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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације бициклистичке стазе уз
канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад - Савино Село, у к.о. Бачки Петровац
те План детаљне регулације бициклистичке стазе уз канал ОКМ ХС
ДТД Нови Сад - Савино Село, у к.о. Бачки Петровац.
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20.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14 и 83/18), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута
општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
број 1/2014), по прибављеном мишљењу Комисије за планове (93. седница одржана
10.12.2018. године), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXV седници одржаној
дана 04.03.2019. године, д о н е л а је

ОД Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ УЗ КАНАЛ ОКМ ХС ДТД,
НОВИ САД - САВИНО СЕЛО, У КО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације бициклистичке стазе уз канал
ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац (у даљем тексту: План) који је
израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 6/III, под
бројем Е –2645, а који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.
Текстуални део Плана се објављује у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“
уз ову Одлуку.
Графички део Плана садржи:
Редни
број

Назив графичког приказа

-

Извод из ППО Бачки Петровац

1.
2.

Постојећа намена површина
Подела на карактеристичне зоне са планираним површинама јавне
намене
Намена површина са саобраћајном инфраструктуром и регулационо
нивелационим планом
Карактеристични попречни профил

3.
4.

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.

Размера

--1:2500
1:2500
1:2500
--
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Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и
изградњи.
План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерака у
дигиталном облику.
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три
примерка у дигиталном облику чува се у општини Бачки Петровац.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,
Железничка бр. 6/III.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-3/2019-02
Дана: 04.03.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ УЗ КАНАЛ ОКМ ХС ДТД,
НОВИ САД - САВИНО СЕЛО, У КО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

УВОД
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације бициклистичке стазе уз канал ОКМ
ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, број 10/17), приступило се изради Плана детаљне регулације бициклистичке
стазе уз канал ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац (у даљем тексту:
План).
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове општине
Бачки Петровац, донело је Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације бициклистичке стазе уз
канал ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 10/17).
Носилац израде Плана је Општина Бачки Петровац, Одељење за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове.
Обрађивач Плана детаљне регулације је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Планом је обухваћен простор који се налази у источном делу општинског простора, у зони
канала ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село у Бачком Петровцу и представља део водног
земљишта за који је урађен и усвојен Просторни план општине Бачки Петровац
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 8/07).
У складу са наведеним планом вишег реда предметни простор је водно – каналско
земљиште.
План се састоји од текстуалног и графичког дела. Планом је извршена подела простора на
карактеристичне зоне, а дефинисана је и детаљна намена површина и објеката, површине
јавне намене, услови за прикључење објеката (садржаја) на мрежу комуналне
инфраструктуре, услови и мере заштите, правила грађења по зонама и др.
На основу смерница из планске документације вишег реда, прибављених подлога,
прикупљених података са терена, достављених програмских циљева (од стране општине
Бачки Петровац ) и дефинисаних интереса појединачних корисника простора на
предметном подручју, те прибављених услова од надлежних органа, јавних служби и
предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати су
циљеви, правила и услови уређења и изградње.
Упоредо са израдом Плана формирана је аналитичко - документациона основа планског
документа.
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ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана је Одлука о изради Плана детаљне регулације бициклистичке
стазе уз канал ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 10/17), као и Решење о неприступању изради извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације бициклистичке
стазе уз канал ОКМ ХС ДТД, Нови Сад - Савино Село, у КО Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 10/17).
Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног
и
урбанистичког
планирања
(„Службени
гласник
РС“,
број 64/15), као и са другим прописима који непосредно или посредно регулишу ову област.
Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су:
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон);
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист
СРЈ“, бр. 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др.
закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон 9/16-УС и 24/18);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 65/08-др.
закон, 41/09, 112/15 и 80/17);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15);
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и
62/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12,
престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи
на тачку 6) и члан 14. став 2.);
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Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);
Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник
РС“, број 54/15);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11др. закон и 99/11-др. закон);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и
14/16);
Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);
као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин
регулишу ову област.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.2.1. Извод из Регионалног просторног плана АП Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 22/11)
Регионалним просторним планом АП Војводине, осим већ дефинисаних међународних
бициклистичких стаза (EuroVelo - европска мрежа бициклистичких рута: руте 61 (уз Дунав)
и 112 (уз Тису), утврђене су и бициклистичке стазе уз основну каналску мрежу
Хидросистема Дунав-Тиса–Дунав. За развој бициклистичког саобраћаја посебно су погодна
подручја у заштићеним природним целинама (национални парк, специјални резервати
природе и др). За утврђивање међунасељских бициклистичких коридора основа ће бити
просторни планови јединица локалне самоуправе, док ће обезбеђење просторних услова
за кретање бицикала унутар насеља бити обавеза урбанистичких планова насеља.
За даљи развој туризма на подручју АП Војводине, захваљујући својој досадашњој
афирмацији и аутентичности, од посебног значаја су поред осталог и пловни-водни путеви
Дунав и Тиса, као и пловни канали ХС ДТД са развијеним наутичким туризмом.
Заштита, уређење и унапређење природних добара
У циљу успостављања еколошке мреже на територији АП Војводине, као дела еколошке
мреже Републике Србије, Покрајински завод за заштиту природе је припремио
документациону основу коју чине подаци о постојећим и планираним еколошки значајним
подручјима еколошке мреже и еколошким коридорима. Део будуће еколошке мреже ће
чинити утврђени еколошки коридори од међународног значаја, регионални и локални
еколошки коридори.

1

2

Nant - Tours - Orleans - Nevers - Chalon sur Saone - Bale - Passau - Ybbs - Linz - Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade –
Bucarest - Constanta.
Cap du nord - Les lacs finlandais - Helsinki - Tallin - Tartu - Vilnius - Varsovie - Cracovie - Kosice - Belgrade - Skopje –
Thessaloniki - Athens
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Пловни делови Основне каналске мреже ХС ДТД, међу којима је и деоница канала Нови
Сад – Савино Село, су идентификовани као еколошки коридори од регионалног значаја и
део су еколошке мреже Републике Србије.
Коридори националне еколошке мреже који испуњавају критеријуме Директиве о заштити
природних станишта и дивље фауне и флоре (Директива о стаништима) на основу које се
идентификују и штите тзв. посебна подручја очувања (Special Areas of Conservation-SACs) и
Директиве о заштити птица, на основу које се идентификују и штите тзв. подручја под
посебном заштитом (Special Protection Areas-SPAs), заједно са еколошки значајним
подручјима, предложиће се за европску еколошку мрежу NATURA 2000 до дана
приступања Републике Србије Европској унији.
Очување и унапређење природних и полуприродних елемената еколошких коридора
подразумева:
- изван зоне становања, забрањена је изградња објеката чија намена није директно
везана за воду на растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода, односно линије
средњег водостаја водотока;
- унутар грађевинских подручја, унапредити еколошке коридоре успостављањем
континуитета зелених површина чија структура и намена подржава функције
коридора;
- није дозвољена промена намена површина под природном и полуприродном
вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци итд), као и чиста сеча шумских појасева или
других врста зеленила са улогом еколошких коридора;
- обезбедити повезивање шумских станишта заштићених врста подизањем/обнављањем
појасева високог зеленила;
- обезбедити повезивање слатинских станишта заштићених врста очувањем постојећих
ливада и пашњака уз еколошки коридор;
- обезбедити повезивање степских и шумостепских станишта заштићених врста
подизањем пољозаштитних појасева који садрже континуирани појас травне
вегетације;
- стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и
унапређењу биодиверзитета на простору еколошких коридора;
- на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система
који формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења
за неометано кретање дивљих врста, уз услове завода за заштиту природе;
- у простору еколошких коридора и зона непосредног утицаја на еколошки коридор
ширине око 200 m, забрањено је сађење инвазивних врста, одлагање отпада и свих
врста опасних материја, складиштење опасних материја (резервоари горива и сл) и
нерегуларно одлагање отпада.
1.2.2. Извод из Просторног плана општине Бачки Петровац
(„Службени лист општине Бачки Петровац“, број 8/07)
Немоторни саобраћај
У наредном планском периоду бициклистички саобраћај, као битан сегмент матрице
кретања у оквиру општине Бачки Петровац, постојаће и као такав биће врло значајан за
комуницирање између становништва, како у урбаним тако и ван урбаних средина. Овакав
вид здравог и економичног кретања остварив је само уз задовољавање потребних
елемената (посебно у насељима) који ће омогућити, неометано и безбедно
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функционисање како овог вида тако и брзог динамичког саобраћаја, без утицаја на
квалитет и ниво услуге међунасељског комуницирања.
Површине и објекти намењени туризму, спорту, рекреацији, образовању, култури и др.
У природним срединама као што су шуме, обалa рекe Дунав, обала канала и уз термалне
бушотине и др., могу се планирати објекти или комплекси у функцији туризма: културноманифестациони, циклотуризам, здравствено-рехабилитациони, излетнички, ловни,
риболовни; спорта и рекреације: стрелишта, јахалишта, хиподроми, голф терени и др.; и
образовања и културе: школе у природи, паркови, спомен обележја (уколико је неопходно
утврдити општи интерес), уметничке колоније, летење позорнице, амфитеатри и сл.
Режими коришћења морају да буду такви да осигурају земљиште од појаве ерозионих
процеса и поремећаја режима вода, а уз услове и сагласност надлежног предузећа.
На овим теренима постојећа вегетација се не сме угрозити, због заштитне функције коју
обавља.
За ове комплексе потребна је израда одговарајућег урбанистичког плана уз добијене
сагласности надлежних органа и служби за заштиту природе, водопривреде, енергетике и
др.
Основе за спровођење планских решења

Зоне и објекти

3. Изградњу објеката
у функцији туризма,
спорта, рекреације и
заштите и др.

На основу
Урбанистичког
плана
Објекти у функцији туризма, спорта, 
рекреације, образовања и културе

Марина на Дунаву

Куће за одмор у зони водног земљишта
Куће за одмор
Заштитни зелени појасеви
Унапређење шумског земљишта и
ловишта
7. Планирани немоторни - бициклистички саобраћај

9. Постојећа водопривредна инфраструктура

Просторног
плана








2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)
Почетна тачка описа границе обухвата Плана детаљне регулације бициклистичке стазе уз
канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино Село се налази на четворомеђи канала ОКМ ХС ДТД
Нови Сад – Савино Село, катастарске парцеле 7371/2 и 2365/8 и катастарских парцела
7371/3 и 2365/9.
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Од четворомеђе граница у правцу југоистока прати северну међу канала до тромеђе
канала ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино Село, катастарска парцела 3191/1, катастарске
парцеле 3188/1 и границе катастарских општина Бачки Петровац и Футог.
Од тромеђе граница у правцу југа прати границу катастарских општина Бачки Петровац и
Футог, пресеца канал и долази до четворомеђе канала ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино
Село, катастарске парцеле 3204/2 и 3204/3, катастарске парцеле 3207 и границе
катастарских општина Бачки Петровац и Футог.
Од четворомеђе граница наставља у правцу северозапада и пратећи јужну међу канала
ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино Село долази до четворомеђе канала ОКМ ХС ДТД Нови Сад
– Савино Село, катастарска парцела 2360/62, канала ОКМ ХС ДТД Бачки Петровац –
Каравуково, катастарска парцела 2360/72 и катастарских парцела 2360/3 и 2360/18.
Од четворомеђе граница у правцу севера пресеца канале и пратећи источну међу
катастарских парцела 2360/72, 2360/21, 2360/73, 2360/57, 4254/24, 4254/10 и 7371/2 и
долази до почетне тачке описа границе Плана.
Границом Плана су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 2360/88, 2360/5,
2363/35, 2363/41, 2363/42, 2363/31, 4247, 4246/3, 4246/4, 4243/2, 4242/2, 4241/2, 4117/1,
4117/2, 4118/1, 4118/2, 4121, 4122/2, 4125/2, 4126/2, 4129/2, 4130/2, 4133/2, 4134/2,
4137/2, 4138/4, 4183/3, 4139/4, 4139/3, 4140/2, 4141/4, 4141/3, 3967, 3966, 3963, 3962/2,
3959/2, 3958/2, 3955/2, 3954/2, 3951/2, 3950/2, 3949/3, 3949/4, 3948/3, 3948/4, 3947/2,
3887, 3888, 3891/1, 3891/2, 3892/3, 3892/4, 3892/7, 3892/6, 3895/2, 3896/2, 3899/2, 3900/2,
3901/2, 3902/4, 3902/3, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3615, 3614/1, 3614/2, 3611, 3610,
3607/2, 3607/1, 3606/3, 3606/4, 3603/2, 3602/2, 3599/3, 3599/4, 3598/2, 3597/3, 3597/4,
3596/3, 4254/20, 4254/19, 3510/1, 4254/18, 3511/1, 3513/1, 3513/3, 3513/2, 3514/1, 3514/2,
3514/3, 3517/1, 3517/2, 3518/2, 3520/3, 3521/3, 3522/4, 3522/3, 3525/6, 3525/7, 3525/8,
3525/9, 3526/2, 3527/4, 3527/3, 3528/4, 3528/3, 3278, 3277/2, 3277/1, 3274, 3273/4, 3273/3,
3273/2, 3273/6, 3270/4, 3270/5, 3270/6, 3269/4, 3269/3, 3266/2, 3265/2, 3264/4, 3264/5,
3264/6, 3263/2, 3189, 3190/1, 3190/2, 3193/1, 3193/2, 3194/1, 3194/2, 3197/2, 3198/3,
3198/4, 3199/4, 3199/3, 3200/3, 3200/4, 3201/3, 3201/4, 3202/3, 4142/2, 2360/62, 2360/45,
2363/46, 2363/36, 2363/37, 2363/38, 2363/39, 2363/40, 4240/7, 4240/6, 4240/5, 4143/2,
3946/4, 3946/3, 3945/3, 3945/2, 3944/2, 3907/2, 3908/4, 3908/3, 3909/2, 3606/5, 3606/6,
3606/3, 3602/3, 3599/5, 3599/6, 3598/3, 3597/5, 3597/6, 3596/5, 3596/6, 3595/3, 3594/3,
3596/4, 3595/2, 3594/2, 3595/2, 3594/2, 3593/2, 3593/3, 3592/3, 7375/2, 7575/3, 3592/4,
3518/1, 3520/4, 3520/2, 3521/4, 3522/5, 3522/6, 3525/10, 3525/12, 3525/13, 3525/11, 3526/3,
3527/5, 3529/2, 3530/2, 3531/2, 3262/2, 3261/2, 3260/3, 3197/3, 3198/5, 3198/6, 3199/5,
3199/6, 3200/6, 3201/5, 3201/6, 3202/5, 3202/69, 3202/4, 3203/3, 3203/6, 3203/4, 3204/3,
3204/2, 4254/18, 4254/17, 4254/21, 4254/20, 4254/22, 4524/23, 2363/19, 2363/34, 2360/55,
2360/56, 4254/11, 4254/12, 4254/13, 4254/14, 4254/15, 4254/16, 2365/3, 2365/8, 2365/7,
2366/6, 4251/3, 4250/5, 4250/6, 4249/3, 4248/2, 4245/2, 4245/1, 4244, 7380/2, 4111/5,
4111/4, 4112/4, 4112/3, 4113/2, 4114/3, 4115/2, 4116/4, 4116/3, 4119/4, 4119/5, 4119/6,
4120/2, 4123, 4124, 4127, 4128, 4131, 4132/1, 4132/2, 7359/2, 4135, 4136, 3974/2, 3973/4,
3973/5, 3973/6, 3972/2, 3971/2, 3970/3, 3970/4, 3969/2, 3968/2, 3965/3, 3964/2, 3961/2,
3960, 3957, 3956, 3953, 3952, 7360/2, 3877/2, 3878/4, 3878/3, 3879/4, 3879/3, 3880/2,
3881/2, 3882/2, 3883/2, 3884/2, 3885/4, 3885/3, 3886/4, 3886/3, 3889/2, 3890/4, 3890/3,
3893/5, 3893/4, 3893/2, 3894, 3897, 3898, 7366/2, 3623/3, 3622/3, 3622/4, 3621/3, 3621/4,
3620/3, 3620/4, 3619/2, 3618/3, 3618/4, 3617/2, 3616/2, 3613/3, 3613/4, 3612/2, 3609,
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3608/2, 3608/1, 3605/2, 3605/1, 3604, 3601, 3600/1, 3600/2, 7367/2, 3501/2, 3502/2, 3503/2,
3504/4, 3504/3, 3506/7, 3505/6, 3505/5, 3506/4, 3506/3, 3507/2, 3508/2, 3510/3, 3511/3,
3512/4, 3512/3, 3515/1, 3515/2, 3515/3, 3516/1, 3516/2, 3519, 3520/1, 3521/1, 3523/1,
3523/2, 3524/4, 3524/5, 3524/2, 7370/2, 3524/3, 3288/3, 3288/4, 3287/2, 3286/2, 3285/3,
3285/4, 3284/2, 3283/4, 3283/3, 3282/3, 3281/3, 3281/2, 3280/2, 3279/2, 3276/6, 3276/5,
3276/4, 3275/2, 3272/4, 3272/3, 3272/2, 3272/1, 3271, 3268/2, 3268/1, 3267, 7372/2, 3180/2,
3181/2, 3182/3, 3182/4, 3183/2, 3184/2, 3185/3, 3185/4, 3186/7, 3186/8, 3186/6, 3186/10,
3187/2, 3188/2, 3191/1, 3191/2, 3192/1, 3192/2, 3195/1, 3195/2 и 3196, као и делови
катастарских парцела : 4254/1, 7373/2, 7374/2, 7376/2, 7377/2, 7378/2, 7379/2 и 2360/4.
Попис парцела и графички прилог треба условно прихватити, зато што је у катастарској
општини Бачки Петровац у току поступак премера и комасације земљишта, те је могућа
измена ознака катастарских парцела након ступања на снагу новог катастра
непокретности.
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Бачки Петровац.
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи 89,40 hа.

3.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Простор у обухвату Плана се, према Просторном плану општине Бачки Петровац, налази
изван грађевинског подручја насеља Бачки Петровац, у источном делу општинског
простора. Намена површина у обухвату Плана чини водно земљиште утврђено са
парцелама канала ОКМ ХС ДТД, Нови Сад – Савино Село и Каравуково – Бачки Петровац.

Просторним планом општине Бачки Петровац, дефинисана су правила уређења и грађења
којих се треба, као одредница планске документације вишег реда, придржавати приликом
израде овог планског документа, за простор у предложеном обухвату Плана. Наведеним
планом је дати простор водно земљиште - канал.
У обухваћеном подручју нема изграђених објеката, као ни инсталација и објеката
саобраћајне, термоенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре.
Преко незнатног дела обухвата Плана прелази надземни 20 kV који напаја стубну
трансформаторску станицу СТС „Институт“ у комплексу „Одељења за органску производњу
биодиверзитет“.
Обухваћени простор нема других садржаја, осим канала система ОКМ и атарске путне
мреже.
Зелене површине
На простору обухвата Плана који чини водно земљиште уз део Основне каналске мреже ХС
ДТД, деоница канала Нови Сад – Савино Село, заступљен је травни покривач и самоникла
вегетација.
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Посебно важни делови природе
Пловни делови Основне каналске мреже ХС ДТД, међу којима је и деоница канала Нови
Сад – Савино Село, су идентификовани као еколошки коридори од регионалног значаја и
део су еколошке мреже Републике Србије. Обале канала имају важну улогу као
миграторни коридор за узводну и низводну миграцију ситних животиња и представљају
погодна станишта које дивље животиње користе током миграција.
Непокретна културна добра
Према подацима и условима, који су добијени за потребе израде овог Плана3, на
предметном простору нема до сада регистрованих археолошких локалитета нити других
заштићених споменика културе.

ПЛАНСКИ ДЕО

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ)

При изради Плана пресудно су утицали следећи фактори:
- Поштовање смерница и стратешких опредељења из постојеће просторно-планске и
урбанистичке документације;
- Уважавање развојних циљева из гранске стратегије развоја саобраћаја (одржива
урбана мобилност), као и препоруке из техничких прописа;
- Поштовање природних и створених карактеристика, које се односе на предметни
простор (рељеф, могућност прикупљања и одвођења вода и сл.);
- Поштовање услова добијених од надлежних органа, установа и предузећа.
Као резултат деловања наведених фактора у будућој просторно-функционалној структури
предметног простора биће заступљене три основне функционалне зоне:
- зона водних и комуналних објеката,
- зона саобраћајних траса и објеката и
- зона зеленила.
1.1. ЗОНА ВОДНИХ И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Водни објекти, у смислу Закона о водама, јесу грађевински и други објекти, који заједно са
уређајима који им припадају чине техничку, односно технолошку целину, а служе за
обављање водне делатности. Водни објекти су добра од општег интереса.

3

Услови издати од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин
број 03-162/2-2018 од 20.09.2018. године
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Водни објекти који су предмет овог Плана, представљају објекте за заштиту од штетног
дејства унутрашњих вода – одводњавање, а то су канал Нови Сад – Савино Село од
приближне стационаже km 17+500 до km 21+500, и канал М-В са којим се траса
бициклистичке стазе укршта.
1.2. ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ТРАСА И ОБЈЕКАТА
1.2.1. Бициклистичка стаза
Деоница бициклистичке стазе, која се налази у обухвату ПДР-а, паралелна је са трасом
канала Нови Сад – Савино Село, тако да укрштања са овим водотоком нису предвиђена,
осим укрштања са постојећим каналом М-В које је решено изведеним пропустом.
1.3. ЗОНА ЗЕЛЕНИЛА
Зона зеленила обухвата зелене површине уз канал и бициклистичку стазу. Уз обале канала
треба очувати травне површине, а уз бициклистичку стазу формирати линијско зеленило.

2.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

Планирана траса бициклистичке стазе уз канал ОК ХС ДТД, Нови сад – Савино Село (потез
Ирмовачки мост – „Аквапарк Петроленд“, деоница од km 3+512 – km 7+930) се не укршта
са значајним објектима линијске инфраструктуре. Бициклистичка стаза је у целини
паралелна са каналом ОКМ ХС ДТД, уз једну девијацију трасе у зони мелиоративног канала
М-В (укрштај – постојећи пропуст) са прилазом и прикључењем на планирану
бициклистичку стазу у оквиру ТСРЦ „ Аквапарк Петроленд“.
За планирану бициклистичку стазу дата су одговарајућа решења за изградњу и опремање у
складу са стањем на терену, као и са условима надлежних органа и институција.
Планирана бициклистичка стаза предвиђена је у регулационој ширини канала ОКМ ХС
ДТД, на десној обали канала, у дужини од 4418 m. Планиране димензије и елементи
попречног профила, омогућиће полиномно коришћење: саобраћајница за немоторни
саобраћај и радно-инспекцијска стаза, у функцији одржавања канала.
У циљу адекватног функционисања канала и других инфраструктурних објеката на
предметном простору предвиђа се изградња бициклистичке стазе која ће бити и
интегрални део радно - инспекцијске стазе за приступ и одржавање канала.
2.1. КОРИДОР КАНАЛА
Канал ОКМ ХС ДТД, Нови Сад – Савино Село представља други по важности канал Бачке.
Спаја канал Бечеј – Богојево (стационажа канала km 53.59) код Савиног Села, са Дунавом
код Новог Сада (стационажа Дунава km 1253.4).
Планом је обухваћена деоница десне обале канала Нови Сад – Савино Село, од
приближне стационаже km 17+500 до km 21+500. Уз канал постоји депонија која је
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покривена шумом, а водни режим канала је диригован, тако да не постоји могућност
појаве поплаве. Пројектовани елементи канала Нови Сад – Савино Село на предметној
деоници су:
Кота максималног водостаја
Кота радног водостаја (најдужег трајања)
Кота минималног водостаја
Кота дна канала
Нагиб косина
Ширина инспекционе стазе

80,50 mАНВ
79,50 – 79,70 mАНВ
78,95 mАНВ
75,80 mАНВ
1:3
5m–8m

Траса бициклистичке стазе се укршта са мелиорационим каналом М-В на стационажи
канала km 0+000. На стационажи канала km 0+075 налази се пропуст. Пројектовани
елементи канала на стационажи km 0+000 су:
Кота терена
Кота дна канала
Ширина дна
Пад дна канала
Нагиб косина
Проток
Пречник пропуста

83,42 mАНВ
80,05 mАНВ
1,0 m
0.2 ‰
1:1,5
0.325 m3/s
1000 mm

Канал ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино Село је и део националне пловне мреже Републике
Србије и на предметној деоници (km 17+500 – km 21+500), има следеће карактеристике са
аспекта пловности и пловних габарита (категорија IV):
- минимална дубина пловног пута је H = 2,1 m,
- ширина пловног пута B = 27,7 m,
- ширина водног огледала Bvo = 48 - 54 m.
2.2. Биланс површина
Намена површина

ha

постојеће
a
m2

%

Водно земљиште
Коридор канала ОКМ ХС
ДТД

Намена површина

ha

планирано
a
m2

%

Водно земљиште

Коридор канала ОКМ и
бициклистичке стазе
Биланс површина по зонама
Зона водних и комуналних објеката
Зона саобраћајних траса и објеката
Зона зеленила
Укупна површина обухвата
89

40

00

100

89

40

00 100

27
8
53
89

93
10
37
40

00
00
00
00 100
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ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Планирани објекти и површине јавне намене у обухвату Плана су:
- Постојећа траса канала – катастарске парцеле су дате у поглављу 2. Опис обухвата
Плана са пописом катастарских парцела (КО Бачки Петровац).
- Планирана бициклистичка стаза прелази преко следећих целих катастарских парцела:
2360/88, 2360/5, 2363/35, 2363/41, 2363/42, 2363/31, 4247, 4246/3, 4246/4, 4243/2,
4242/2, 4241/2, 4117/1, 4117/2, 4118/1, 4118/2, 4121, 4122/2, 4125/2, 4126/2, 4129/2,
4130/2, 4133/2, 4134/2, 4137/2, 4138/4, 4183/3, 4139/4, 4139/3, 4140/2, 4141/4, 4141/3,
3967, 3966, 3963, 3962/2, 3959/2, 3958/2, 3955/2, 3954/2, 3951/2, 3950/2, 3949/3,
3949/4, 3948/3, 3948/4, 3947/2, 3887, 3888, 3891/1, 3891/2, 3892/3, 3892/4, 3892/7,
3892/6, 3895/2, 3896/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/4, 3902/3, 3903/2, 3904/2, 3905/2,
3906/2, 3615, 3614/1, 3614/2, 3611, 3610, 3607/2, 3607/1, 3606/3, 3606/4, 3603/2,
3602/2, 3599/3, 3599/4, 3598/2, 3597/3, 3597/4, 3596/3, 4254/20, 4254/19, 3510/1,
4254/18, 3511/1, 3513/1, 3513/3, 3513/2, 3514/1, 3514/2, 3514/3, 3517/1, 3517/2,
3518/2, 3520/3, 3521/3, 3522/4, 3522/3, 3525/6, 3525/7, 3525/8, 3525/9, 3526/2, 3527/4,
3527/3, 3528/4, 3528/3, 3278, 3277/2, 3277/1, 3274, 3273/4, 3273/3, 3273/2, 3273/6,
3270/4, 3270/5, 3270/6, 3269/4, 3269/3, 3266/2, 3265/2, 3264/4, 3264/5, 3264/6, 3263/2,
3189, 3190/1, 3190/2, 3193/1, 3193/2, 3194/1, 3194/2, 3197/2, 3198/3, 3198/4, 3199/4,
3199/3, 3200/3, 3200/4, 3201/3, 3201/4 и 3202/3, као и делова катастарских парцела :
2360/4, 7379/2, 7378/2, 7377/2, 7376/2, 7374/2 и 7373/2.
Попис парцела и графички прилог треба условно прихватити, зато што је у катастарској
општини Бачки Петровац у току поступак премера и комасације земљишта, те је могућа
измена ознака катастарских парцела након ступања на снагу новог катастра
непокретности.

4.

4.1.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом регулације се задржава постојеће парцела канала ОКМ ХС ДТД Нови Сад – Савино
Село.
4.2.

ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом нивелације се нивелационо решење бициклистичке стазе преузима из техничке
документације.

5.

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

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

Страна 14 од 27

06. марта 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 2а

Посредни изласци на категорисану путну мрежу - државни пут, положај у оквиру
ванграђевинског подручја, као и природни ресурс - канал су елементи који овом простору
дају врло добре просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој немоторног
саобраћаја.
Садржаји туристичко-спортско-рекреативног комплекса, као и насеље Бачки Петровац
биће везани преко бициклистичке саобраћајнице и њених саобраћајних прикључака на
већ изграђене (Аквапарк) и планиране (правац уз канала ка Новом Саду) бициклистичке
стазе. Преко планиране бициклистичке стазе која је предмет овог Плана повезаће се
значајни генератори немоторног саобраћаја (Нови Сад – Бачки Петровац) и омогућити
квалитетно, безбедно и здраво комуницирање и приступ свим природним и стеченим
садржајима у оквиру шире зоне.
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетно
повезивање на постојећу мрежу бициклистичких стаза (Аквапарк – веза са Новим Садом)
преко већ изграђених цикло стаза. Планира се изградња бициклистичке стазе, која ће
омогућити приступ туристичко-рекративним, угоститељским садржајима и бити основа
немоторних кретања у оквиру канала ОКМ ХС ДТД.
Изградњом и реализацијом ове стазе омогућиће се приступ свим радним и инспекцијским
службама чији је основни циљ одржавање водног режима на каналу и обезбеђење
пловности на водном путу.
Немоторне (пешачке и бициклистичке) комуникације ће бити важна врста кретања у
оквиру обухваћеног простора, с обзиром на планирану намену са туристичким, спортским
и рекреативним садржајима и значајним учешћем зеленила.
У оквиру површина за јавне намене – регулационе ширине канала, потребна је комплетна
изградња и опремање са свим елементима који ће омогућити безбедно и неометано
кретање бицикала уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних
површина. У анализи саобраћајне тражње будућих садржаја утврђена је потреба за
ширином приступних саобраћајница од 2,0 m, узимајући у обзир планиране садржаје и
њихове саобраћајне захтеве, полиномну функцију стазе као радно-инспекцијске за
одржавање водотока ОКМ ХС ДТД Нови Сад - Савино Село, као и планске премисе из
плана вишег реда (ППО Бачки Петровац). Такође у оквиру регулације канала обезбеђен је
и земљани појас ширине ~ 4,0 m, од ивице канала до планиране бициклистичке стазе који
је у функцији приступа возилима за одржавање косина канала (кошење). Меродавно
возило за одржавање насипа је лако/средње теретно возило (ЛТВ/СТВ) максималне
носивости до 5 t.
У оквиру предметне деонице, с обзиром на дужину обухваћене деонице, као и почетне и
завршне тачке целе руте (Нови Сад – Бачки Петровац) нису предвиђени пратећи садржаји
бициклистичких стаза (примарне и секундарне цикло станице и одморишта). Пратећи
садржаји типа одморишта се планирају у одговарајућем ритму (5-7 km), због
специфичности цикло туризма и нивоа захтева корисника – бициклиста. Ако се искаже
потреба, пројектно-техничком документацијом могуће је предвидети и ове садржаје –
одморишта, који нису просторно и технички захтевни у смислу изградње и опремања.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
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Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда Идејних и пројеката за
грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС и 24/18);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“,
број 50/11);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Бициклистичка стаза
Бициклистичка стаза (радно-инспекцијска стаза) са следећим програмско-пројектним
елементима:
- рачунска брзина Vrac = 30 km/h,
- ширина стазе 2,0 m тј. (2 х 1,0 m),
- обострани ивичњаци 0,18 m (12/18) (лево) ка насипу и 0,24 m (18/24) (десно) ка
акваторији,
- обостране стабилисане банкине 0,5 m (лево) ка насипу и 1,0 m (десно) ка акваторији,
- носивост коловоза за лак саобраћај (осовинско оптерећење 60 kN по осовини),
- једнострани нагиб коловоза,
- конструкција стазе могућа је од природних материјала са стабилизацијом, као и од
савремених материјала (асфалтна конструкција),
- нивелационо решење ускладити са постојећим условима на терену и уз примену
прописа и стандарда за ову врсту објеката.

5.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Основни услов у смислу прикључења на саобраћајну инфраструктуру – постојеће
бициклистичке стазе, односи се на обезбеђење одговарајућих геометријских елемената и
ширина у контактним зонама на почетку и на крају обухваћене деонице.
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
На предметном простору се не планира изградња нових водних и комуналних објеката,
већ се активности своде на одржавање већ изграђених објеката и обезбеђивање
поштовања прописа који регулише потпуну заштиту водног режима и водних објеката у
условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од
загађења, уз усклађивање планираних објеката са постојећим водним објектима.
5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
- Трасу бициклистичке стазе планирати уз постојећу депонију уз канал Нови Сад – Савино
Село, на удаљености од ивице канала минимално 5,0 m, а ширину стазе планирати
максимално 2 m;
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- Стазу планирати са попречним падом према каналу;
- На месту укрштања бициклистичке стазе са мелиорационим каналом М-В, планира се
постављање новог пропуста одговарајућих димензија;
- Уколико планирана траса бициклистичке стазе води преко постојећег пропуста на
мелиорационом каналу М-В на стационажи km 0+075, сагледати стање пропуста и
предвидети евентуалну реконструкцију пропуста;
- У зони водних објеката уважавати следеће услове:
Мора се очувати континуитет и правац инспекционих стаза ширине 10,0 m у
ванграђевинском, односно 5,0 m у грађевинском реону, у обалном појасу канала,
на левој и десној обали;
Инспекциона стаза мора бити проходна за механизацију и возила за потребе
одржавања или реконструкције водних објеката;
Није дозвољена никаква изградња надземних објеката, а подземни морају бити
укопани испод површине терена минимално 1,0 m и димензионисани на статичке
утицаје од оптерећења тешке механизације која ради на одржавању каналске
мреже;
У случају да се планира подземно постављање инфраструктуре по траси која је
паралелна са каналом, инсталацију положити по линији експропријације канала,
односно на минималном одстојању од линије експропријације до 1,0 m, тако да
међусобно управно растојање између трасе и ивице обале канала буде минимално
10,0 m у ванграђевинском, односно 5,0 m у грађевинском реону;
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимално 1,0 m испод нивоа
терена и мора подносити оптерећења грађевинске механизације којом се одржава
канал, а саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у зони радно
инспекционе стазе.
- У површинске и подземне воде, забрањено је испуштати било какве воде осим условно
чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, које по Уредби о граничним
вредностима загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање,
омогућавају одржавање минимално доброг еколошког статуса према Уредби о
класификацији вода (II класа вода), и које по Уредби о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, задовољавају прописане
граничне вредности.
5.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру
- Условно чисте атмосферске воде, могу се без пречишћавања упустити у отворену
каналску мрежу.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
На предметном простору се, осим постојећег надземног 20 kV далековода који напаја
стубну трансформаторску станицу СТС „Институт“ у комплексу „Одељења за органску
производњу биодиверзитет“ и који незнатним делом прелази преко обухвата Плана, не
планира електроенергетска инфраструктура и објекти.
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С обзиром да се изградњом бициклистичке стазе задржава постојећа нивелација терена,
неће доћи до нарушавања сигурносних растојања од електроенергетског надземног 20 kV.
У непосредној близини обухвата Плана налази се траса далековода 220 kV бр.209/1 ТС
Сремска Митровица 2 - ТС Србобран, који је у власништву „Електромрежа Србије“ АД.
Према Плану развоја преносног система за период од 2018.године до 2027.године и Плану
инвестиција, у непосредној близини предметног Плана није планирана изградња
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ АД.
Планирано је укидање 220 kV постројења у ТС 220/110 kV „Србобран“ и трансформисање у
ТС 400/110 kV. Постојећи 220 kV далеководи ка ТС „Нови Сад 3“ и ТС „Сремска Митровица
2“ прелазе да раде под 110 kV напоном.
У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагласност „Електромрежа
Србије“ АД.
Утицај далековода на грађење телекомуникационих водова разматра се на удаљености
до 3000 m од осе далековода. Утицај се не разматра ако је у питању оптички кабл.
Зона заштите електроенергетских објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње
фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи:
1) за напонски ниво 110 kV, 25 m;
2) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m.
Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног
напона од 1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“,
број 145/14), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број
65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број
4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских
постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим
правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог
испитивања („Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105 Техничким условима
заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења
(„Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих
постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS
N.C0.102-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских
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постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), као и SRPS N.C0.104Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист
СФРЈ“, број 49/83).
У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног
предузећа.
Остали општи технички услови:
- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних
објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на
проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.
- Испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим растом
може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 110 kV.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних
радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка
стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови
(ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала.
5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
На предметном простору не постоји изграђена и не планира се изградња нове
термоенергетске инфраструктуре (гасоводне, нафтоводне и топловодне). Стога не постоје
посебни услови и ограничења за имплементацију бициклистичке стазе уз канал ОК М ХС
ДТД, Нови Сад – Савино Село, са аспекта термоенергетске инфраструктуре.
5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску
комуникациону мрежу, како би се створили услови за примену и коришћење
широкопојасних сервиса. Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати.
5.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре
- електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридору бициклистичке стазе;
- дубина полагања каблова треба да је најмање 1,0-1,2 m код полагања каблова у ров;
- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште, слободностојећи
орман, на јавној површини у оквиру саобраћајног коридора;
- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за
електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и
заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени
гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и
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постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа
изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим
на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање
електронских комуникација (ЕК објеката).

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
У оквиру обухвата Плана формирати зелене површине у виду линијског зеленила уз
бициклистичку стазу. Потребно је максимално очувати постојећу вегетацију. На осталим
површинама у складу са условима заштите природе, очувати травне површине обале
канала које ће обезбедити проходност за дивље животињске врсте.
За озелењавање применити високе и средње високе лишћаре. Није дозвољена употреба
инвазивних врста према Конвенцији o биолошкој разноврсности. Ha подручју
Панонског региона инвазивне су следеће врсте: циганско перје (Asclepias syriaca),
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha
fruticosa), западни колривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia),
пенсилвански длакави jасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива
ограда (Lycium halimiflium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза
(Prunus serotna), jапанска фалола (Reynouria syn Faloppa japonica), багрем (Robinia
pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).
Правила за уређење зелених површина
- Обавезна је израда пројеката озелењавања за бициклистичку стазу, који ће
детерминисати прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
- Дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује
удаљеност од одређених инсталација:

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ЕК и КДС мреже
Гасовода

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
до 2,5 m
2,0 m
1,5 m

Шибље

0,5 m

- Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте.
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

6.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА

6.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Ради заштите еколошког коридора који има регионални значај, потребно је применити
техничке мере које су прописане у складу са Правилником о специјалним техничко –
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технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих
животиња („Службени гласник РС“ број 72/10).
Потребно је применити следеће мере заштите еколошког коридора:
- Приликом планирања, коришћења и уређења простора, применити решења којима ће
се максимално очувати постојећа вегетација;
- За изградњу стаза користити материјале којима се избегава стварање рефлектујућих
површина и/или избијање катрана, или накупљање течних деривата на површини;
- Одморишта формирати само на локацијама на којима постоје услови за њихово
редовно одржавање (одношење отпада, поправке и сл.);
- Избегавати директно осветљење приобаља канала и применити одговарајућа техничка
решења (лоцирање, тип и усмереност светлосних извора, интензитет и период
осветљења, боја светлости итд.) у складу са функцијом еколошког коридора.
Приликом извођења радова применити следеће мере:
- Током извођења радова на уређењу предметне стазе, сав настали отпад одлагати у
одговарајуће контејнере или на други одговарајући начин и обезбедити њихово
редовно одношење на депонију;
- Приликом ископа, обавезно издвојити хумус и исти користити за санацију терена након
завршетка радова;
- Обавити равнање терена после завршетка радова, ради смањења могућности ширења
корова.
У простору еколошког коридора и зоне непосредног утицаја на еколошки коридор у
ширини до 200 m, забрањено је сађење инвазивних врста, одлагање отпада и свих врста
опасних материја, складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно
одлагање отпада.
У складу са чланом 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 91/10-исправка и 14/16), извођач је у обавези да уколико у току извођења радова
пронађе геолошка или палеонтолошка документа која би могла да представљају
заштићену природну вредност, иста пријави Министарству заштите животне
средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.
6.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Према условима Покрајинског завода за заштиту споменика културе у обухвату Плана нема
евидентираних нити предложених за заштиту непокретних културних добара.
У случају да се приликом земљаних радова на изградњи бициклистичке стазе, на
површинама где до сада нису регистровани археолошки локалитети, открију непокретни
или покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да заустави радове и предузме
мере заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту
споменика културе и омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и
документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним
добрима.
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Инвеститор је дужан да обезбеди средства за археолошки надзор, ископавање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добара која уживају претходну заштиту у случају вршења
земљаних, грађевинских и осталих радова на површинама где се налази археолошки
локалитет и добра под претходном заштитом.

7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уштеде енергије и обезбеђивања
одрживе градње, применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње
и употребе објеката, неопходно је унапредити енергетска својства објеката. Применом
одговарајућих система, материјала, уређаја, енергената и слично, оствариће се
унапређење енергетске ефикасности.
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова.
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење објеката.
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се подизањем
зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се амбијент
сличан природном).

8.

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

Увидом у постојећу документацију, у циљу дефинисања квалитета животне средине
предметног простора, утврђено је да су на подручју обухвата Плана вршена мерења
микробиолошких параметара који сe користе за процену еколошког потенцијала и они
указују да вода најчешће припада II односно III класи и оне указују на умерен еколошки
статус. Резултати анализа квалитета површинских вода према садржају органске материје
и амонијака указују да је вода из ДТД Нови Сад-Савино село III /IV класе.
С обзиром да се бициклистичка стаза налази на водном земљишту које је окружено са
пољопривредним земљиштем, може се претпоставити да је земљиште у одређеној мери
угрожено због неконтролисане и неадекватне примене агротехничких мера заштите.
Саобраћај у урбаним срединама узрокује, поред проблема у односу на климатске промене на
глобалном нивоу (представља један од највећих емитера GHG), загађење локалног ваздуха,
повећање нивоа буке, нерационалну употребу земљишта, претварање зелених површина у
паркинг места, саобраћајне незгоде и сл.. У контексту наведеног, као замена за интензиван
моторни саобраћај, изградња еколошки одрживе бициклистичке стазе ће имати утицаја на
унапређења квалитета животне средине и спровођење климатске политике Србије
ублажавањем климатских промена, односно утицаће на смањење емисије гасова са ефектом
стаклене баште (GHG).
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Планирана бициклистичка стаза ће се изградити у складу са правилима дефинисаним у
предметном Плану и под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или
на други начин деградирање животне средине.
С обзиром да се изградња бициклистичке стазе врши поред еколошког коридора,
односно у његовој зони заштите, неопходно је реализовати све заштитне мере,
предвиђене Уредбом о еколошкој мрежи и условима надлежне институције за заштиту
природе.
У току експлоатације бициклистичке стазе не појављују се негативни утицаји на животну
средину (нема загађења ваздуха, буке и сл).
Међутим, током изградње, односно извођења радова, неопходна је примена следећих
мера заштите:
- одлагати отпад од амбалаже и сл. у посебне контејнере, који ће се празнити на
најближој јавној депонији,
- правилно руковати и вршити адекватан транспорт горива и мазива,
- забрањено je отварање позајмишта и одлагање отпадног материјала у зони еколошког
коридора, као и постављање било каквих привремених објеката за потребе изградње
на зеленим површинама,
- није дозвољено паркирање, претакање горива или сервисирање механизације на
зеленим површинама.
Изградња бициклистичке стазе неће утицати на поремећаје нивоа и загађење подземних
вода.
За све објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган
прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са
Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

9.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ
ДЕЈСТАВА

9.1. ЗАШТИТА ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА
У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у
обухвату предметног Плана, као и нa целој територији општине Бачки Петровац, не налазе
севесо постројења/комплекси.4
Међутим, у случају изградње нових севесо постројења/комплекса, a у складу са Правилником
о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
4

Севесо постројења/комплекси су она у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у
једнаким или већим количинама од прописаних, регулисана су Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04,
36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС), односно техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе,
складиште или се њима рукује.
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безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник PC“, број 41/10), као полазни основ
за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од
граница севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве
зоне - зоне опасности, одређује на основу резултата моделирања ефеката удеса. Такође,
идентификација севесо постројења/комплекса врши се на основу Правилника о листи опасних
материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које
израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник PC“, бр. 41/10 и
51/15).
Због претходно наведеног je потребно пажљиво планирати лоцирање и изградњу нових
севесо постројења/комплекса и њихових максималних могућих капацитета севесо опасних
материја, како би се избегле лоше инвестиције за оператере, али и обезбедило адекватно
управљање безбедношћу од хемијског удеса.
У случају акцидентног изливања загађујућих материја у зони еколошког коридора,
загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти ставити у амбалажу, која се може
празнити само на за ту сврху предвиђеној локацији изван природног добра, а нa место
акцидента нанети нови незагађени слој земљишта; услови за ревитализацију простора
морају се тражити од Покрајинског завода за заштиту природе.
9.3. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.

10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу бициклистичке стазе, као површине јавне
намене, којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.
При планирању, пројектовању и грађењу бициклистичке стазе морају се обезбедити обавезни
елементи приступачности за све потенциjaлне кориснике, у складу са Правилником о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15).

11.

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

Циљ израде предметног Плана је у првом реду стварање основа за изградњу планираног
објекта саобраћајне инфраструктуре – бициклистичке стазе. Постојећа водна
инфраструктура у обухвату Плана се задржава. Електроенергетска, електронска
комуникациона и термоенергетска инфраструктура у функцији планираног објекта се не
планира. Из свега наведеног закључак је да је степен комуналне опремљености довољан
за издавање локацијских услова и грђевинске дозволе за планирани садржај –
бициклистичку стазу.
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1.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке
критеријуме и услове за изградњу планираних садржаја:
- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о планирању изградњи
као и подзаконских аката из области пројектовања и изградње,
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у
складу са Законом о заштити животне средине.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
2.1. ЗОНА ВОДНИХ И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ ВОДНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДАТА СУ У
ПОГЛАВЉУ:
„5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“, У ТАЧКИ „5.2.2. УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ВОДНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ“.
2.2. ЗОНA САОБРАЋАЈНИХ ТРАСА И ОБЈЕКАТА
Бициклистичка стаза уз канал ОКМ ХС ДТД, у обухвату Плана је утврђена и потпуно
дефинисана одговарајућим ширинама – парцелама и деловима парцела преко којих
пролази5. У оквиру утврђене саобраћајнице дати су и одговарајући попречни профили са
свим потребним елементима.
Приликом изградње саму конструкцију бициклистичке стазе потребно је на одговарајући
начин димензионисати и извести, са одговарајућим конструктивним елементима,
елементима попречног профила и режимом саобраћаја на предметној деоници (видети
ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ У ЗОНИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОГЛАВЉУ: „5.1.
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА“, У ТАЧКИ „5.1.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ“).

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Основна геолошка истраживања се изводе за потребе урбанистичког планирања и
вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности
геолошке средине, као простора за градњу објеката.

Попис парцела и графички прилог треба условно прихватити, зато што је у катастарској општини Бачки Петровац у току поступак премера и
комасације земљишта, те је могућа/извесна измена ознака катастарских парцела након ступања на снагу новог катастра непокретности.
5
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Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради
утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерско-геолошких и хидрогеолошких
услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и
заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса,
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за
потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских,
рударских и других објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката
геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна складишта гаса и
других материја, издвајања повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених
лежишта минералних сировина за складиштење природног гаса и/или CO2.
Примењена инжењерско-геолошка-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 инжењерскогеолошким истраживањима.
У геоморфолошком погледу посматрано подручје се налази на лесној тераси, висине се
крећу од 83 до 89 m. Највише тачке лесне терасе представљају вододелницу између реке
Јегричке на северу и Дунава на југу. Лесна тераса је део простране јужно-бачке лесне
терасе. У геолошком саставу доминира лес дебљине 3 до 5 m. Лес је специфична
прашинаста творевина еолског порекла, са доста уједначеним гранулометријским
саставом. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на лесној тераси се осећа
одсуство површинске акумулације вода. На основу наведеног може се закључити да
подручје обухвата Плана има релативно повољну геомеханичку структуру, без изразитијих
просторних ограничења.
На простору обухвата Плана нису регистровани морфолошки облици који указују на процес
клизања.
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.

4.

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

За планиране садржаје у обухвату Плана, зону саобраћајне инфраструктуре –
бициклистичку стазу није предвиђена обавезна израда урбанистичког пројекта и
урбанистичко-архитектонског конкурса.
Такође, не прописује се обавезна израда пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања.
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ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Планом је предвиђено заузимање простора јавне намене за бициклистичку стазу у укупној
површини од 17.672 m2 (4418 m х 4 m), односно око 1,76 ha, што представља око 2% укупне
површине обухвата Плана.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог Плана омогућава његову директну примену, односно издавање
информације о локацији и локацијских услова за све планиране садржаје.
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