањем стања и капацитета објеката 
за задовољавање заједничких потреба и заштите становништва дефинисани су циљеви:

1. У области предшколског васпитања и образовања: У насељу постоји предшкол-
ска установа и основна школа што је у овој области задовољавајуће за насеље. 
Оно што је у планском периоду неопходно решити јесте: изградња потребних 
садржаја, реконструкција постојећих објеката и уређење оба комплекса у скла-
ду са Правилницима који ову област регулишу.

2. У области здравствене заштите: У насељу постоји и комплекс здравствене ста-
нице и апотеке као и комплекс ветеринарске амбуланте. Комплекси се задржа-
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вају у постојећим површинама. У планском периоду тежити њиховом осавре-
мењивању и опремању са неопходним садржајима.

3. У области културе: приоритетан задатак у планском периоду је образовање 
коплекса дома културе и библиотеке. Постојећи објекти културе се задржавају. 
Неопходно је извршити њихову реконструкцију уз прилагођавање њихових 
садржаја и понуде услуга потребама становника Обровца.

4. У области спорта и рекреације: приоритетан задатак је стварање услова за реа-
лизацију нових спортских и рекреативних површина и њихово оспособљавање 
за коришћење од стране спортиста и становника Обровца свих старосних доба.

5. Насеље има изражен проблем са недостатком или незадовољавајућом повр-
шином за комуналне површине. Неопходно је решити локацију зелене пијаце 
са тржним центром, проширења: гробља и изворишта, дефинисати површину 
за комплекс ватрогасног дома. Локација уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и комплекса мерно-регулационе станице (МРС) разрађиваће се на основу 
Просторног плана општине Бачка Паланка.

6. У домену саобраћаја основни циљ је: остварити систем насељских саобраћај-
ница тако да оне оптимално задовоље све исказане захтеве за превозом људи и 
добара, створити услове за изградњу капацитета за немоторна кретања, пешач-
ки и бициклистички саобраћај, како би постали значајан вид насељског кому-
ницирања и изградити капацитете стационарног саобраћаја који ће оптимално 
задовољити све захтеве са потребним нивоом заштите животне средине.

7. За задовољавање потреба становника Обровца обезбедити водоснабдевање во-
дом потребног квалитета, изградити насељску канализациону мрежу и уређај 
за пречишћавање отпадних вода (тиме решити квалитетно одвођење отпадних 
фекалних вода), обезбедити квалитетно одвођење атмосферских вода, обезбе-
дити квалитетно снабдевање електричном енергијом. Неопходно је омогућити 
снабдевање насеља са природним гасом како би се створили услови за смањење 
грејања објеката на чврсто и течно гориво. На тај начин би се повољшали усло-
ви заштите животне средине.

8. Планирање и изградња у насељу као и стварање планског основа за његово на-
предовање и пораст (и задржавање) становништва мора се спроводити у скла-
ду са Законом о заштити животне средине.

4. поглавље I - 2.2. Намена површина у граници обухвата Плана, пасус 7 се мања 
и гласи:

Државни пут Iб реда бр. 12.

Део коридора државног пута Iб реда бр. 12. пружа се кроз грађевинско подручје 
насеље Обровац. У обухвату Плана је и део коридора овог пута који се пружа северно 
од границе грађевинског подручја насеља Обровац. У коридору државног пута постоји 
изграђен савремени коловоз са банкинама и обострано постављеним одводним атмос-
ферским каналима. Површина коридора државног пута Iб реда бр. 12., која је у обухвату 
Плана а ван границе грађевинског подручја насеља, износи око 1,62ha. Ово грађевинско 
земљиште је површина јавне намене.
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5. поглавље I - 2.3. Биланс површина у граници обухвата Плана у целини се мења и гласи:

Табела бр. 2.: Биланс површина

Ред.
бр.

Основа намена површина
у граниоци обухвата Плана

Површина
%

ha a m2

1. Грађевинско подручје насеља Обровац 233 72 00   99,31
2. Државни пут Iб реда бр. 12.   1 62 00  0,69
S Површина у граници обухвата Плана 235 34 00 100,00

Напомена: Податак о површини основне намене је добијен графичким очита-
вањем! 

6. поглавље I - 3. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОБРОВАЦ, 
пасуси 15, 16 и 17 се мењају и гласе:

Од тромеђе граница наставља у правцу југозапада и обухватајући парцеле 1717 
– 1723 и пратећи источну међу пута, парцела 1716 долази до тачке 15, која се налази на 
четворомеђи државног пута Iб реда бр. 12., парцеле 3539 и 1728/1, пољског пута, парцела 
3655 и пута, парцела 1716.

Од тачке 15 граница у правцу запада пресеца државни пут и долази до тачке 16, 
која се налази на државног пута Iб реда бр. 12., парцеле 3539 и 1728/1 и пољског пута, 
парцела 3656.

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу државног пута I реда бр. 
18, парцела 1728/1 до тачке 17, која се налази на четворомеђи државног пута Iб реда бр. 
12., парцела 1728/1, пута, парцела 3645 и парцела 1685/1 и 1685/2.

7. поглавље I - 3. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОБРОВАЦ, 
пасуси 26, 27 и 28 се мењају и гласе:

Од тачке 25 граница у правцу североистока пресеца железничку пругу и пратећи 
северну међу парцела 1724/1, 203, 202/2 и 202/1 долази до тачке 26, која се налази  на се-
верној међи парцеле 202/1 са  државним путем Iб реда бр. 12., парцела 3538.

Од тачке 26 граница у правцу истока прати јужну међу државног пута до тачке 27, 
која се налази на тромеђи државног пута Iб реда бр. 12., парцеле 3538 и 1728/1 и парцеле 
73.

Од тачке 27 граница у правцу севера пресеца државни пут и долази до тачке 
28, која се налази на четворомеђи државног пута Iб реда бр. 12., парцеле 3538 и 1728/1, 
пољског пута, парцела 3601 и парцеле 72.

8. поглавље II - 2.1.2. Комплекс комбиноване дечије установе, пасус 2 се мења и 
гласи:
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Коплекс дечије установе је задржан у блоку број 7., поред државног пута Iб бр. 12. 
За комплекс обезбедити колски и пешачки улаз из сабирне улице-Улице хајдук Вељка. У 
оквиру комплекса обезбедити:

• у објекту: простор за боравак деце и заједнички простор и

• простор ван објекта (игралиште, травнате терене и прилазне стазе).

9. поглавље II - 2.1.3. Комплекс школе, пасус 2 се мења и гласи:

Задржава се постојећи комплекс школе у блоку број 17., поред државног пута Iб 
реда бр. 12. За комплекс основне школе обезбедити пешачки улаз са парковске површине 
која се наставља из Улице гробљанска. За комплекс обезбедити:

• одговарајућу површину за школски комплекс: величина потребног земљишта 
за основну школу износи најмање 25m2 по једном ученику у једној смени;

• одговарајућу површину за објекат: школска зграда је величине најмање око 
7,5m2 по једном ученику и

• простор ван објекта (двориште за одмор и рекреацију ученика са приступним 
стазама-величине најмање 5m2 по једном ученику; вежбалиште и спортски те-
рени-треба да је опремљено асфалтираним игралиштима за одбојку, кошар-
ку и рукомет, најмање једном јамом са песком, простором за бацање кугле и 
травнатим тереном величине 30х15m као и са 4 атлетске стазе дужине најмање 
80m; школски врт за експерименталан и практичан рад ученика).

10.поглавље II - 2.1.11. Водозахват мења се и гласи:

Насеље Обровац са око 3000 становника, снабдева се водом за пиће са изворишта 
у северозападном делу насеља преко два бунара (Б-1 и Б-2) и једним бунаром (Б-3) у 
централном делу насеља. Бунар Б-1 се укључује по потреби, у летњим месецима када 
потребе за водом нагло порасту. Ове локације се задржавају, као и раније резервисана 
површина за ову намену. Услови уређења и грађења комплекса, и подручја које се налази 
у зони шире санитарне заштите око водозахвата, изводити у складу са Правилником 
о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање 
(‹›Службени гласник Републике Србије››, број 92/08). За целу општину Бачка Паланка и 
насеље Обровац израђен је „Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта општине 
Бачка Паланка“ на основу кога је донето Решење о зонама санитарне заштите изворишта 
насеља Обровац број 129-53-4142/2014-04-2 од 21.01.2015. год.

11. поглавље II - 2.1.16. Улични коридор, пасус 3 се мења и гласи:

Уличне коридоре градити са површинама за немоторни саобраћај (најмање са 
једне стране улице пешачка стаза), за динамички саобраћај (коловоз за двосмерни или 
једносмерни саобраћај), као и површинама за стационарни саобраћај, док ће се повреме-
на паркирања обављати у оквиру предбашта. Систем саобраћајних капацитета треба да 
чини једну јединствену целину која се надовезује на главну насељску саобраћајницу и 
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која прикупља сав интерни саобраћај. Улични коридори имају различите хијерархијске 
нивое у зависности од значаја у насељу. У коридору главне насељске саобраћајнице (део 
трасе државног пута Iб реда бр. 12.), реконструкција коловоза пута и саобраћајних при-
кључака на исти може се вршити тек по добијању одобрења од ЈП ''Путеви Србије''.

12. поглавље II - 2.2.1. Зона становања, пасуси 3 и 4 се мењају се и гласе:

Стамбена зона средње густине

Стамбена зона средње густине је планирана у центру насеља, уз постојеће и пла-
ниране јавне службе и друге садржаје за јавне намене. Ова зона је планирана за реа-
лизацију опште стамбене зоне, са појавним обликом вишепородичних и породичних 
стамбених објеката, са дозвољеним већим индексом заузетости парцеле и могућношћу 
реализације и само пословних садржаја на грађевинској парцели.

Површина намењена за ову стамбену зону износи око 12,29ha, тј. у насељу је за-
ступљена са око 5,26%. Специфичност ове зоне је у следећем:

• индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално 50%;

• грађевинска парцела у овој зони може да се намени и за чисто пословање и то 
из области: трговине на мало, угоститељства, здравствене и социјалне зашти-
те, културне и друштвене активности општег карактера;

• у овој зони дозвољена је изградња само економских објеката уз стамбени, од-
носно, пословни објекат;

• производне делатности у овој зони нису дозвољене.

13. поглавље II - 2.2.1. Зона становања, пасус 6 се мења и гласи:

Површина стамбене зоне мање густине износи око 125,8ha, тј. у насељу је за-
ступљена са око 53,83%. Специфичност ове зоне је у следећем:

• индекс заузетости грађевинске парцеле је максимално 40%;

• обавезна је реализација прво објекта са наменом становање (у целини, у већем 
или мањем делу) односно, обезбеђивање просторних услова за један такав 
објекат;

• у овој зони је дозвољена изградња економских објеката уз стамбени и послов-
ни објекат, изградња сточних стаја и свих економских објеката који су пратећи, 
односно обавезни садржај уз сточне стаје;

• производне делатности малог обима и трговина на велико на грађевинској пар-
цели у овој зони се дозвољава уз обезбеђивање услова заштите животне сре-
дине.

14. поглавље II - 2.2.2. Радна зона, пасус 2 се мења и гласи:
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У оквиру једне просторне целине приоритетно груписати предузећа која су међу-
собно технолошки повезана, која имају сличан могућ степен штетног утицаја на околину 
и имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслужења. Општи услови који 
важе за ову зону су следећи:

• индекс заузетости грађевинске парцеле максимално 70%;

• за сваку грађевинску парцелу обезбедити противпожарни прилаз минималне 
ширине 3,5m;

• на грађевинској парцели обезбедити минимално 30% озелењених површина.

15. поглавље II - 4.1. Саобраћајна инфраструктура, пасус 1 и 2 се мењају и гласе:

Друмски саобраћај за потребе насеља Обровац са окружењем и субрегионима, у 
будућности ће се обављати преко ДП Iб реда бр.12, Оџаци – Бач – Товаришево – Обровац 
– Бачка Паланка.

Стратешким определењима која су дефинисана у Плану вишег реда – ППО Бачка 
Паланка предвиђена је изградња новог саобраћајног капацитета државног пута I реда, 
чиме долази до редефинисање општинске саобраћајне матрице. Овим саобраћајним ре-
шењем државни пут Iб реда бр.12, деоница Бачка Паланка – Бач (кроз насеља Товаришево 
и Обровац), постаје општински пут, са првенственом функцијом повезивања са центром 
општине и насеља међусобно, док се транзитни саобраћај усмерава на новоустановљени 
саобраћајни капацитет државног пута.

16. поглавље II - 5.1. План генералне регулације се мења и гласи:

План генералне регулације насеља Обровац је урађен на основу намена површина 
и плана саобраћајница.

Планиране регулационе линије су дефинисане новим тачкама регулације и њихо-
вим координатама:

Бр. X Y
1 605534.76 5021278.2
2 605551.17 5021298.57
3 605622.81 5021227.12
4 605553.72 5021157.85
5 605556.61 5021139.5
6 605633.43 5021216.53
7 605766.7 5021083.6
8 605683.63 5021008.04
9 605806.57 5021043.84
10 605718.8 5021152.56
11 605885.14 5021337.54
12 605915.48 5021311.74
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13 605922.58 5021318.1
14 605879.58 5021353.78
15 605708.14 5021163.14
16 605568.47 5021305.02
17 605606.25 5021348.29
18 605834.39 5021157.09
19 605885.17 5021203.51
20 605943.43 5021256.15
21 605981.23 5021290.49
22 606180.81 5021208.07
23 606287.64 5021176.4
24 606289.67 5021186.22
25 606183.66 5021217.66
26 606361.09 5021298.91
27 606398.0            5021284.69
28 606425.35 5021267.19
29 606436.23 5021260.22
30 606524.86 5021203.51
31 606943.75 5020459.06
32 606944.61 5020451.86
33 606899.3 5020395.91
34 606896.74 5020390.55
35 606850.23 5020312.67
36 606766.31 5020178.25
37 606737.93 5020133.37
38 606698.63 5020056.71
39 606669.0 5020057.22
40 606592.78 5019922.25
41 606637.02 5019896.4
42 606636.43 5019891.69
43 606570.12 5019812.82
44 606541.44 5019780.19
45 606470.08 5019669.13
46 606110.12 5019515.04
47 606153.1 5019543.93
48 606138.12 5019554.59
49 606124.66 5019562.93
50 606103.04 5019572.28
51 606092.33 5019575.71
52 606073.58 5019580.24
53 606035.33 5019590.08
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54 606031.77 5019586.16
55 605582.59 5020132.22
56 605562.23 5020158.33
57 605525.85 5020195.4
58 605520.78 5020199.83
59 605671.37 5020564.63
60 605585.01 5020588.0
61 605592.28 5020628.8
62 605606.2 5020682.7
63 605613.45 5020720.45

17. поглавље II - 6.3. Мере заштите животне средине, пасуси 3, 4 и 5 се мењају и 
гласе:

У контексту заштите ваздуха и земљишта потребно је за производне погоне у 
насељу (који врше емисију одређених аерозагађивача) предвидети контролна мерења па-
раметара који карактеришу квалитет ваздуха, у складу са одредбама Закона о заштити 
ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/2013). Заштита ваздуха као природног 
ресурса биће обезбеђена гасификацијом читавог насеља. Формирати заштитно зеленило 
у контексту заштите ваздуха од загађења (а индиректно и осталих природних ресурса) и 
унапређења микроклиматских и амбијенталних услова у насељу.

Управљање комерцијалним и индустријским отпадом, нарочито оним са каракте-
ром опасног отпада, врши се на начин и према обавезама прописаним Законом о упра-
вљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/2010), којим је дефинисана одго-
ворност произвођача отпада, третман и складиштење отпада. Обавезне смернице наве-
деног закона које се односе на опасан отпад, подразумевају нарочите начине сакупљања, 
разврставања, складиштења, транспорта, поновног искоришћења и одлагања ове врсте 
отпада.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, - др. закон, 
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), Законом о процени утицаја на животну среди-
ну ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', број 114/08).

18. поглавље II - 6.4. Мере заштите од елементарних непогода и ратних разарања, 
пасус 8 се мења и гласи:

Склањање становништва обезбеђује се:

• Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћај-
ни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за 
склањање;
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• Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других обје-
ката у насељу прилагоди те објекте за склањање људи;

• Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским прос-
торијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта;

• за збрињавање људи у изузетним ситуацијама, могу се, такође, користити по-
вршине парка, заштитног зеленила, отворених спортских терена и другог не-
изграђеног простора.

19. поглавље II - 8. УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВР-
ШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У 
ПРОСТОРУ, пасус 3 се мења и гласи:

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачких ста-
за, пешачких прелаза, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, шета-
лишта, скверова и игралишта по којима се крећу лица са посебним потребама, прилаз 
до објекта, хоризонталне и вертикалне комуникације у јавним и стамбеним објекти-
ма са 10 и више станова, морају се обезбедити услови за несметано кретање лица са 
посебним потребама у простору, у складу са Правилником о техничким стандардима 
приступачности("Службени гласник РС”, бр. 46/13).

20. поглавље II - 9. ЛОКАЦИЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗ-
РАДУ, мења се и гласи:

Усвајањем Плана генералне регулације насеља Обровац стварају се услови за ње-
гово директно спровођење, кроз одговарајуће документе. Спровођење Плана вршиће се 
на различите начине, и то:

• израдом одговарајућег урбанистичког пројекта за формирану грађевинску 
парцелу и

• локацијском дозволом,

а према условима из овог Плана и према графичком прилогу бр. 5. "Спровођење 
плана’’.

21. поглавље II - 9.1. Локације за које се обавезно доноси план детаљне регулације, 
мења се и гласи:

Планом нису предвиђене локације за које се доноси план детаљне регулације 
јер су за планирана проширења површина јавне намене, нове уличне коридоре на гра-
фичком прилогу број. 3. Граница грађевинског подручја насеља са поделом грађевинског 
земљиште и урбанистичком регулацијом, дефинисане регулационе линије са својим пре-
ломним тачкама и њиховим координатама.

Детаљнија урбанистичка разрада важнијих садржаја у оквиру површина које не-
мају јавну намену је прописана кроз обавезу израде урбанистичких пројеката, што је 
дато у поглављу II - 9.2.
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22. поглавље II - 9.2. Локације за које се ради урбанистички пројекат, пасус 2, 
мења се и гласи:

Урбанистички пројекат неопходно је урадити за:

• комплекс месне заједнице, месне канцеларије и поште, комбиновану дечију ус-
танову, комплекс основне школе, комплекс амбуланте и апотеке, комплекс до-
ма културе и библиотеке, фудбалски терен, гробље, комплекс пијаце, комплекс 
ватрогасног дома и спортско-рекреативни комплекс у блоку 43;

• за све нове радне комплексе и постојеће у случају значајнијег проширења капа-
цитета или промене делатности;

• за грађевинске парцеле у зони становања које се намењују за чисто пословање;

• извориште са постројењем за поправку квалитета воде, само у случају из-
градње објеката високоградње;

• за комплекс верског објекта.

За сва постојећа, горе наведена подручја, није потребна израда урбанистичког 
пројекта у случају мањих интервенција, реконструкција и доградњи до 20% укупне зате-
чене развијене бруто површине свих објеката у оквиру комплекса.

23. поглавље III - 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, мења 
се и гласи:

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урба-
нистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја 
Плана.

• Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом ја-
чине 7°МЦС скале.

• За све објекте наведене у списку, као и за њихову непосредну околину (при-
падајуће парцеле) важе одредбе Закона о културним добрима ("Службени гла-
сник РС", бр. 71/94). За радове на тим објектима (адаптације, ревитализације, 
доградње, реконструкције,...), сходно члановима 99-110 Закона о културним до-
брима, власници-носиоци права коришћења морају прибавити посебне услове 
– мере техничке заштите од стране Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе, као и да прибаве сагласност на пројектну документацију.

• За археолошке локалитете из списка, важе исте одредбе Закона о културним 
добрима, које обавезују власника да пре предузимања било каквих земљаних 
радова обезбеди посебне услове од Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе.

• Гробља, према Закону о културним добрима, уживају претходну заштиту, те 
се без посебне евиденције она третирају као заштићене целине.
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• Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности 
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине.

• Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеон-
толошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да 
има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавес-
ти Завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица.

• При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заш-
тити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/2009).

• Објекти високоградње јавне и пословне намене морају се пројектовати и гради-
ти тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава нес-
метан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким 
стандардима приступачности („Службени гласник РС, бр. 46/13).

24. поглавље III - 2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВ-
НЕ НАМЕНЕ, пасус 1, мења се и гласи:

Површине јавне намене (јавни објекти или јавне површине за које се утврђује 
општи интерес), намењени јавном коришћењу, као и прилази до истих морају бити урађе-
ни у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени гла-
сник РС, бр. 46/13).

25. поглавље III - 2.2. Комплекс месне заједнице, месне канцеларије и поште, пасус 
1, мења се и гласи:

Задржава се постојећи објекат намењен за управу и администрацију насеља Об-
ровац-месна заједница и месна канцеларија, у центру насеља, у блоку бр. 16. У планском 
периоду овај објекат се задржава на постојећој локацији. Услови за изградњу у комплексу 
су:

 -  индекс заузетости парцеле     макс. 70%,

 - спратност објекта       макс. П+1+Пк,

 - обезбедити приступ објекту лицима са посебним потребама, обезбедити 
зелених површина      мин. 30%,

 - обезбедити хортикултурно уређење зелених површина.

26. поглавље III - 2.3. Комплекс комбиноване дечије установе, пасус 2, мења се и 
гласи:

У оквиру комплекса мора се обезбедити услови за: 

 - обухват деце (од 3-7 година)    мин. 70 %,

 - изграђена површина     мин. 5,5m2/по детету,

 - слободна површина    мин. 10-15m2/по детету,
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 - травнате површине    мин. 3m /по детету,

 - обезбедити зелених површина   мин. 30%,

 - индекс заузетости парцеле   макс. 30%,

 - спратност објекта     макс. П+Пк.

27. поглавље III - 2.4. Комплекс основне школе, пасус 1, мења се и гласи:

Проширење постојећег комплекса основне школе и нову изградњу објеката изво-
дити у блоку број 17., поред државног пута I бр. 18. За овај комплекс се мора обезбедити 
пешачки улаз са парковске површине која се наставља из Улице гробљанска. У оквиру 
комплекса неопходно је обезбедити:

 - обухват деце (од 7-15 година)    100%,

 - изграђена површина     мин. 7,5m2/по ученику,

 - слободна површина     25-30m2/по ученику,

 - индекс заузетости парцеле     макс. 30%,

 - спратност објекта макс.      П+1+Пк,

 - обезбедити зелених површина    мин. 30%.

28. поглавље III - 2.5. Комплекс здравствене станице, пасус 2, мења се и гласи:

 - индекс заузетости парцеле              макс. 70%,

 - спратност објекта     макс. П+2,

 - обезбедити зелених површина    мин. 30%.

29. поглавље III - 2.5. Комплекс здравствене станице, пасус 6, мења се и гласи:

Ако се искаже потреба за изградњом овог садржаја у насељу у оквиру осталог 
грађевинског земљишта, у приватном сектору, изградња ће се вршити у складу са ва-
жећим Правилницима који ову област уређују и у складу са условима из овог Плана:

 - индекс заузетости парцеле     макс. 70%,

 - спратност објекта      макс. П+1+Пк,

 - обезбедити зелених површина    мин. 30%.

30. поглавље III - 2.6. Комплекс библиотеке и дома културе, пасус 1, мења се и 
гласи:

Објекат културе (библиотека, дом културе) са припадајућим комплексима задржа-
вају се на локацији у блоку бр. 24, уз државни пут I реда. Уређење и изградњу изводити 
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у складу са важећим Правилницима који ову област уређују и у складу са условима из 
Плана:

 -  индекс заузетости парцеле     макс. 70%,

 -  спратност објекта     макс. П+1+Пк,

 -  обезбедити зелених површина    мин. 30%.

31. поглавље III - 2.7. Спортско-рекреативни комплекс, пасуси 2 и 3, мењају се и 
гласе:

У блоку број 43. планирана је изградња спортско-рекреативног комплекса, са мо-
гућношћу изградње отворених, уређених простора, погодних за различите врсте спорт-
ских активности, са уређеним санитарним просторијама, осталим пратећим просторија-
ма, уређеним површинама и садржајима за најмлађе и сл. За овај комплекс, пре издавања 
локацијске дозволе, обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистич-
ко-архитектонског обликовања површине јавне намене и урбанистичко-архитектонске 
разраде локације.

Услови за уређење и изградњу спортско-рекреативних комплекса су следећи:

 - индекс заузетости парцеле     макс. 30%,

 - спратност објекта      макс. П+1+Пк,

 - обезбедити зелених површина    40-50% а мин. 30%.

 - у оквиру комплекса обезбедити довољан број паркинг површина за очекиван 
број посетилаца и запослено особље, обезбедити потребне сервисне саобраћај-
нице као и прилазе возилима специјалне намене,

 - осим објеката и терена намењених спорту и рекреацији дозвољена је и из-
градња угоститељских објеката намењених за услуживање храном и пићем.

32. поглавље III - 2.10. Зелене пијаца са тржним центром, пасус 2, мења се и гласи:

Услови за уређење и изградњу овог комплекса су следећи:

 - индекс заузетости парцеле     макс. 70%,

 - спратност објекта      макс. П+1,

 - обезбедити зелених површина    мин. 30%.

33. поглавље III - 2.12. Извориште са постројењем за поправку квалитета воде, 
мења се и гласи:

Снабдевање водом насеља вршити из артеских водоносних слојева уз строгу кон-
тролу исправности воде пре и у току експлоатације.

Код свих бунара, постојећих и планираних, потребно је обезбедити зоне санитар-
не заштите и све услове прописане Правилником о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС" бр. 92/2008). 
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Зоне заштите изворишта

У циљу заштите воде за пиће од намерног или случајног загађивања, као и од дру-
гих штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће 
и издашност изворишта, израђен је Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта 
општине Бачка Паланка – насеље Обровац и издато је решење о зонама санитарне заш-
тите број 129-53-4142/2014-04-2 од 21.01.2015. год.

Појасеви санитарне заштите успостављају се око свих објеката за снабдевање во-
дом, као и око објеката изворишта. У том циљу одређују се зоне заштите и то:

1. шира зона санитарне заштите,

2. ужа зона санитарне заштите,

3. зона непосредне санитарне заштите.

Зоне непосредне санитарне заштите у којој не борави стално запослена особа, 
ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња заштитном 
оградом која не може бити ближа од 3m од водозахватног објекта који окружују. Зона не-
посредне заштите може се користити као сенокос, али без употребе ђубрива, пестицида 
и хербицида, чија употреба може загадити воду.

Ужу зону заштите одређује се на растојању које не може да буде краће од 50 m 
од водозахватног објекта. У ужој зони није дозвољена изградња објеката, постављање 
уређаја и обављање радњи које на било који начин могу загадити воду, и она мора бити 
видно означена. Површина ове зоне мора бити толика да обезбеди заштиту воде од мик-
робиолошког, радиолошког и других врста загађивања. У ужој заштитној зони земљиште 
се може обрађивати у пољопривредне сврхе, уз ограничење употребе појединих врста 
ђубрива, пестицида и хербицида.

Шира зона се изједначава са ужом зоном кад је водоносна средина издани у по-
розној средини међузрнског типа и издани у порозној средини крстно-пукотинског типа 
покривена повлатним заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површи-
не терена. У широј зони заштите забрањена је изградња индустријских и других објека-
та, чије отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса производње могу 
загадити извориште.

Комплекс уредити и изградити у складу са условима из важећих правилника који 
ову област регулишу и у складу са следећим препорукама:

1. Утврдити локацију бунара за захват подземне воде цевастим бунарима који ће 
„сирову” воду захватати било из прве или друге субартерске издани. На том 
простору лоцирати потребан број бунара на оптималном међусовном удаљењу.

2. На истом простору спровести поправку квалитета „сирове” воде у смислу за-
хтева Правилника (Сл. лист СРЈ, бр. 42/98) и након тога потискивати у уличну 
мрежу.

3. Напред усвојену концепцију претходно проверити студијом истражених хид-
рогеолошких радова и тек након тога урадити Идејни пројекат новог изво-
ришта воде.

4. Израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите изворишта и објеката за 
снабдевање водом за пиће.



3084 страна - Број 11/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        20. април 2016. године

5. Све радове на пројектовању и изградњи водоводног система извести у складу 
са законом и уз сагласност надлежних органа.

Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја (фреатска 
издан) уз сталну контролу захваћених количина и исправности воде пре и у току експло-
атације. За овај простор обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанис-
тичко-архитектонског обликовања површине јавне намене и урбанистичко-архитектон-
ске разраде локације.

У II и III зони (ужа и шира зона) санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, 
као и испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 
постројења.

Предметни простор се користи сходно Правилнику о начину одређивања и одржа-
вања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС" бр. 92/2008) 
и на њему није дозвољено у зони III:

1. трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се 
не смеју директно или индиректно уносити у воде;

2. производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се 
не смеју директно или индиректно уносити у воде;

3. комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата;

4. испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 
постројења;

5. изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;

6. експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сиро-
вина;

7. неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих 
гума и других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће 
материје испирањем или цурењем;

8. неконтролисано крчење шума;

9. изградња и коришћење ваздушне луке;

10. површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који засти-
ре подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако 
ти радови нису у функцији водоснабдевања;

11. одржавање ауто и мото трка.

У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде 
на изворишту, и то:
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1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вр-
шење друге делатности које су забрањене у III зони;

2. стамбена изградња;

3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;

4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида;

5. узгајање, кретање и испаша стоке;

6. камповање, вашари и друга окупљања људи;

7. изградња и коришћење спортских објеката;

8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;

9. продубљивање корита и вађење шљунка и песка;

10. формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП "Комунал-
пројект" из Бачке Паланке као што је и сва изградња могућа само уз претходно приба-
вљену сагласност ЈКП "Комуналпројект" из Бачке Паланке и свих надлежних институ-
ција.

34. поглавље III - 2.13. Ретензијe, мења се и гласи:

На овим површинама није дозвољена изградња објеката. Дозвољено је озелења-
вање у складу са станишним условима. Ретензије су међусобно повезане системом кана-
ла, којим ће се поступно празнити у систем мелиоративних канала. Површина намењена 
за ретензије може се вишенаменски користити (као уређена јавна зелена површина у 
периодима без или са малом количином атмосферских падавина и сл.), уз напомену да 
се њена основна функција-прихватање сувишних површинских вода, никако не сме уг-
розити. На овим површинама могу се садити меки лишћари (топола, врба и сл.) у складу 
са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) и водопривредним условима.

35. поглавље III - 2.14. Каналско земљиште, мења се и гласи:

У непосредном окружењу подручја обухвата Плана налази се више мелиорацио-
них канала:

1. Главни канал I (парцела број 3522), слив "Обровац", од km 8-020 до km 8+620,

пројектоване карактеристике на km 8+020

 - Кота терена 83,99 мнм

 - Кота пројектованог дна 81,88 мнм

 - Ширина дна износи б=1,0 m

 - Нагиб косина износи 1 : 1,5

 - Пад дна канала износи 0,1 %о

 - Пројектовани проток износи Q=580 l/s
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пројектоване карактеристике на km 8+620 

 - Кота терена 84,10 мнм

 - Кота пројектованог дна 82,28 мнм

 - Ширина дна износи б=1,0 m

 - Нагиб косина износи 1:1,5

 - Пад дна канала износи 0,2 %о

 - Пројектовани проток износи Q = 450 l/s

2. Канал I-13 (парцела број 3526), слив "Обровац" km 0+000 има следеће пројекто-
ване карактеристике:

 - Кота терена 84,39 мнм

 - Кота пројектованог дна 82,20 мнм

 - Ширина дна износи б= 0,6 m

 - Нагиб косина износи 1 : 1,5

 - Пад дна канала износи 0,2 %о

3. Канал I-11 (парцела број 3528), слив "Обровац››, км 0+500 има следеће пројекто-
ване карактеристике:

 - Кота терена 83,70 мнм

 - Кота пројектованог дна 82,45 мнм

 - Ширина дна износи б= 0,6 m

 - Нагиб косина износи 1:1,5

4. Канал I-10 (парцела бр. 3529), слив "Обровац", km 0+750 има следеће пројекто-
ване карактеристике:

 - Кота терена 84,23 мнм

 - Кота пројектованог дна 82,69 мнм

 - Ширина дна износи б=0,6m

 - Нагиб косина износи 1 : 1,5

 - Пад дна канала износи 0,3%о

5. Канал I -3 (парцела број 3521), слив "Обровац", km 1+300 има следеће пројекто-
ване карактеристике:

 - Кота терена 84,16 мнм

 - Кота пројектованог дна 81,77мнм

 - Ширина дна износи б=1 m

 - Нагиб косина износи 1:1,5
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 - Пад дна канала износи 0,1 %о

Ради заштите даљег несметаног функционисања мелиоративног система односно 
система за одводњавање потребно је сачувати интегритет детаљне каналске мреже. 

У зони мелиорационих канала испунити следеће услове:

• дуж обале мелиорационог канала обезбедити слободан простор за радно-ин-
спекциону стазу најмање ширине 14,0 м у ванграђевинском и 7,0 м у грађе-
винском реону. У простору радно-инспекционе стазе није дозвољено грађење 
било каквих надземних објеката, а подземни (цевовод, електроинсталације и 
сл.) морају бити укопани најмање 1,0 м испод површине терена и обезбеђени од 
утицаја грађевинске механизације.

• постављање линијских инсталација (водовод, гас, ТТ каблови и сл.) по траси 
која је паралелна са каналом мора бити на дубини од мин. 1,0 м испод нивоа 
терена и морају подносити оптерећење од тешке грађевинске механизације.

• уколико се планира укрштање линијских инсталација (водовод, гас, ТТ кабло-
ви и сл.), испод дна канала, инсталацију положити у заштитну цев на мин. 1,0 
м испод коте дна канала по пројекту, и на тој инсталацију задржати у дужини 
ширине канала у нивоу терена. Уколико се укрштање инсталације са каналом 
предвиди надземним путем, причврстити инсталације уз конструкцију моста-
пропуст на каналу тако да заштитна цев не задире у светлио отвор моста-про-
пуста, односно да не буде нижа од доње ивице конструкције.

• уколико се планира постављање подземне инфраструктуре на земљишту из-
ван зоне експропријационог појаса мелиорационог канала (када је поред канала 
ширина експропријације мања од 5,0 м) по траси која је паралелна са каналом, 
инсталацију положити тако да међусобно (управно) растојање између трасе и 
ивице канала буде минимум 5,0 м.

• изнад трасе зацевљеног канала, забрањена је изградња објеката.

• На местима планираног излива атмосферских вода у канал предвидети излив-
не грађевине које својим габаритом не залазе у протицајни профил канала и 
не нарушавају стабилност обале. Предвидети облагање канала каменим или 
бетонским плочама у дужини од по 3,0 м узводно и низводно од излива, тако 
да корито канала буде заштићено од ерозионог дејства воде. Излив поставити 
у правцу тока под максималним углом од 60°.

Приликом израде пројектне документације која разрађује концепт атмосферске 
кaнализације претходно дефинисати укупне количине упуштених вода и сходно томе, 
уз консултацију надлежних органа водопривреде, проценити могућност прихвата дефи-
нисаних количина. У случају да су процењене количине упуштених вода веће од оних на 
које су димензионисани делови каналске мреже у које се предвиђа упуштање, потребно 
је предвидети могућност реконструкције (повећање протицајног профила и сл). Без обзи-
ра на евентуалну потребу реконструкције са надлежним водопривредним предузећима 
потребно је уговором решити прихват прикупљених вода.

У случају да се у канал предвиђа упуштање атмосферских вода прикупљених са 
било које површине, потребно је имати у виду да се могу упуштати само чисте воде и 
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евентуално технолошке које морају бити пречишћене, без таложљивих или муљевитих 
материја (пливајући предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља и теч-
ности за моторе и сл,) ради обезбеђења и одржавања II б класе квалитета воде у каналу 
односно крајњем реципијенту.

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет 
одговара II б класи квалитета воде могу се без пречишћавања упуштати у мелиорациони 
канал. За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа и сл.) 
пре улива у атмосферску канализацију или отворени канал предвидети одговарајући 
предтретман (сепаратор уља, таложник). Садржај уља у третираној води не сме бити 
већи од 0,1 mg/l а суспендованих материја од 30 mg/l.

Изливи атмосферских вода у мелиорациони канал морају бити изведени на од-
ређен начин како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала.

Изградња на каналском земљишту саобраћајних објеката (прелази преко канала, 
паркинзи и сл.) и полагање инфраструктуре, ради задовољавања појединачних приват-
них интереса, вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног водопривредног пре-
дузећа. 

36. поглавље III - 2.15. Комплекс ватрогасног дома, пасус 1,мења се и гласи:

За потребе заштите становништва и насеља од пожара, у неизграђеном североза-
падном делу насеља, у близини водозахвата и уз планирану радну зону и сабирну на-
сељску саобраћајницу, планиран је комплекс ватрогасног дома са гаражом. За овај ком-
плекс, пре издавања локацијске дозволе, обавезна је израда урбанистичког пројекта за 
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене и урбанис-
тичко-архитектонске разраде локације. Услови за уређење и изградњу овог комплекса су 
следећи:
комплекса су следећи:

 - индекс заузетости парцеле     макс. 70%,

 - спратност објекта      макс. П+1,

 - обезбедити зелених површина    мин. 30%.

 - у оквиру комплекса обезбедити довољан број саобраћајних површина (приступ-
них, манипулативних и паркинг површина) за возила специјалне намене.

37. поглавље III - 2.17.1. Саобраћајна инфраструктура у уличном коридору, пасус 1 
и 2,мењају се и гласе:

Услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Главних пројеката за све 
саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:

 - Закона о јавним путевима ("Службени  гласник Р С", 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 
и 104/13),

 - Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 
41/09),
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 - Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да ис-
пуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник 
РС", број 41/09, 53/10),

 - 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,

 - ЈУС-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Главна насељска саобраћајница (државни пут Iб реда бр. 12):

Потребно је планирати реконструкцију пута и саобраћајних прикључака на исти 
са следећим пројектним елементима:

 - задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;

 - коловоз има ширину 7,1 m тј., две саобраћајне траке са ширином од мин  3,25 
m и ивичним тракама  од 0,3 m;

 - носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (115 kN по осо-
вини);

 - нагиб коловоза је једностран;

 - паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу ивично 
или сепарисано;

 - искористити главну насељску саобраћајницу за вођење интерног теретног и 
јавног саобраћаја;

 - бициклистичка стаза ће се изградити у ширини од 2,5 m (мин. 2,0 m) као 
двосмерне или 1,75 m као једносмерне од савремене конструкције;

 - вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице врши-
ти преко изграђених пешачких стаза са ширином од мин. 1,5 m уз регулациону 
линију;

 - реконструкцију постојећих ( изградњу нових ) аутобуских стајалишта изврши-
ти по следећим препорукама: 

• Ширина коловоза аутобуског стајалишта мора износити 3,25 m (изузетно 
3,0 m).

• Дужина нише аутобуског стајалишта мора износити 13,0 m за један аутобус, 
односно, 26,0 t за два или зглобни аутобус.

• Коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и 
изведена за осовинско оптерећење као и код коловоза државног пута – глав-
не насељске саобраћајнице.

• одводњавање стајалишта са падом од 2% од ивице коловоза државног пута
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• бициклистичке стазе извести од асфалта, бетона или неког другог материја-
ла са ширином од 2,5 m (мин. 2,0 m) као двосмерне или 1,75 m као једносмер-
не.

38. поглавље III - 3.1. Зона становања, пасус 1, мења се и гласи:

• При пројектовању и грађењу стамбених објеката придржавати се Правилни-
ка о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
("Службени гласник РС", број 58/2012).

• За остале објекте придржавати се одредби техничких прописа и услова који 
конкретну област регулишу.

• На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног или више стамбених 
објеката (стамбено-пословног, пословно-стамбеног).

• При планирању и пројектовању прилаза до објекта, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у стамбеним објектима морају се обезбедити услови за несмета-
но кретање лица са посебним потребама у простору, у складу са Правилником 
о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС, бр. 46/13).

39. поглавље III - 3.1. Зона становања, поднаслов а)  Врста и намена објеката пасус 
5, мења се и гласи:

У овој зони пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине 
на мало и велико, угоститељства и услужних делатности, с тим да су обезбеђени усло-
ви заштите животне средине. Производне делатности малог обима у овој зони се могу 
дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине. У оквиру зоне становања 
није дозвољена изградња производних и складишних објеката већих капацитета. На 
грађевинској парцели у овој зони дозвољено је држање домаћих и егзотичних животиња, 
чији је број и врста одређен Одлуком о држању домаћих животиња (''Службени лист 
општине Бачка Паланка'', бр. 16/14).

40. поглавље III - 3.1. Зона становања, поднаслов г)  Дозвољени индекс заузетости 
и индекс изграђености грађевинске парцеле, мења се и гласи:

г)  Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Услови за стамбену зону средње густине: на грађевинској парцели индекс заузе-
тости парцеле је максимално 50%.

Услови за стамбену зону мање густине: на грађевинској парцели индекс заузето-
сти парцеле је максимално 40%.

41. поглавље III - 3.2. Радне зоне и комплекси, поднаслов г)  Индекс заузетости и 
индекс изграђености грађевинске парцеле, мења се и гласи:
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г)  Индекс заузетости грађевинске парцеле

Максималан дозвољен индекс заузетости на грађевинској парцели у радној зони 
са платоима и саобраћајницама је 70 %.

42. поглавље III - 3.2. Радне зоне и комплекси, поднаслов л)  Услови заштите жи-
вотне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносне и друге услове, 
пасуси 2 и 3, мењају се и гласе:

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање кон-
тејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког 
процеса. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако 
да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде изведен у складу са ус-
ловима заштите животне средине. Нарочите обавезе и смернице које се односе на упра-
вљање комерцијалним и индустријским отпадом дефинише Закон о управљању отпадом 
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/2010), а дефинишу сакупљање, разврставање, 
складиштење, транспорт и одлагање ове врсте отпада.

За субјекте чије делатности утичу или могу утицати на квалитет ваздуха, обавез-
на је примена техничких мера за спречавање или смањење емисија у ваздух, праћење 
утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и обезбеђење других мера заштите 
у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 
10/2013), и законима којима се уређује заштита животне средине.

43. поглавље III - 3.3. Комплекс верског објекта, поднаслов г)  Дозвољени индекс 
заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле, мења се и гласи:

г)  Дозвољени индекс заузетости  грађевинске парцеле

На грађевинској парцели индекс заузетости је максимално 50%.

44. поглавље III - 4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, мења се и гласи:

Ове измене и допуне плана генералне регулације насеља Обровац су саставни део 
Плана генералне регулације насеља Обровац („Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 21/10), до доношења пречишћеног текста Плана.

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Обровац ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

Након доношења пречишћеног текста План генералне регулације насеља Обро-
вац ће бити израђен у 5 (пет) примерка у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном 
облику.
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